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ÚVODEM
Název sborníku „Úloha fakultního cvi ného u itele a fakultní cvi né
školy v p íprav budoucího u itele“ je totožný s názvem mezinárodní
konference, která se konala dne 26. dubna 2002 na Pedagogické fakult
MU v Brn . Pot eba reflektovat stále aktuální problematiku praktické složky
u itelské p ípravy zde byla naprosto z ejmá.
P edkládaný sborník, jakkoliv nem že vystihnout atmosféru celého jednání, je dokladem toho, že téma fakultního (cvi ného) u itele a fakultní
(cvi né) školy je tématem nejen aktuálním, nýbrž také zcela zásadním a pro
p ípravu budoucích u itel naléhavým.
Úvodní p ísp vek J. Ma áka nabízí pohled do historie u itelského vzd lávání u nás a na základ paralely u itelství a léka ství argumentuje pro fakultní školy namísto škol cvi ných. K otázce výb ru a p ípravy fakultních
u itel se ve svých p ísp vcích vyslovují H. Filová, J. Havel, R. apek
a I. Tvrzová. O postavení a úloze fakultního u itele v profesní p íprav u itel
t lesné výchovy pojednávají p ísp vky P. Tilingera a J. Barcalové.
Následují p ísp vky autorek N. Mazá ové, B. Kasá ové, A. Douškové
a A. Balcarové p inášející výsledky pr zkum i výzkum k problematice
fakultních (cvi ných) škol a fakultních (cvi ných) u itel
K otázkám praktické složky v p íprav u itel se vyjad ují p ísp vky
P. Urbánka a O. Šimoníka. Spíše obsahovými otázkami pedagogické p ípravy u itel se zabývají p ísp vky M. Dvo ákové, B. Fabiánkové a
H. Horké. Podobu pedagogické praxe v systému vzd lávání na PdF MU
v Brn p edstavuje J. Š áva. Model praktické p ípravy student u itelství
1. stupn ZŠ na Pedagogické fakult TU v Liberci J. Mikešová. O tom, jak
vypadá p íprava u itel na pedagogických akademiích v Rakousku, informuje T. Janík a na n j navazuje M. Wilhelmová ze Spolkové pedagogické
akademii ve Vídni se svým p ísp vkem o poradenství v p íprav u itel .
Sborník uzavírá p ísp vek F. Hor áka, který pojednává o internetovém
projektu pro studenty u itelství Škola v praxi.
Tomáš Janík
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FAKULTNÍ ŠKOLA JAKO NEZBYTNÁ ZÁKLADNA P ÍPRAVY U ITEL
Josef Ma ák
Úvod
Požadavky na u itele se stále zvyšují, a proto i p íprava na výkon této
profese je stále náro n jší než d íve. Rostou nároky nejen na teoretickou
složku p ípravy, ale též na stránku praktickou; avšak zatímco teoretická náro nost je pln akceptována a zabezpe ována, zvládání praktických aspekt
p ípravy stagnuje. P itom náro ný charakter pedagogické profese vyžaduje,
aby se prohloubily a zkvalitnily také dovednostní kompetence u itele,
ovšem v úzké symbióze s pedagogickou a psychologickou teorií. To však
sou asná koncepce dostate n nezajiš uje.
Historie
Nyn jší stav p ípravy u itel je výslednicí historického vývoje, který
v 19. století vyvrcholil vznikem u itelských ústav a ustanovením p i nich
tzv. cvi ných škol (1869). Ve své dob byly u itelské ústavy vysoce
funk ní instituce, v jejichž ele asto stály vynikající osobnosti – u nás
nap . G. A. Lindner, J. Lepa , K. S. Amerling aj. Reforma u itelských ústav v novém eskoslovenském stát (1919) umožnila vzd lávat u itele na
pom rn velmi dobré úrovni, ovšem st edoškolské, která se však postupn
projevovala jako nevyhovující vzhledem k neustálému r stu pot eb spole nosti v eduka ní oblasti. Vznikem pedagogických fakult (1946) za íná etapa vysokoškolské p ípravy u itel , v níž p evládala snaha vyrovnat se
po odborné stránce tradi ním fakultám, na nichž se p ipravovali také st edoškolští profeso i. Praktická p íprava u itel i na pedagogických fakultách
ješt ze za átku pokra ovala na cvi ných školách, avšak postupn tyto školy zanikaly nebo ztrácely svou p vodní vazbu na teoretickou instituci.
Cvi né školy
Cvi né školy tvo ily s u itelským ústavem organickou jednotu, jejímž
základem byla jednak provozní provázanost, jednak však též propojenost
teoretické výuky na u itelském ústavu s praktickou demonstrací vzorové
výuky ve t ídách cvi né školy. V pon kud oslabené podob to z ejm bylo
d dictví p vodních p ípravek na d ív jších školách hlavních a normálních
(po roce 1776). Postupovalo se na nich p evážn podle Felbingerovy Knihy
metodní, takže inovace a hledání nových cest bylo spíše výjimkou (ovšem
6

krom vlasteneckých u itel ). P evládajícím stylem výcviku u itel
v p ípravkách a na cvi ných školách bylo hospitování a naslouchání kandidát u itelství u cvi ných u itel , napodobování jejich výukových postup a analýza a hodnocení vlastních výstup kandidát . Charakter tohoto
výcviku, tj. napodobování p edvád ných vzor , p evzaly cvi né školy
u u itelských ústav a v podstat se udržel do dnešních dn . Ovšem i
na tehdejších u itelských ústavech p sobili nebo vyr stali odborníci, kte í
svými pracemi obohatili pedagogickou literaturu, nap . G. A. Lindner
(1875), J. Lepa (1873), J. Úlehla a mnozí jiní.
Fakultní školy
Pedagogické fakulty p edstavují nový, vyšší stupe u itelské p ípravy,
což se projevilo hlavn v oblasti teoretické, ale asto jednostrann , bez náležitého zohledn ní pot eb u itelské profese. V praktické p íprav se mnohdy nedosahuje ani úrovn cvi ných škol u u itelských ústav . Zkušenosti
z cvi ných škol jsou však cenné v n kolika ohledech a m lo by se na n
navazovat. Jde zejména o:
1. propojení teoretické výuky s praktickým výcvikem,
2. d sledné sledování pot eb u itelské profese,
3. intenzivní spolupráce u itel z u itelských ústav s u iteli cvi né školy,
4. organiza ní a administrativní spojení obou institucí.
D ív jší cvi né školy je t eba zm nit ve fakultní školy, p i emž nejde jen
o název, ale o zásadn novou orientaci t chto škol. Dnešní požadavky
na p ípravu u itel vyžadují, aby se škola, na níž se formují dovednosti a
vyhra ují kompetence moderních u itel , stala místem tvo ivého hledání
optimálních eduka ních postup a nebyla jen náhodným prost edím
pro nacvi ování tradi ních metod; proto, jestliže po teoretické stránce u itelský ústav nahradila univerzitní fakulta, musí i p vodní cvi nou školu
p ekonat nový útvar – fakultní škola.
V nové koncepci se fakultní škola stává výukovou základnou budoucích
u itel v plném rozsahu, podílí se na hledání a ov ování progresivních výukových koncepcí, na experimentování a inovování, ale hlavn realizuje
nové p ístupy k eduka ním problém m pod vedením a v spolupráci odborných specialist z fakulty, podobn jako to iní fakultní kliniky v p íprav
léka . Jako analogii s fakultními nemocnicemi navrhoval již d íve Jan Van k (1960) za izovat p i fakultách fakultní školy s charakterem léka ských
klinik, jeho zd vodn ný návrh se však doposud neujal. Fakultní u itel by se
m l vyzna ovat pedagogickým mistrovstvím, jeho výb r by se m l dít konkurzním ízením a také jeho honorování by m lo být nadstandardní. Vyžadovaly by se p edpoklady pro tvo ivou eduka ní práci a schopnost spolu7

pracovat s odborníky na fakult . Inovovaná koncepce p ípravy u itel vyžaduje zm ny i v orientaci zam ení fakulty. V úzkém kontaktu s fakultní
školou a s fakultními u iteli musí být p edevším p edm toví didaktikové,
kte í musí být nejen odborníky v p íslušné disciplín , ale musí být také
mistry výuky svého oboru, který na fakult i na fakultní škole garantují.
Krom nich se ovšem na fakultní škole musí posílit p sobení pedagog a
psycholog z fakulty, kte í se uplat ují ve funkcích poradc , konzultant ,
tutor apod.
Teorie a praxe v p íprav u itel
Této otázce se sice v nuje trvalá pozornost, jak dosv d ují r zné sborníky (nap . 1988, 1990, 1995 aj.) a publikace (nap . H. Filová a kol., 1999;
V. Spilková, 1997; O. Šimoník, 1994; V. Švec, 1999 aj.), ale ešení není
dosud adekvátní jejímu významu. Problém náležitého pom ru teorie a praxe
p edstavuje složitou záležitost, která z filozofického hlediska odráží vztah
lov ka ke sv tu a jeho úsilí najít optimální ešení situací, p ed nimiž stojí.
Dichotomie teorie a praxe má své ko eny v poznávacím procesu, p i emž
poznávání, v d ní je podmínkou úsp šného jednání, které pramení z cht ní
jako dosažitelné a žádoucí možnosti. Poznávání, v d ní, vysv tlování, porozum ní jevu na jedné stran a uskute ování, praktická innost, dosahování cíle na stran druhé jsou procesy vzájemn spojené a podmín né. Toto
nezbytné propojení se promítá do problému vztahu teorie a praxe a
v konkrétním p ípad jde vždy o míru uplatn ní a o vzájemnou následnost
obou pól této dialektické jednoty. V praktické p íprav u itel by se m la
zohlednit náro nost, komplexnost a multifaktorovost praktických eduka ních kompetencí, které vyžadují dlouhodobý nácvik (je ovšem nezbytné je
podobn jako v jiných profesích dále zdokonalovat, rozvíjet a obohacovat),
ale které ve svých základních projevech jsou po u iteli vyžadovány okamžit v celé své komplexnosti. Jeví se proto nezbytné pov it tímto úkolem
fakultní školy, v nichž by se p íprava t chto složitých kompetencí zabezpe ovala v dlouhodob jší perspektiv .
Rozvineme-li zmín nou paralelu u itele a léka e a uplatníme-li ji na jejich p ípravu, lze konstatovat, že p i praktické p íprav u itele se objevují
n která specifika, která je nutno respektovat. Jde zejména o to, že u itel už
p i prvním vstupu do t ídy musí ovládat všechny základní kompetence profese (i když je zajisté bude dále zdokonalovat), nebo musí ešit vzniklé eduka ní situace sám, a to v plném rozsahu a okamžit . V rámci profesních
kompetencí se na u itele od za átku kladou náro né požadavky; na jeho
osobnost (nap . psychická vyrovnanost, odolnost v i zát žím, optimismus
apod.), na schopnost ú inn komunikovat (nap . nasazení a ovládání hlasu,
vedení rozhovoru atd.), na dovednost diagnostikovat atd. Osvojení t chto
8

kompetencí vyžaduje soust ed né dlouhodobé úsilí a p ímou zkušenost
z eduka ního prost edí.
Záv ry a návrhy
Sou asné živé diskuse o p íprav u itel na univerzitách ukazují, že dozrála doba k její kvalitativní zm n . V žádném p ípad by nem lo jít
o asovou redukci vzd lávání u itel , ani o zrušení jejího vysokoškolského
charakteru. Výrazn by se však m la posílit profesionalizace u itelské profese, a to jak ve smyslu teoreticko-odborném, tak po stránce dovednostn praktické. Jak dokládají n které studie (nap . J. Ko a, 1998), u itelství
krystalizuje jako výrazná profesní skupina, která zaujímá ve spole nosti
významné postavení, i když dosud není takto obecn chápáno a oce ováno.
Profesionalizace znamená mimo jiné také vyhran né, odborné a ú inné
ovládání specifických metod a technik, které vedou ke kvalifikovanému
a úsp šnému zásahu do p íslušné reality. V tší d raz na zvládání profesních kompetencí m že zajistit v moderní koncepci p ípravy u itel také
postulovaná fakultní škola.
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Abstract
The teacher´s preparation was realised after the inception of the teacher´s training institutions (in 1869) at a relatively good level concerning
the theoretical and also the practical point of view. Today the theoretical
preparation is realised at pedagogical faculties but the practical preparation stagnates. It is necessary that the former so-called teacher´s training
schools could transform to the “faculty teacher´s practice schools“ with a
character of a clinical training. The faculty teacher´s practice schools ought to become a component of a faculty and to take one´s bearings at a
creative development of teacher´s competitions in a close connection with
theory and practice. The goal of the modern teacher preparation is to rise
a professional profile of teacher´s vocation.
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JAK VYBÍRAT FAKULTNÍ CVI NÉ U ITELE PRO VEDENÍ
PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ STUDENT U ITELSTVÍ PRIMÁRNÍ ŠKOLY
Hana Filová
Na PdF MU v Brn se v n kolika posledních letech intenzivn zabýváme
otázkou, jak dosáhnout skute né efektivnosti pedagogických praxí v systému pregraduálního vzd lávání budoucích u itel primární školy. Argumenty
pro prohloubení praktické p ípravy p icházejí z mnoha zdroj a pro tuto
chvíli uvedeme pouze ty zásadní:
• reflexe po áte ních profesionálních zážitk a zkušeností našich student
na pr b žných i souvislých praxích (náslechy i vyu ovací pokusy a jejich následné hodnocení s cvi ným u itelem a metodikem fakulty),
• analýza hodnocení student na praxi,
• zp tná vazba o kvalit jejich po áte ní profesionální zkušenosti od našich
„ erstvých“ absolvent (srov. Šimoník, 1994).
I kdybychom m li sebevíce d vod pro akademické priority v profesionální p íprav budoucích u itel , musíme p ipustit, že nezastupitelnou
(a asto precedentní) funkci v tomto systému tvo í fakultní cvi ní u itelé.
Klademe si tedy otázky:
1. Kde a jak je hledat?
2. Jací by m li být?
3. Podle eho je vybírat?
4. Jak je získat pro spolupráci?
5. Jak s nimi dále pracovat ve smyslu rozší ení jejich profesních kompetencí na p ípravu budoucích u itel ?
6. Jak je hodnotit a ohodnotit jejich výkon? (Otev ená otázka, kterou se
v tomto p ísp vku nebudeme pokoušet zodpov d t.)
Ad 1. Kde a jak je hledat?
Vyhledávání cvi ných u itel je velmi zodpov dný a n kdy pom rn
problematický úkol. V první etap jsme vyšli z dosavadních zkušeností
oborových didaktik fakulty a našich student v minulých letech a vybírali
jsme jednak „osv d ené“ a jednak „perspektivní“ u itele na r zných ško11

lách, kde m li oboroví didaktikové zpravidla osobní kontakty. Potíž však
byla v tom, že vybírali „výborné matematiká e“, výtvarníky, t locviká e
ap., což vždy neznamenalo, že jsou vynikajícími pedagogy v humanistickém smyslu slova, dost zodpov dnými na to, aby se 2 týdny intenzivn v novali p i vší své práci našim dv ma student m.
Vyhledávání cvi ných u itel je podmín no zp sobem organizace praktické p ípravy student , které má v podstat dvojí formu:
a) Praktická p íprava na fakultních cvi ných školách, jejíž podmínkou
je legitimní a smluvn podložená spolupráce mezi ob ma institucemi na
základ výb rového ízení. Výb rovým ízením by m li potom p i p ijímání do zam stnání procházet i cvi ní u itelé.
b) Praktická p íprava u jednotlivých fakultních cvi ných u itel , kte í
tedy byli vybráni na základ dobrých zpráv o jejich profesionální kvalifikaci a kvalit a díky pozitivním zkušenostem s jejich profesním výkonem i pé í o praktikující studenty ze strany student a u itel fakulty;
v ideálním p ípad by m li být vybráni prost ednictvím konkursu. Ve skute nosti je pro zajišt ní praxí student u itelství pro 1. stupe ZŠ pot ebná velmi po etná skupina kvalitních profesionál : 60-65 pro ro níkovou skupinu cca 100-120 student .
Ad 2. Jací by m li být?

Prom ny sou asné školy nazna ují zm n né požadavky na profesionalizaci i obraz profesionálních p edpoklad u itele, p i jehož stanovení
pravd podobn nevysta íme s popisnými vý ty žádoucích vlastností, v domostí, dovedností a schopností, které by ideální fakultní cvi ný u itel m l
mít, protože jsou velmi statické a odtržené od reality. Je t eba vyjít
z komplexního obrazu práce u itele, který obsahuje soubory vnit n integrovaných inností a vhodných zp sob chování, vyplývajících z analýzy
u itelových rolí (Spilková 1996). Také je t eba p ipustit, že u itelská „živoucí osobnost“, by i s chybami (o kterých však ví a „bojuje“ s nimi), má
pro formování profesionálního sebeobrazu adepta u itelství mnohem v tší
smysl, než dokonalý ideál bez spontaneity a projev oby ejných lidských
slabostí (který nedokáže p ipustit vlastní pochybení).
Zvládnutí všech požadavk profese však nep ichází najednou, jde
o pom rn složitý proces profesionalizace, který se realizuje v n kolika
etapách i stupních. Proto jsou také požadavky na výb r nových cvi ných
u itel omezeny délkou jeho praxe (v Brn požadujeme alespo 5 let).
Za tuto dobu na své cest k profesionalit (podle Markové, 1995, s. 74) tedy každý u itel projde d íve i pozd ji t mito etapami:
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1. etapa adaptace u itele na svou profesi: po áte ní osvojení profesionálních norem, zp sobu myšlení, pracovních technik a technologií,
2. etapa sebeaktualizace u itele v profesi: zjišt ní vlastních profesionálních možností, individuálních zvláštností, rozvíjení pozitivních p edpoklad pro profesi, potla ování nežádoucích tendencí, upev ování individuálního pracovního stylu,
3. etapa svobodného zvládnutí profese na úrovni mistrovství, harmonizace u itele s profesí: osvojení vysokých standard profesionálního
výkonu, neustálá snaha o zdokonalení, zvyšování odborné kvalifikace,
4. etapa svobodného zvládnutí profese na tvo ivé úrovni: u itel vnáší
do profese tvo iv osobní zkušenost, autorské nápady prov ené ve vlastní
innosti.
Skute né zvládnutí profese a stav, který lze ozna it jako profesionalitu,
však nastává tehdy, když lov k je schopen nést plnou zodpov dnost
za výsledky své práce a tutéž zodpov dnost poci uje i za innost celé profesní skupiny.
Obecn platí, že u itel, který je skute ným profesionálem, vykazuje stejné kvality, jako „profesionál“ v jiných oborech. Jejich ukazatelem by mohla
být níže uvedená kritéria (Marková, 1995, s. 57); zárove se domníváme,
že tato nebo podobn definovaná kritéria by mohla nap íšt tvo it strukturu
konkurzních požadavk na výb r cvi ných u itel , kte í vedou pedagogické praxe student u itelských obor (tj. nejen v oboru u itelství primární
školy).
1. Objektivní kritéria, týkající se toho, nakolik lov k odpovídá pot ebám profese, p edevším je to ale vysoká produktivita práce (kvalita
i kvantita), dosažení odpovídajícího sociálního statusu v povolání, dovednost ešit rozmanité profesionální úkoly apod.
2. Subjektivní kritéria, která souvisí s tím, nakolik profese (tj. u itelství)
vyhovuje pot ebám konkrétního lov ka – jeho motiv m, sklon m
a tendencím a nakolik je lov k spokojen s prací v profesi. Projevuje se
v osobním pocitu profesionální úsp šnosti a ve vnit ním p ání z stat
v profesi.
3. Rezultativní kritéria, vyjad ující, zda lov k ve své práci dosahuje
spole ensky žádoucích výsledk . V u itelské profesi zaznamenávají
práv tato kritéria jistý rozpor: jedni auto i uznávají v domosti žák
a jejich adekvátnost platným vzd lávacím standard m jako jediný m itelný výsledek práce u itele, jiní kladou d raz na rozvoj schopností
žák , t etí uznávají za m ítko úsp šnosti práce u itele schopnost adaptace absolventa v praktickém život spole nosti. Zdá se, že ve skute nosti
jsou hlavními rezultáty práce u itele kvalitativní zm ny a „p ír stky“
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v psychických – osobnostních i rozumových – vlastnostech a schopnostech žák , p edevším ale jejich pohotovost k seberozvíjení, individuální
a sociální odpov dnost, schopnost samostatného rozhodování, humanistická orientace ap.
4. Procesuální kritéria, která se týkají postup , které lov k p i dosahování svých profesionálních výsledk používá. V práci u itele to vedle
vlastní pedagogické „technologie“ p edstavuje nap íklad pedagogické
myšlení, pedagogickou empatii, toleranci, trp livost ap., které p edznamenávají úsp ch i neúsp ch v profesi. V tomto ohledu p edstavuje spojení rezultativních a procesuálních kritérií nezbytnou charakteristiku
profesionality u itele.
5. Normativní kritéria jako ukazatele toho, zda si lov k osvojil normy,
pravidla a etalony profese a umí-li je realizovat ve své práci. Pro u itele
to p edstavuje nejen normy vztahující se k jeho oboru a aproba ním
p edm t m, ale také normy mezilidských vztah a normy rozvoje osobnosti, jejichž realizace je základem jeho profesionálního mistrovství.
6. Individuáln -variantní kritéria, která souvisí se schopností lov ka
individualizovat svoji práci, dát jí originální, osobní podobu, vlastní rukopis, projevit v práci svou svébytnost, rozvíjet se prost ednictvím
vlastní profese. U u itel je tento profesionální rys nesmírn významný,
nebo skrze n j se formují osobní a neformální vztahy mezi ním a žáky,
ale i jejich rodi i, potažmo mohou init p itažliv jší i školu a vzd lávání, nebo naopak. U itelova individualita se rozvíjí v profesi, vyžaduje
systematickou autodiagnostiku a sebereflexi a neustálou práci na sob .
7. Kritéria aktuální profesionální úrovn , vztahující se k tomu, zda lov k promítá ve své profesi nejnov jší odborné poznatky, p ístupy a tendence. Tato kritéria se p i posuzování profesionality u itele uplat ují
p edevším v rámci atestací.
8. Prognostická kritéria, která sledují, zda lov k má nebo hledá vlastní
perspektivy r stu, profesionálního rozvoje. I v tomto ohledu hraje zna nou roli autodiagnostika a sebepojetí u itele, protože skute ný profesionál své odborné perspektivy sleduje a ur uje sám.
9. Kritéria profesionální vzd lavatelnosti, vztahující se k profesionální
„otev enosti“ u itele, k tomu, zda dokáže najít pou ení ze zkušenosti
koleg v profesi a zárove p ijímat (kriticky) vše nové v oboru.
10. Kritérium tvo ivosti, týkající se toho, zda se lov k snaží p ekonat
ohrani enost své profese, p etvo it dosavadní profesionální zkušenost,
vnášet do své práce vlastní, originální p ístupy a pohledy.
11. Kritéria sociální aktivnosti a konkurenceschopnosti profese ve spole nosti, vyjad ující, nakolik lov k projevuje zainteresovanost na svých
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pracovních výsledcích, zda se snaží povznést úrove své profese a ve své
práci v tomto smyslu projevuje osobní zodpov dnost. V sou asné problematické situaci nelze toto kritérium podce ovat. Umožní identifikovat
u itele, kte í skute n cht jí obstát na trhu vzd lávacích služeb, jsou
schopni pracovat na pozitivních zm nách školy ve stávajících ekonomických a sociálních podmínkách, za ínají u sebe, u své každodenní
práce se žáky ve t íd .
12. Kritéria profesionální sounáležitosti a prestiže, která vyjad ují, jak
lov k dokáže zachovávat est a d stojnost své profese, chápe její význam pro spole enský pokrok, ale i to, co je schopen pro udržení a zvýšení profesionální prestiže sám vykonat. Extrémní profesionální patriotismus však m že p inášet spíš negativní efekt – uzav enost, odmítnutí
spole enské kontroly, pocit profesionální výlu nosti, který není na míst
ani v u itelství, ani v žádné jiné profesi.
13. Kritéria kvantitativní a kvalitativní, vztahující se k rozsahu a hloubce
profesionální vzd lanosti – v domostí, rozumových schopností a p íslušných profesionálních dovedností.
Ad 3. Podle eho je vybírat?
Vzhledem k situaci fakulty v procesu formování profesních kompetencí
praktického charakteru u budoucích u itel se však vyno ují další otázky
kolem osobnosti fakultního cvi ného u itele, zvlášt pokud jde o jeho v k,
pohlaví, osobnostní a sociáln komunikativní vlastnosti, p íp. sociální a koncep ní podmínky školy, na které p sobí:
• Jsou u itelé ve starším v ku lepšími nebo horšími profesionály než
ve svém st edním nebo mladém v ku? (ve shod s Pr chou, 1997, s. 226)
• Jsou starší u itelé konzervativn jší? (tamtéž s. 225)
• Jsou lepšími cvi nými u iteli muži nebo ženy (i když tato otázka n kdy
z stává z d vodu feminizace školství ist teoretická).
• Je lépe ponechat výb r cvi ného u itele na editeli školy, nebo použít
jiné zdroje?
• Jaké souvislosti a d sledky má skute nost, že si cvi ného u itele volí
student sám? Podle eho by si vybírali své cvi né u itele studenti?
• Které vlastnosti cvi ného u itele považují studenti za st žejní pro pozitivní
motivaci pro svou budoucí profesi?
• Které skute nosti ve vztahu k osob jejich cvi ného u itele mohou studenta odradit (negativn profesionáln motivovat) od výkonu jeho budoucí
profese?
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• Jak získat informace o progresivn pracujících, profesionáln zralých
a pro spolupráci otev ených (ve smyslu „know how“) u itelích?
• atd.
Ad 4. Jak je získat pro spolupráci?
Prestiž externího u itele pedagogické fakulty by z ejm byla tím správným motivem; m la by být doprovázená pravomocemi hodnotit, regulovat množství a náro nost vyu ovacích pokus student a ud lovat zápo et,
kdyby se tato naše p edstava statutárního zakotvení pozice fakultního cvi ného u itele nesetkala s odporem n kterých u itel z fakulty. Finan ní ocen ní cvi ných u itel není bez významu, ale ukazuje, že ti opravdu zaujatí mu
p ikládají p es všechny spole enské komentá e kolem u itelských plat
pouze formální smysl.
Ad 5. Jak s nimi dále pracovat ve smyslu rozší ení jejich profesních
kompetencí na p ípravu budoucích u itel ?
Praktická p íprava student a rozvoj jejich profesních dovedností je významnou sou ástí vzd lávacího kurikula pedagogické fakulty. Skupina u itel fakulty proto sestavila a vydala metodickou p íru ku pro fakultní cvi né u itele, v níž se m ly odrazit naše p edstavy o rozvíjení praktické výbavy student v souvislosti s pedagogicko-psychologickou teorií. Podíleli se na
ní nejen pedagogové a psychologové, ale také oboroví didaktikové a jejich
cílem bylo poskytnout cvi ným u itel m i student m na souvislé praxi jasné vodítko pro pln ní jejich úkol , ale i podn ty pro vzájemnou komunikaci fakulty a cvi ných škol a uplat ování teoretických východisek v praxi.
Oproti d ív jšímu, objektivizujícímu pojetí u itelské p ípravy jsme do tohoto textu cht li promítnout sou asný požadavek posílit praktický, dovednostní charakter profesní p ípravy, spojený se subjektivním, reflexivním
p ístupem, který umož uje realizovat profesní p ípravu student „zevnit “,
tj. prost ednictvím osobní a aktivní ú asti studenta na cest
k profesionalit . Znamená to, že student vlastn v každém okamžiku své
profesní p ípravy vnímá všechny studijní a praktické aktivity jako smysluplné a pot ebné, sleduje spole n se svými u iteli sebe sama na cest
k profesionalit („vr stání“ do profese, viz Svatoš, 1997).
Za úvahu stojí rovn ž zm na struktury a promyšlen jší obsahová zam enost jednotlivých souvislých praxí. Inspirativní je nap . „klinický semestr“, který úsp šn za azují už n kolik let do p ípravy student na PdF UK
v Praze. Po ítá totiž navíc s bezprost ední ú astí didaktik z fakulty
na praktické p íprav v prost edí cvi né školy, zatímco ve v tšin ostatních
p ípad didaktikové praxi jen kontrolují. Ze stejných d vod by bylo t eba
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zvážit i realizaci pr b žných praxí student , se kterými jsou dobré zkušenosti, pokud je to možné zjistit, nap . na PdF J U v eských Bud jovicích.
A kone n , pro skupinu spolupracujících cvi ných u itel jsme p ipravili
na naší fakult systém odborné spolupráce v podob nabídky tematických
seminá , z nichž si u itelé volí podle svého zájmu a odborného „vylad ní“, a docházejí tak v pravidelných intervalech alespo 3-4krát v roce
na fakultu. Velký úsp ch mají metodicky zam ená témata (nap . „Inspirace pro výtvarnou výchovu“ apod.), p íp. aktuální problematika spojená
s procesem transformace eské školy (nap . „Rámcový vzd lávací program
pro základní vzd lávání“ i „Projektová výuka a práce na výukových projektech“). P ipravujeme také psychologická témata jako „D tská agresivita“, „Jak zlepšit spolupráci s rodi i“, p íp. „Jak zlepšit spolupráci v pedagogických týmech“. Jak je patrné, naše nabídka je ur ována atraktivitou
témat pro naše cvi né u itele ve školním terénu tak, aby se zájem o spolupráci s naší fakultou rozši oval a prohluboval.
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JAK SI VYCHOVAT FAKULTNÍHO CVI NÉHO U ITELE?
Ji í Havel
Ve vzd lávacích programech fakult p ipravujících budoucí u itele je zahrnuto v tšinou hned n kolik forem pedagogických praxí. asto se liší organizací, zam ením a kone ným p ínosem pro studenta. V každém p ípad
je ale p i nich d ležitá souhra poslucha e, metodika praktické p ípravy
z fakulty a cvi ného u itele z praxe. Práv p ínos posledn jmenovaného
subjektu pro kone né zrání pedagogických dovedností budoucích u itel je
nejmén metodicky i výzkumn podchycenou oblastí v jejich pregraduální
p íprav . Všichni auto i, kte í se touto problematikou zabývají, považují
cvi ného u itele za nezbytnou sou ást u itelské p ípravy. Všechny u itelské fakulty s jeho participací vícemén po ítají a také studenti jej chápou
jako osobnost, která je m že svou erudicí a profesními zkušenostmi výrazn ovlivnit v dalším sm ování. N kdy se však liší jejich pohled na pojetí a
rozsah role, kterou by m l cvi ný u itel v p edm tu pedagogická praxe sehrát.
Práv touto otázkou se už n kolik let zabývá kolektiv u itel na kated e
pedagogiky brn nské pedagogické fakulty. Od školního roku 1998 – 1999
jsme provedli n kolik díl ích krok , které by m ly v kone ném d sledku
vést ke zvýšení kvality pedagogické praxe ve studiu u itelství pro 1. stupe
základní školy.
Krok íslo 1: Cvi ná škola nebo cvi ný u itel?
Zm ny v eském školství po roce 1989 se nutn projevily také v postavení tradi ních fakultních základních škol, na nichž se do té doby odehrávala v tšina kontakt student u itelství se školskou realitou. V pluralitním
systému však nem že žádná škola reflektovat všechny soudobé trendy
v pojetí edukace v primární škole. D raz na koordinaci mezi teorií prezentovanou na fakult a praktickou zkušeností studenta proto vyžaduje širší
nabídku škol s r znými vzd lávacími programy. Také zvyšující se po ty
poslucha ve všech formách studia byly jasným signálem k rozší ení potu kooperujících škol, nebo dv nebo t i školy by jen t žko mohly poskytnout adekvátní prostor k pedagogické praxi všech student . Sami studenti se dožadují, aby si p i registraci praxí mohli vybírat z v tší škály primárních škol. Našim cílem je však p ece jen ur itá koncentrace cvi ných
u itel do kooperujících škol, p i emž d vodem je p edevším nízký po et
metodik , kte í tak vedou praxi zna ného po tu student .
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Krok íslo 2: Jaká je role cvi ného u itele?
U itelé z praxe mají prokazateln velký vliv na rozvoj pedagogických
dovedností budoucích u itel . Tráví s nimi celou dobu vymezenou na praxi
a podávají zprávu o pr b hu praxe fakultnímu metodikovi. Studenti u nich
hospitují, provád jí asistentské práce. Pedagogové se pak podílejí
na p íprav jejich vyu ovacích pokus i na následné reflexi. V subjektivním pohledu student má práv cvi ný u itel asto v tší podíl na jejich profesním zrání než metodikové z fakulty. Spole n s poznatky uvedenými
v p edešlém odstavci to byly hlavní impulsy k vytvo ení postu fakultního
cvi ného u itele v p edm tu souvislá pedagogická praxe.
V první fázi byl na základ hodnocení metodik a poslucha proveden
výb r cvi ných u itel schopných a ochotných vést pedagogické praxe student a p itom se na tuto roli cílen p ipravovat. Vybraným u itel m jsme
nabídli otev ený systém seminá a pracovních dílen, v nichž je oboroví
didaktikové seznamovali s novými trendy v oboru a s pojetím oborové p ípravy na fakult . Po každém cyklu jsme se sešli p i komplexním hodnocení
pr b hu praxí a zd raznili jsme možnost a pot ebnost neoficiálních kontakt v rámci konzulta ních dn pro fakultní cvi né u itele. Už po prvním roce, v n mž byly takto pojaté praxe organizovány, jsme zaznamenali znatelné zlepšení hodnocení pr b hu praxí ze strany student , fakultních metodik i samotných fakultních cvi ných u itel . Ubylo stížností na zp sob vedení praxí, na nezájem fakultních metodik a z ejm i poslucha i byli t mito u iteli v praktické p íprav více podn cováni. Znateln se zlepšila zp tná
vazba, nebo „proškolení“ pedagogové se vedle obvyklého hodnocení
obecných rys studentovy osobnosti ím dál tím více zabývali i díl ími
aspekty školního vyu ování, což ocenili i n kte í oboroví didaktikové.
K detailn jšímu a hlavn cílen jšímu posouzení výkon studenta na praxi
podle samotných fakultních cvi ných u itel je vedla i vyšší míra jejich
ztotožn ní s pojetím p ípravy na fakult . K zápor m pat ila p edevším ur itá nahodilost p i výb ru cvi ných u itel a pon kud nejasná kritéria pro
jejich výb r.
Krok íslo 3: Jak praxi reflektují studenti?
Ani zmín né zlepšení zp tné vazby o pr b hu a výsledcích pedagogických praxí nám stále nedávalo dostatek informací o tom, jestli na nich studenti dostávají opravdu to, co sami cht jí a pot ebují. Z hovor reflektujících
praxe mezi fakultními metodiky a poslucha i jsme došli k záv ru, že je nutné znát ucelené názory na pr b h praxí od t ch, kterých se to nejvíce týká.
Proto jsme koncem akademického roku 2000/2001 provedli šet ení u student 4. ro níku bezprost edn po jejich v po adí t etí praxi. Užili jsme metodu dotazníku, v n mž jsme formou nedokon ených v t cht li poskytnout
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maximální prostor pro deskripci momentálního stavu pedagogických praxí
po provedení díl ích inovací.
Vyhodnocení celého šet ení nám p ineslo celou adu poznatk a utvrdilo
nás v n kterých názorech a p esv d eních. Studenti nabádali, že ke zkvalitn ní pr b hu praxí je pot eba vybrat pouze ty cvi né u itele, kte í mají
o tuto roli opravdu zájem. Ti ideální byli charakterizování jako ochotní,
kreativní, empati tí, lidští apod. Zárove se objevil požadavek, aby poslucha i na pedagogických praxích nebyli za azováni k u itel m, kte í u í na
1. stupni bez p íslušné aprobace. Ú innosti praxí by podle nich prosp la
lepší informovanost cvi ných u itel o jejich roli, jejich povinnostech a
právech p i vedení pedagogických praxí. M li by v d t p esn co a jak se
u í na fakult , jak intervenovat do struktury pedagogických dovedností
student , jak se mohou podílet na evaluaci praktických inností student .
Dalším výrazným doporu ením je zavést povinné pr b žné praxe. Zejména
v prvních dvou letech studia nám citeln chybí forma pedagogické praxe
zam ené na verifikaci laboratorních zkušeností v terénu pod p ímým vedením fakultních didaktik . Ke zvážení je v této souvislosti jist zajímavý
názor, že praxe by m ly být kratší a ast ji. Kritizován byl také nezájem
n kterých metodik z fakulty o studenty, které vedou na pedagogických
praxích. Zárove by poslucha i p ivítali jejich ast jší návšt vy p ímo
na primárních školách v pr b hu praxí. Koneckonc ani tvrzení, že by se
pr b h praxí zlepšil kvalitn jší, tzn. cílen jší, p ípravou v oborových didaktikách nebylo zdaleka ojedin lé.
Poslucha i se zasazují o více praxí v míst bydlišt . Naše snahy o inovaci však sm ují naopak k rozší ení po tu hodin pedagogických praxí
v Brn , nebo z ekonomických d vod ty v míst bydlišt nemohou fakultní metodikové kontrolovat a navíc je tu rozvíjející se systém fakultních
cvi ných u itel p ipravovaných dlouhodob na vedení pedagogických
praxí. Nep ekvapil nás ani požadavek na zvýšení po tu pedagogických
praxí. Z jednotlivých pohled a tvrzení však podle našeho názoru vyplývá,
že je t eba p edevším pln využít potenciál stávajících praxí.
Kone n je to požadavek na studentské hodnocení cvi ných u itel , což
jedin m že vést k postupnému nahrazování málo inspirativních a odrazujících t mi, kte í mají opravdu zájem s poslucha i pracovat. Ne jim pouze
poskytnout prostor ve své t íd . Proto jsme se rozhodli za adit studentskou
reflexi pr b hu pedagogické praxe trvale do celkového hodnocení studenta
na praxi. Chybí v n m však dosud bezprost ední možnost k vyjád ení názor na p edcházející p ípravu na fakult , jež by v kone ném d sledku umožnilo poznat míru propojení a oboustranné spolupráce cvi ných u itel s fakultními metodiky.
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Už te ale víme, že poslucha m vadí špatná nápl i úplná absence n kterých p edm t . Nap íklad by uvítali možnost ešit pedagogické situace
p i výuce na fakult nebo se rozvíjet v dovednostech ídit a organizovat.
Do t etice pak ve struktu e p edm t , které by mohly usnadnit student m
vstup a pobyt na praxích, chybí seminá i p ednášky z alternativní pedagogiky. Stále více student se na praxích setkává s jinými vyu ovacími p ístupy, než jaké jsou jim prezentovány na fakult . Ty pak asto nejsou a
snad ani nemohou být na fakult dostate n reflektovány.
Poslucha i, a nutno podotknout, že i n kte í didaktikové na fakult , postrádají seminá , který by navazoval na souvislé praxe. M lo by se jednat
o jakousi platformu pro uspo ádání a zobecn ní nabytých zkušeností. N které fakulty u nás už mají s podobn koncipovanými seminá i n kolikaleté
zkušenosti a práv od nich bychom se m li odrazit. V našich podmínkách
uvažujeme o za azení p edm tu Reflexe praxe do 8. a 9. semestru nov
koncipovaného p tiletého studia.To by snad v d sledku znamenalo dostatek
prostoru pro rozbor praktických zkušeností s aktuálními vstupy pedagog a
psycholog , ale také speciálních pedagog , oborových didaktik , u itel
z praxe, editel základních škol, pracovník pedagogicko-psychologických
poraden, len školní inspekce atp.
Krok íslo 4: Jsou fakultní cvi ní u itelé p ipraveni na svoji roli?
Nyní už jsme si tém jisti, že jdeme v novém pojetí praxí správným
sm rem. Nicmén fakultní cvi ný u itel pro nás z stává pom rn velkou
neznámou. Víme, že mezi nimi najdeme pouhých 6 % muž ! Víme, že je
jim v pr m ru 38 let a pr m rná délka jejich praxe je 17,8 roku. Stabilita
nyn jšího kádru kooperujících u itel se mimo jiné projevuje i tím, že zatímco v letech 1995 až 1998 se na vedení pedagogických praxí poslucha
3. ro níku studia u itelství pro 1. stupe podílelo 206 u itel , v následujících
3 letech to bylo 92 pedagog . O nich také víme, že se na roli p i vedení
praxí svých budoucích koleg snaží pe liv p ipravovat. Vedle již zmín ného zvýšeného po tu kontakt mezi nimi a fakultními metodiky se to projevuje i neutuchajícím zájmem o odborné seminá e a pracovní dílny, které
jim ve spolupráci s fakultními metodiky a odborníky z praxe nabízíme.
Sami u itelé si pochvalují, že tak získávají nové impulsy ke své práci a že
výkony poslucha na praxi mohou hodnotit v souladu s pojetím výuky na
fakult .
Onou neznámou pak z stává p edevším zp sob spolupráce a vztahu mezi fakultním cvi ným u itelem a studentem u itelství. Stejn tak míra
ovlivn ní rozvoje profesních dovedností budoucího pedagoga práv ze strany zkušeného kolegy z praxe. S tím op t souvisí i konkrétní požadavek fakultních cvi ných u itel na za azení takových seminá do zmín ného
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cyklu, v nichž se odborn i osobnostn p ipraví na práci se studenty. S p ípravou takových seminá souvisí také poznání sou asné reality, a proto
jsme v tomto smyslu v letošním akademickém roce podnikli dva po iny.
Oba se týkají vstup fakultních cvi ných u itel do rozvíjejících se pedagogických dovedností budoucích u itel v pr b hu praxí. Nejprve byla
vypracována typologie t chto vstup (Lazarová, 1999, Filová, 2000) a poté
prob hlo další dotazníkové šet ení, zjiš ující rozsah a frekvenci t chto vstup uplat ovaných pedagogy z praxe. Respondenty byli tentokráte studenti i
sami fakultní cvi ní u itelé. Sestavili jsme seznam 19 možných vstup
cvi ných u itel do procesu osvojování pedagogických dovedností student .
Naší snahou bylo postihnout co nejširší škálu možných vstup fakultních
cvi ných u itel do rozvíjejících se pedagogických dovedností student
u itelství pro 1. stupe základní školy a do ur ité míry kvantifikovat frekvence jejich užití. Zdá se, že všechny uvedené druhy intervencí jsou životaschopné a u itel m z praxe stejn jako jejich budoucím koleg m srozumitelné. Zejména ve skupin u itel jsme se s tvrzením „neuplat uji“ u
jednotlivých položek setkávali jen velmi ojedin le. Z toho usuzujeme, že
inventá užívaných intervencí na pedagogických praxích je u drtivé v tšiny
fakultních cvi ných u itel dostate n široký, by ve frekvenci uplat ování
jsou mezi nimi velké rozdíly.
Na základ získaných údaj jsme se pokusili sestavit inventá vstup
fakultních cvi ných u itel do rozvíjejících se pedagogických dovedností student u itelství pro 1. stupe základní školy z brn nské Pedagogické fakulty od nej ast ji k nejmén používaným:
• Vždy ocením úsp šný výkon studenta – nejfrekventovan jší vstup fakultního cvi ného u itele do rozvíjejících se pedagogických dovedností
studenta. Tento druh intervence stimuluje studenta k opakování úsp šných postup a poskytuje mu impuls ke hledání dalších postup v ešení
úkol a situací. Navíc prokazateln p ispívá ke kvalit vztahu mezi ním
a cvi ným u itelem.
• Dávám studentovi konkrétní „dobré rady“ a instrukce, jak postupovat – direktivní forma intervence je další opravdu astou formou
vstupu fakultního cvi ného u itele do rozvíjejících se pedagogických
dovedností studenta. Alespo v pr m rné mí e ji uplat ují tém všichni
fakultní cvi ní u itelé, nebo se snaží navést poslucha e ke stylu výuky,
na jaký jsou žáci navyklí, i se obávají, že jinak pojatému postupu by
nemuseli „rozum t“. Student m to možná p ekvapiv v tšinou nevadí.
Bu se celkem rádi špatným zkušenostem vyhnou nebo se jedná o mén
samostatné a tv r í jedince.
• Požádám studenta, aby sám zhodnotil sv j postup – je to d ležitý
krok pro každého studenta, který to s u itelstvím myslí opravdu vážn .
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Vždy v praxi ve škole bude výsledky své výuky muset v tšinou posoudit sám. Kooperující u itel by mu m l pomoci najít otázky k reflexi a
doplnit algoritmy sebeevaluace, které si student osvojuje v praktických
cvi eních na fakult . Z tohoto pohledu je velmi pozitivní, že se tento
druh intervence adí mezi asto uplat ované.
•

eknu studentovi, jak bych z ejm postupoval(a) já v dané situaci –
nedirektivní forma intervence, která rovn ž pat í k t m, které bývají fakultními cvi nými u iteli na praxích užívány velmi asto. Ti se v tšinou
neomezují na své subjektivní pohledy, ale snaží se ve svých postupech
uplatnit obecn jší pravidla pro ešení pedagogických situací. Budoucí
u itelé rádi p ijímají pohled cvi ného u itele do reflexe vyu ovacího
pokusu, pokud jej umí jasn vysv tlit a obhájit.

• Zjiš uji, jak se student v dané situaci (p i použití postupu) cítil, co
prožíval – intervence zam ená na vnit ní složky dovednosti výrazn
p ispívá k vytvo ení vlastního stylu u ení studenta. Fakultní cvi ní u itelé pomáhají poslucha i hovo it o svých pocitech, které mu v tomto
p ípad pomáhají vyznat se v prob hnuvších situacích. D ležité je, aby
student svému cvi nému u iteli d v oval a snažil se mu odkrýt všechny aspekty svých afektivních prožitk .
• Upozor uji studenta na nežádoucí, neúsp šné výkony – tato forma
intervence potla ující neúsp šné výkony pat í do instrumentá e v tšiny
fakultních cvi ných u itel . Studenti oce ují, pokud jsou na své nezdary
upozorn ni bezprost edn a mají prostor i pro vlastní reflexi a sebereflexi. Zkušený pedagog se je snaží dovést k dovednosti takové nežádoucí výkony samostatn identifikovat a vlastní postupy t mto poznatk m p izp sobit.
• Vysv tlím studentovi, pro daný postup v hodin „nezabral“ – intervence zam ená na postupy by podle našeho názoru m la pat it
k základním vstup m fakultního cvi ného u itele do rozvíjejících se pedagogických dovedností studenta v pr b hu pedagogických praxí. Objasnit student v nezdar však m že pouze pedagog s velkou zkušeností a
nadhledem, s vysokou pozorovací a diagnostickou schopností. D ležité
také je, aby se um l p esn vyjád it. Studenti pak musí být osobnostn
i odborn schopni tato vysv tlení p ijímat a d lat z nich žádoucí záv ry.
Pak se snad tato forma intervence za adí mezi asto uplat ované.
• Vyzvu studenta, aby posoudil sv j postup podle reakcí d tí ve t íd
– intervence zam ená na žáka je odrazem práce studenta s d tmi ve t íd . Uplatn ní tohoto vstupu op t klade enormní nároky na osobnostní
p ipravenost poslucha e, jeho schopnost otev ít se podn t m zven í a
správn interpretovat reakce žák . Cvi ný u itel v tomto p ípad nezau-
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jímá jednozna né stanovisko, ale pouze naslouchá pocit m studenta,
p i emž mu na záv r m že sd lit, jak reakce d tí p sobily na n j osobn .
• Doporu ím studentovi vhodnou metodickou literaturu – intervence
p sobící dop edu by m la studenta nasm rovat k postup m, které
v maximální mí e omezí možné kritické momenty ve vyu ování.
K takovým vstup m zajisté pat í situace, kdy cvi ný u itel odkáže poslucha e na literární prameny, které mu umožní, aby se na tomto nasm rování sám podílel. I p es celkem p íznivé údaje o užívání této intervence do struktury rozvíjejících se pedagogických dovedností budoucích u itel , je t eba posílit frekvenci jejího uplat ování a p esv d it
pedagogy o nezbytnosti tohoto vstupu.
Výše uvedené formy vstup fakultních cvi ných u itel do rozvíjejících
se pedagogických dovedností student u itelství pro 1. stupe základní
školy pat í k t m ast ji uplat ovaným. P i prvním pohledu nás zaujme ší e
t chto intervencí z hlediska jejich zam ení a dále fakt, že n které z nich
považují za asto užívané cvi ní u itelé a n které naopak studenti.
Pro exaktní vyjád ení progresu rozvíjení pedagogických dovedností student by bylo jist nezbytné, abychom na základ strukturovaného pozorování
dokázali eliminovat n které rozpory ve tvrzení obou skupin. V tomto konkrétním p ípad nám však šlo p edevším o elementární poznání zp sobu
vlivu fakultního cvi ného u itele na rozvoj pedagogických dovedností student . Proto získané údaje považujeme za dostate n pr kazné a v další
p íprav fakultních cvi ných u itel na jejich roli se zam íme na posílení
jejich kompetencí v t chto klí ových formách vstup do rozvíjejících se
pedagogických dovedností student b hem pedagogických praxí.
Následující intervence fakultních cvi ných u itel do rozvíjejících se
pedagogických dovedností student u itelství pro 1. stupe základní školy
pat í z hlediska frekvence k t m id eji uplat ovaným:
• O studentem navrhovaném postupu diskutuji – také tuto formu nedirektivní intervence bychom rádi považovali za jednu ze základních.
Z dosažených výsledk a poznatk však vyplynulo, že bohužel pat í
z hlediska frekvence spíše mezi pr m rn až podpr m rn uplat ované.
Bylo by velkou chybou, kdyby cvi ný u itel nechal p ípravu vyu ovacího pokusu pouze na studentovi a omezil svou roli pouze na vstupy,
které p sobí zp tn , tj. až po realizaci navrženého postupu.
• Doporu ím studentovi, aby použil jím navržený postup, i když
s ním nemám zkušenosti – tato forma intervence stimuluje poslucha e
k aktivnímu a tvo ivému p ístupu ke koncipování svých vyu ovacích
pokus . Je z ejmé, že studenti, kte í se s tímto vstupem u svých cvi ných u itel nesetkávali, byli ast ji nespokojeni s prostorem, který jim
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byl na praxi poskytnut. Nebo se upevnili v p esv d ení, že nejlepší bude
p izp sobit vlastní pojetí výuky o ekáváním svých koleg .
• Snažím se jej p ivést k postupu, se kterým mám dost zkušeností –
d vody k za azení této formy intervence spo ívají p edevším ve snaze
fakultních cvi ných u itel potla it neúsp šné výkony student a z ejm
i v jejich obav , že na specifické pojetí výuky poslucha e nebudou
um t dostate n erudovan zareagovat. Na druhé stran je t eba uznat,
že ada student p ichází na pedagogickou praxi bez elementární p edstavy o konkrétních postupech a doslova ekají, kam je cvi ný u itel nasm ruje.
• Nedoporu ím studentovi postup, který neskýtá záruku úsp šnosti
v hodin – další z intervencí do rozvíjejících se pedagogických dovedností studenta, v n mž se jej fakultní cvi ný u itel snaží uchránit od neúsp chu p i vyu ovacím pokusu. Je jen zdánliv v protikladu ke vstupu,
v n mž cvi ný u itel doporu uje poslucha i vyu ovací nebo pedagogický postup, s nímž sám nemá zkušenosti.V t chto p ípadech velmi záleží,
zda student respektuje zkušenosti a pedagogické myšlení cvi ného u itele.
• Motivuji studenta, aby navrhl vhodn jší postup – do t etice tuto formu intervence m žeme ozna it jako inhibující. Její uplatn ní se do jisté
míry m že p ekrývat s p edešlým vstupem, v n mž se cvi ný u itel snaží studenta p ivést k postupu, se kterým má sám dost zkušeností.
Pro poslucha e to ale neznamená, že p vodn zvolený postup byl špatný. M l by pochopit, že tento vstup jej m že p ivést i k jiným, pro n j
netypickým, pohled m na v c.
• Zjiš uji, pro student zvolil ur itý postup – intervence zam ená
na postupy klade na kooperujícího u itele velké nároky. P edevším
na jeho schopnost vést p ípravu na vyu ování, provád t podrobné erudované rozbory a vytvo it atmosféru k diskusi, v níž se dozví, které
okolnosti vedly studenta k užití konkrétních metod, forem a prost edk
výuky nebo k ešení nastalých situací. Student pak musí být p ipraven a
otev en p ijímat i jiné názory a doporu ení, p ípadn je zužitkovat
ve sv j prosp ch.
• Doporu ím jiný vyu ovací a pedagogický postup, než který student
zvolil, aby si jej mohl vyzkoušet – touto intervencí zam enou na postup se kooperující u itel snaží p ivést studenta k rozší ení inventá e
uplat ovaných forem a metod. Doporu ení pro metodickou p ípravu by
m la na poslucha e p sobit tak, aby o nastalém problému i situaci uvažoval i z jiných úhl pohledu. V kone ném výsledku jim pak tento vstup
p ináší nejen ono rozší ení inventá e, ale nez ídka je vede také k toleranci k postup m koleg a k tomu, aby t mto postup m rozum li.
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• V p ípad pot eby použiji výtku – direktivní intervence spo ívající
v užití výtky pat í k nejmén užívaným. Doba pobytu budoucích u itel
na cvi ných školách zatím p íliš nepodporuje vznik dlouhodob jší spolupráce mezi nimi a pedagogy z praxe. P esto je z ejmé, že student m
uplatn ní tohoto vstupu v tšinou nevadí, nebo jsou si v domi, že
oprávn ná výtka jim m že poskytnout stejný stimul, jako výše zmín né
ocen ní úsp šného postupu. Vedle zmín ného vztahu mezi poslucha em
a cvi ným u itelem jsou d ležité jejich osobnostní rysy, schopné se
s touto formou vyrovnat a ztotožnit.
• Vyzvu jej, aby se zamyslel nad vhodností svého postupu – schopnost
sebereflexe studenta je d ležitým p edpokladem další formy intervence
zam ené na postupy. Stejn významná je dovednost fakultního cvi ného u itele vést poslucha e k této innosti, v níž si musí nejen výstižn
odpovídat, ale p edevším si klást „správné“ otázky. Role cvi ného u itele v tomto vstupu pat í k nejnáro n jším a i když pat í k velmi málo
uplat ovaným, je dob e, že se s ním studenti na praxích už setkávají.
• Doporu ím studentovi, aby srovnal ú innost postup v podobných
situacích – podle našich zjišt ní zatím nejmén užívaná forma intervence p i rozvíjení pedagogických dovedností student . Srovnání ú innosti postup v podobných situacích p itom p ináší ur ité zobecn ní a
hlavn upevn ní žádoucích postup . Vedle výše zmín né sebereflexe a
reflexe je pro poslucha e d ležitá schopnost analýzy a syntézy poznatk
získaných p i realizaci vyu ovacích postup .
V celkovém spektru vstup fakultních cvi ných u itel do rozvíjejících
se pedagogických dovedností student u itelství pro 1. stupe základní
školy je výše popsaná skupina uplat ována výrazn mén než skupina
p edcházející. Zejména posledních p t forem intervencí bývají na praxích
užívány velmi z ídka. Pro kone né vyzn ní metodické práce kooperujícího
u itele s poslucha em však práv tyto formy mohou mít významnou d ležitost. Rozši ují totiž celkový inventá intervencí tak, aby si každý z pedagog
mohl vytvo it osobitý zp sob vedení studenta na praxi a navíc svým zam ením pokrývají n které stránky rozvíjejících se pedagogických dovedností
student , které se vymykají uvedeným ast ji užívaným vstup m fakultních cvi ných u itel . Posilování významu jednotlivých forem intervencí
pak spo ívá p edevším v d sledné p íprav kooperujících u itel na svou
roli a v lepší metodické práci u itel z fakulty, kte í se podílejí na rozvíjení
praktických dovedností student i na p íprav fakultních cvi ných u itel .
Záv r: Co s tím a jak dál?
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Pro letošní rok chystáme další inovace ve struktu e odborných seminá
pro fakultní cvi né u itele. V rámci p echodu na p tileté a z ejm i dvoustup ové studium u itelství pro 1. stupe ZŠ bude výrazn posílena složka
praktické p ípravy. To v kone ném d sledku p inese v tší nároky na práci
fakultních metodik i kooperujících u itel . Tato situace se proto musí odrazit i v náplni jednotlivých seminá .
Inovace v praktické p íprav student u itelství pro 1. stupe ZŠ by m ly vést sm rem ke kooperujícím u itel m (metodická p íprava na vedení
student na praxi, posílení manažerských schopností, rozvíjení reflektivních dovedností) i ke student m (reflektované vstupní a pr b žné praxe,
seminá e Reflexe praxe vedené pedagogem a psychologem za ú asti kooperujících u itel ). Je také nezbytné posílit více zp tnou vazbu z praktické
p ípravy. Krom nového hodnocení chystáme nový empirický výzkum,
který by m l zachytit gradace pedagogických dovedností budoucích u itel
v pr b hu praktické p ípravy.
Ve vý tu aktivit spojených se zm nami v pojetí praktické p ípravy
ve studiu u itelství pro 1. stupe ZŠ na brn nské pedagogické fakult by
bylo vhodné zmínit také zm nu v p ístupu fakultních metodik k tomuto
p edm tu, snahu o provázanost oborových didaktik reflektujících souvislé
praxe, nebo i zatím neúsp šné pokusy o podchycení kooperujících u itel
v mimobrn nských školách. Rozsah tohoto p ísp vku to však neumož uje.
Snad se již brzy najde p íležitost k další vým n zkušeností na téma pedagogických praxí.
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Abstract
This article deals with problems of the actual stage with choosing and
preparing faculty co-operative teachers for their role. The model of practical
activities of elementary education studies at Brno Pedagogical faculty
describes development of collaboration between faculty teachers and
cooperative teachers.
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P ÍPRAVA FAKULTNÍHO U ITELE
Robert apek
Pedagogická praxe
Korunou p ípravy studenta pedagogické fakulty je pedagogická praxe,
která je neodd litelnou sou ástí u ebních plán pedagogické fakulty.
Umož uje využít teoretickou p ípravu a prokáže dovednost za ínajícího
pedagoga spojit teorii s praxí. Když si student stoupne zády k tabuli, nastanou okamžiky pravdy. To studenti cítí a drtivá v tšina t ch, kte í pokládají
studium na pedagogické fakult za p ípravu na své budoucí povolání, volá
po zvýšení podílu pedagogické praxe.
Ze vzorku 87 student , kte í absolvovali v lo ském roce státní záv re né
zkoušky, se jich 63 dožaduje v tšího podílu pedagogické praxe. Jejich p ání jde mnoha sm ry – od zvýšení asového objemu až po uspíšení p íchodu
na školy. Pokud odhlédneme od ur itých technických potíží, které by toto
navýšení p ineslo (to koneckonc není starost student ), zbývá nám zamyslet se nad p ípadným p ínosem této zm ny.
Z r zných prací (nap . Solfronk 1996) lze ovšem vyvodit: není d ležitá
délka praxe, ale kvalita provád né innosti a její korekce, postižení co nejširšího spektra profesionálních inností, rozvoj tvo ivosti a v bec co nejkomplexn jší hodnocení studenta. Tím ale nechceme tvrdit, že kvantita
praxe student má ty správné proporce.
P íprava fakultních u itel by byla nemyslitelná bez spolupráce s vedením základních a st edních škol, které se na p íprav student podílejí. Katedra pedagogiky a psychologie UHK po ádá n kolikrát za akademický rok
poradu s editeli škol, na které, krom vým ny aktuálních informací a návrh obou stran na zajišt ní a zlepšení pedagogické praxe student , probíhá
diskuse i o budoucnosti této p ípravy.
editelé základních škol uznávají pot ebu starat se o praxe student (jak
pr b žné, tak i souvislé), ovšem domnívají se, že tato starost p ináší škole
spíše nevýhody. Poukazují na n které zápory, které provázejí pedagogické
praxe student PdF:
• n kte í studenti p icházejí nedostate n p ipraveni nebo s malým zájmem a jimi odu ené hodiny nejsou kvalitní, zdržují t ídu v probírání
látky nebo je dokonce u itel nucen u ivo probírat znovu;
• na základních školách se domnívají, že student je pou en o nových zp sobech výuky, že prokáže chu v novat se alternativním zp sob m
edukace – ale opak je pravdou;
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• hospitace a mikrovýstupy u itele zdržují, také kapacitn není n kdy
možné zvládnout velké po ty student ;
• u itelé odmítají studenty ve svých hodinách také z d vod vlastního
sebehodnocení, studenti p icházejí na hodinu po dlouhodobé p íprav
a u itel není schopen v dalších hodinách v této „sout ži“ konkurovat;
• fakultní u itelé vlastn nev dí, jakým zp sobem jsou studenti p ipraveni
jak po odborné, tak i po didaktické stránce, proto n kdy nedokáží využít
dovedností student .
A mimo jiné, na prvním míst :
• fakultní u itelé nejsou dostate n finan n hodnoceni za tuto p ípravu
student .
Ovšem studenti mají také své námitky:
• fakultní u itelé vedou studenty k tradi nímu schématu vyu ovací hodiny, necht jí p ipustit experimenty, nové postupy, nejsou ochotni riskovat netradi ní metody, mnohdy o nich ani nejsou pou eni, jsou apati tí,
jejich prakticizmus a ur itý pedagogický cynismus brzdí nadšení student …
N které tyto nedostatky by podle našeho názoru mohla pomoci vy ešit p íprava fakultních u itel .
P íprava fakultních u itel
Na kated e pedagogiky a psychologie tedy za ala p íprava modulu p ípravy fakultních u itel . Tento projekt vytvo il nápl vzd lávacího kurzu,
který má více význam . Jednak bude informovat fakultní u itele o obsahu
a hloubce znalostí student , p icházejících na praxe do škol, jejich komunikativní, diagnostické, didaktické aj. kompetence. Také bude pro ú astníky
p ípravy i profesn užite ný, nejen vzhledem k jejich ídící a metodické
innosti sm rem ke student m pedagogické fakulty, ale i k jejich pedagogické innosti v bec.
Vypracovaný modul by m l zkvalitnit pedagogické a psychologické dovednosti fakultních u itel , p inést nové poznatky v r zných disciplínách,
m l by umožnit konzultovat zkušenosti s ízením a hodnocením praxe,
s použitím alternativních typ výuky, možností využití informa ních technologií, zp soby pedagogické diagnostiky apod.
Velmi d ležitý prvek kurzu je možné spat it nejen v zájmu PF UHK
o své fakultní u itele a o jejich profesní r st, o zvýšení jejich didaktické
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kompetence, ale také ve zp tné vazb o kvalit p ípravy student PF p i
jejich prvních „u itelských krocích“.
Na vytvá ení modulu p ípravy fakultních u itel participovali také editelé st edních a základních škol. V drtivé v tšin oce ují práci fakultních
u itel , váží si jí a souhlasí i s pot ebou zvláštní p ípravy prost ednictvím
pedagogické fakulty. Z jejich podn tu byla v modulu p ípravy stanovena
daná asová dotace a byly zapracovány i jiné podn ty. Stejn tak byly brány v potaz názory a obsahové požadavky len katedry pedagogiky a psychologie i jiných kateder, podílejících se na p íprav modulu.
Modul p ípravy
Samotný modul p ípravy obsahuje dva tématické bloky: v prvním by fakultní u itelé m li být informováni, co znají a um jí studenti PF
v okamžiku setkání s fakultními u iteli p i svém „pracovním“ vstupu
do školy. Fakultní u itelé by m li znát nejen stupe znalostí student
v odborném p edm tu, ale p edevším jejich dovednosti pedagogické a psychologické, kvalitu jejich komunikativních, diagnostických aj. kompetencí.
Druhý tematický blok by fakultním u itel m p inesl nové poznatky pedagogické i psychologické, zkušenosti s alternativními zp soby výuky,
možnosti využití informa ních technologií apod.
Modul p ípravy by m l uleh it práci ob ma skupinám – fakultním u itel m i student m. Fakultním u itel m by pomohl p i získávání informací o
nových postupech, vzd lal by je v pot ebných oblastech a – jednoduše eeno – zkvalitnil by jejich kompetence vedení student PF p i pedagogické praxi. Penzum získaných v domostí a dovedností by mohl osv d ovat
nap . certifikát fakultního u itele, který by také posílil prestiž takového u itele.
Katedra pedagogiky a psychologie by mohla tímto zp sobem lépe
a ú inn ji precizovat požadavky na fakultní u itele (ve smyslu vedení student k ur itým dovednostem). Zp tná vazba fakultních u itel na p ipravenost student a nemén d ležitá opa ná by nabyla na efektivnosti
a rychlosti. Další z nezanedbatelných pozitiv by mohlo být ur ité odd lení
té ásti u itel , kte í se na studenty dívají pouze jako na nutné zlo,
na zdržování t ídy apod. K tomuto vyd lení jist v delším asovém horizontu dojde a bude znamenat další zkvalitn ní pedagogické praxe student
PF.
Uvád ný modul p ípravy fakultních u itel je vypracován jako kurz,
na kterém bude participovat nejen v tšina pracovník katedry pedagogiky
a psychologie, ale i jiných kateder. Tento modul by od ú astník nem l vy-
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žadovat finan ní ú ast jako jiné vzd lávací kurzy, po ádané pro pedagogickou ve ejnost.
Po zvážení všech p ipomínek a návrh jak ze strany zástupc základních
a st edních škol, tak i spolupracovník z katedry pedagogiky a psychologie
(a didaktik z dalších kateder), vypadá návrh p ípravy takto:
asová dotace: 12 hodin
Rozvrh hodin:
1. Systém p ípravy student PdF
(dotace 2h)
Pro fakultní u itele užite né informace o zp sobu p ípravy student , obsahy pedagogických a psychologických p edm t , s d razem na dovednostní rozm r: pedagogická propedeutika, teorie výchovy, komunikativní
dovednosti.
Obsah a zp sob odborné p ípravy – didaktika odborných p edm t aj.
2. Alternativní pedagogické metody
(2x2 hodiny)
Z n kterých evalua ních šet ení, které provádí katedra pedagogiky
a psychologie, vyplývá, že studenti jsou n kdy odrazováni od nových, alternativních zp sob edukace svými fakultními u iteli. Jedním z d vod by
mohla být neobeznámenost fakultních u itel s t mito metodami.
Obsahem by tedy bylo seznámení s alternativními zp soby výuky, jako
jsou nap íklad projektové vyu ování, práce v komunitním kruhu, inscena ní metody aj.
Všechna témata jsou ovšem zam ená na pedagogickou praxi, na reálné
možnosti výuky.
3. Reformní pedagogické sm ry
(1 hodina)
ada fakultních u itel opustila lavice pedagogické fakulty ješt v dob ,
kdy reformní pedagogické sm ry, a za jistými hranicemi (ne východními)
již desítky let prokazovaly svoji kvalitu, u nás nem ly zelenou. Tento dluh
lze napravit a nebo staré oživit, ovšem s d razem na moderní pojetí nap .
waldorfské nebo daltonské pedagogiky, se zam ením na užitek pro praxi
na základních nebo st edních školách v našich podmínkách.
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4. Nové zp soby pedagogicko-psychologického šet ení
(1 hodina)
Seznámení s novými možnostmi pedagogické a psychologické diagnostiky, sociometrie, zp soby m ení sociáln psychologického klimatu školní
t ídy a školy. Dotazník MCI, CCQ, OCDQ – RS, RSA aj. Metody analýzy
skupinových vztah a dynamiky.
5. T ída jako malá sociální skupina
(1hodina)
Nové poznatky sociální psychologie. Klí ové charakteristiky, struktura
skupiny (školní t ídy), pozice, role, vývojové procesy v malých skupinách.
Kohese, tense, normy. Styly vedení a ízení školní t ídy, sociální facilitace,
kompetence, sociální zahálení (loafing).
6. Nové pedagogické sm ry
(3 hodiny)
Pedagogické sm ry a možnosti jejich uplatn ní p i vyu ování, teoretická
východiska a jejich praktické využití.
1. hodina – Otev ená škola
2. hodina – Metody kritického myšlení
3. hodina – Program STEP BY STEP
Program p ípravy má za úkol nejen ukázat fakultním u itel m zp sob,
jakým jsou studenti PF p ipravováni, ale také obohatit dovednosti samotných fakultních u itel , p edstavit jim nové pedagogické a psychologické
myšlenky a v neposlední ad i vym nit si zkušenosti se svými kolegy
a s lektory.
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their teacher-training course at the university. Realization of this project
would provide those in-service teachers with information concerning needed areas, particularly new teaching methods and new ways of developing
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FAKULTNÍ U ITEL V ERA A DNES
Ivana Tvrzová
V odborné literatu e i v pedagogické dokumentaci, která se vztahuje
ke vzd lávání budoucích u itel , je zd raz ován požadavek vytvo ení ur ité syntézy teoretických poznatk s praktickými zkušenostmi student .
Na této teoreticko-praktické p íprav se p ímo i nep ímo podílí celá ada
initel – p edevším pak u itelé vysokých škol a tzv. fakultní u itelé.
Práv oni by m li vytvo it spolupracující tým, jehož cílem by bylo vybavit absolventa u itelství takovými kompetencemi, které by mu umožnily
úsp šné zahájení vlastní pedagogické innosti.
Otázce postavení fakultního u itele v systému výchovy budoucích u itel jsem se v novala již p ed zhruba 15 lety. V souvislosti s p ípravou
na náš dnešní seminá jsem se znovu podívala do „patnáctiletých“ materiál a snažila se zjistit, k jakým zm nám a k jakému pokroku v této oblasti
za uplynulé období došlo.
Statut fakultního u itele
P estože s pojmem „fakultní u itel“ se setkáváme v oficiálních dokumentech již adu let, nebyl dosud vytvo en statut, který by p esn vymezoval
úkoly a právní postavení fakultních u itel . Na základ Instrukce ministerstva školství SR ze dne 23. 1. 1985 m žeme za fakultní u itele považovat
u itele tzv. fakultních škol, na nichž se na základ dohod mezi národními
výbory a vysokými školami uskute ují pedagogické praxe. Povinnosti fakultních u itel jsou v obecné poloze vymezeny ve stejném dokumentu: aktivn se ú astní p ípravy, ízení a uskute ování pedagogické praxe, zapojují studenty do výchovn -vzd lávacího procesu ve škole i mimo ni, seznamují je s provozem školy, s pedagogickou a odborn metodickou funkcí pedagogického pracovníka, ve spolupráci s u itelem vysoké školy ur ují student m úkoly a poskytují metodický návod k p íprav na výchovn vzd lávací innost, kontrolují písemnou p ípravu na výstupy a provád jí
jejich rozbor. Zárove je stanovena povinnost fakultních u itel pe ovat
o zvyšování své zp sobilosti pro práci na fakultních školách a ú astnit se
seminá , které pro n p ipravují národní výbory ve spolupráci s vysokými
školami.1

1

Text psaný kurzívou vychází z lánku ZIMOVÁ,I. Místo fakultních u itel v systému výchovy budoucích u itel . Socialistická škola, 1988-9, ro . 29, . 2, s. 80-83.
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Srovnáme-li popisovaný stav s dneškem, lze konstatovat, že situace se
p íliš nezm nila. Citovaná instrukce ministerstva školství je z ejm posledním ministerským dokumentem, který se n jakým zp sobem k postavení
fakultních u itel a fakultních škol vyjad oval. Alespo mn se nov jší nalézt nepoda ilo. I když pozice fakultního u itele je ve zmín né instrukci
definována velmi obecn , p ece jen zde jsou vymezena alespo jakási kritéria. Nap . požadavek, aby fakultní u itelé „pe ovali o zvyšování své zp sobilosti“.
Problematikou fakultních u itel se zabýval i platový ád pro pedagogické pracovníky, který v § 10, odst. 12, 13 a 14 ešil otázku poskytování
p íplatk u itel m pracujícím ve funkci fakultních u itel . Novelizace platového ádu platná od 1. zá í 1987 však o odm ování fakultních u itel
výslovn nehovo í.
A tato situace trvá nadále. Nikde není jasn ur eno, zda vlastn má být
fakultní u itel za vedení praxe odm ován, pokud ano, kolik a za jakou
innost mu p ísluší. Vše záleží na jednotlivých fakultách a jejich dohod
s fakultními školami a fakultními u iteli. A tak n kde se u itelé spokojí
s 30,- K za tzv. rozborovou hodinu (ovšem už nikde není jasn stanoveno,
co to vlastn rozborová hodina je – op t se jedná o jakési „zvykové právo“
z d ív jší doby), jinde odmítají vést praxi za 50,- K . Fakulty samoz ejm
mají možnost ohodnotit práci fakultních u itel v tší ástkou, ale málokterá je
k tomu v dnešní dob neustálého utahování opask ochotná a management
fakult pot ebné peníze prost neuvolní.
Spole enská úloha fakultních u itel nebyla dosud náležit docen na.
Z uv dom ní si d sledk této skute nosti vyplývá logický záv r: problematice fakultních u itel je t eba v novat takovou pozornost, která by odpovídala jejich úloze v procesu p ípravy u itel . Jde p edevším o tyto otázky:
• výb r fakultních u itel ,
• p íprava a kvalifikace fakultních u itel ,
• spolupráce fakultních u itel a vysokých škol.
Pokud jde o otázku výb ru fakultních u itel , ten je dnes pln v kompetenci vysokých škol, resp. didaktik obor a kateder pedagogiky. Záleží
tedy jen na nich, zda dojdou k záv ru, že mohou t mto u itel m sv it vedení student na praxi. Je to dob e nebo špatn ?
Nem la by p ece jen existovat n jaká kritéria „ud lení titulu“ fakultní
u itel? Nechci zde podce ovat schopnost u itel vysokých škol poznat, zda
konkrétní u itel má p edpoklady pro úsp šné vedení praxí, ale co když ta36

kových u itel je k dispozici málo? Není n kdy jediným kritériem ochota
u itel základních a st edních škol studenty na praxi p ijmout? Eventuáln
osobní vztah mezi didaktikem oboru a u itelem z terénu? „Ty jsi kamarád,
pro tebe praxi povedu, ale pro tvého kolegu už ne.“ Toto p ece není žádné
systémové ešení!
Jaké p edpoklady by tedy m l fakultní u itel plnit?
Ur it by m l být ochoten se na vedení praxí podílet. Direktivní na ízení
zde nemá žádný smysl. Dalším požadavkem je bezesporu delší u itelská
praxe. Domnívám se, že minimáln p tiletá. Fakultní u itel by m l být
na svou innost systematicky p ipravován. Tj. fakulty by m ly každému
fakultnímu u iteli nabídnout možnost p ípravy, a už formou postgraduálního studia i vhodn koncipovaného kurzu. Nem lo by však jít o jakékoliv
postgraduální studium i jakýkoliv kurz, nýbrž o vzd lávání p ímo zacílené. Fakultní u itel by však m l osv d it sv j zájem o další vzd lávání v bec. Tj. m l by využívat i dalších možností ke zvyšování kvalifikace (akce
organizované vysokými školami, pedagogickými centry, u itelskými organizacemi a sdruženími atd.).
Kvalitní výkon fakultního u itele je však ur ován i adou dalších podmínek. Jmenujme nap .:
• Vypracování statutu fakultních škol a p esných sm rnic pro innost fakultních u itel (kvalifika ní p edpoklady, snížený rozsah vyu ovací
povinnosti na základní a st ední škole a tím vytvo ený prostor pro vedení student na praxi, další vzd lávání, p ímou spolupráci s vysokou školou…).
• Každá fakulta by m la pro své fakultní u itele vytvo it podrobné metodické materiály, fakultní u itelé by m li mít možnost spolupracovat
s didaktiky obor i p i výuce na fakult (ú ast na seminá ích z oborové
didaktiky a seminá ích v novaných p íprav i reflexi praxí).
• Dostate né materiáln technické vybavení fakultních škol.
• Stanovení vhodných zp sob ohodnocení práce fakultních u itel – zde
nemáme na mysli jen ohodnocení morální (na které se dnes asto apeluje), ale i to finan ní.
Všechna tato opat ení by m la vést ke zvýšení prestiže fakultních u itel . M lo by být jasné, že nositelem tohoto titulu nem že být každý u itel,
ale jen ti nejlepší. Škoda, že n kde v labyrintu ministerské byrokracie skonil projekt, který uvažoval o zavedení u itelských atestací. Za napln ní požadavk k výkonu funkce fakultního u itele by si konkrétní jedinec ur it
atestaci zasloužil!
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Také se vám zdá, že t ch „m lo by“ je v posledních odstavcích p íliš
mnoho? Spojme tedy své síly a pokusme se alespo n která naplnit. ada
fakult už nastoupila správnou cestu. Jenom je t eba, aby alespo základní
pravidla postavení fakultních škol a fakultních u itel byla jasn dána, nejlépe prost ednictvím tak dlouho o ekávaného „statutu“. Ten by znamenal
nejen vytvo ení ur itých mantinel , ale i velkou pomoc pro ty fakulty, na
nichž má p íprava u itel p ece jen trochu okrajové postavení. A také bych
byla velmi ráda, až se budu zase po patnácti letech probírat materiály týkajícími se fakultních u itel , abych nemusela konstatovat tak jako dnes:
Mnoho se nezm nilo – a pokud ano, bohužel, spíše k horšímu. I když to
neplatí tak úpln . Nesporným pozitivem je, že jsou to práv fakulty, které
rozhodují o tom, jakých kvalit dosáhnou jejich absolventi. Tj. i praxe je
možno koncipovat tak, aby vyhovovaly specifickým podmínkám jednotlivých fakult a region . Jen kdyby se ty opasky trochu uvolnily!
Abstract
The article “Teacher´s supervision in past and nowadays“ compares position of supervising teachers in pre-service teacher training 15 years ago
and nowadays. It comes to the summary that situation has not changed.
There is still the task to work on status of schools taking care of student
teachers.
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POSTAVENÍ FAKULTNÍHO U ITELE V PROFESNÍ P ÍPRAV BUDOUCÍCH U ITEL T LESNÉ VÝCHOVY
Pavel Tilinger, Jitka Barcalová
Anotace
P ísp vek prezentuje otázky požadavk na fakultního u itele, požadavk
a povinností student na praxích. Dále jsou prezentovány výsledky dotazování fakultních u itel , odpov di na otázky, co jim p ináší vedení praxí, co
je nejobtížn jší p i vedení student , jaké mají studenti nedostatky, co bylo
pro fakultního u itele nejv tším zklamáním a nejv tším pot šením p i vedení pedagogické praxe studujících t lesnou výchovu.
V plánech vzd lávání t lovýchovných pedagog p edstavují pedagogické praxe v jistém smyslu završení studia. Jejich posláním je ov it, nacviit, procvi it a prakticky osvojit využitelné u itelské dovednosti, innosti
a chování. Praxe p edstavuje transformaci teoretických v domostí a praktických dovedností, osvojených v pr b hu studia na fakult , do profesního
chování a jednání t lovýchovného odborníka v konkrétních situacích práce
s d tmi, mládeží i dosp lými ve škole, sportovním klubu, fitcentru i
v jiných formách mnohotvárné, pestré palety odborn vedených t lovýchovných aktivit.
I budoucí t lovýchovní pedagogové za ínají od ízených hospitací p es
r zné formy modelového vyu ování a mikrovyu ování až po samostatné
vedení vyu ovacího procesu na základních a st edních školách pod pe livým dohledem fakultních u itel . Další formy praxí vrcholí vedením tréninkového procesu (pod dohledem sportovních trenér ), vedením pohybových aktivit klient fitcenter (pod dohledem zkušených instruktor a cvi itel ) apod. Praxe ve školách p edstavují tedy pouze jednu (i když velmi
významnou ást) praxí, které budoucí t lovýchovní pedagogové absolvují.
Ve všech praxích hrají významnou roli fakultní u itelé, jako osobnosti, které celý proces ídí, usm r ují, p sobí na praktikující studenty tak, aby napomohli t mto na cest z pozice žáka, sportovce, cvi ence, studenta – tedy
jedince, který je ve vyu ovacím procesu ízen, do pozice pedagoga (u itele,
trenéra), tedy jedince, který pedagogický proces, proces vzd lávání ídí.
Jaké jsou požadavky na fakultní u itele, jaké by tito lidé m li mít
vlastnosti, schopnosti, vzd lání, vlastní praxi? Jak by m li vést studenta
na praxi? Jaký vztah by m li se studentem navázat? Jak fakultní u itele vyhledávat, nalézat? Jak je odm ovat? Jak je dále vzd lávat? To jsou asi ty
nej ast jší otázky, které každý organizátor praxí si klade p i p íprav a rea39

lizaci praxí. K tomuto dále potom p istupují specifika praxí v t lesné výchov . To nejpodstatn jší specifikum p edm tu vyplývá ze základního faktu, že prakticky p i všech vyu ovacích p edm tech ve škole žáci a studenti
musí nebo by m li p evážn sed t i být na míst , p i t lesné výchov by se
naopak m li hýbat, posláním t lesné výchovy je mimo jiné rozvoj pohybových schopností a dovedností a tyto lze rozvíjet práv jedin vlastní pohybovou aktivitou. Z této situace vyplývají i odlišné nároky na organiza ní
schopnosti u itele v hodin , musí neustále ídit r zné p esuny jedinc a
skupin, aktivity na r zných místech t locvi ny, odolávat hluku, ruch m,
emocím d tí i vlastním a zvládat náro né bezpe nostn rizikové situace p i
cvi ení d tí na ná adí apod. T lesná výchova má samoz ejm i významné
výchovné, kompenza ní, zdravotní a vzd lávací cíle, nicmén fakt specifi nosti a jisté odlišnosti od ostatních p edm t zde je (a kdo m l tu est
u it i alespo suplovat tento p edm t a není aprobovaným t locviká em,
to jist potvrdí). Odpov di na vy ené otázky nejsou tak jednozna né
a jednoduché, m žeme se pokusit alespo n které pracovn formulovat.
Proti požadavk m na fakultního u itele zde stojí i požadavky i povinnosti student v souvislosti s obsahem, organizací a charakteristikou praxí.
Na jaké škole mají praktikující studenti u it (základní, st ední i jiná)? Kolik dní i týdn mají u it? Kolik hodin denn , kolik hodin celkem mají
odu it? Kdy mají jít studenti na praxe (v posledním, p edposledním ro níku
i až po skon ení studia)? Jak a co mají studenti u it, koho mají u it? (Co
by m lo být vlastním obsahem praxe, ve které fázi školního roku, které t ídy, mají u it muži chlapce a ženy dívky, i si vyzkoušet i výuku u opa ného pohlaví apod.) Jak rozsáhlá by m la být dokumentace k praxi (tematické
plány, p ípravy, rozbory)? Op t si dovoluji konstatovat, že odpov di
na výše uvedené otázky nejsou jednozna né a jednoduché.
V minulých letech jsme se pokusili opakovan dotazovat a anketovat fakultní u itele, abychom zjistili podrobn jší charakteristiky jejich osobností,
seznámili se podrobn ji s jejich zkušenostmi a názory na studenty a jejich
pedagogické praxe. Dovolíme si prezentovat alespo n které výsledky.
Co p ináší vedení pedagogické praxe fakultnímu u iteli
Po adí odpov dí podle frekvence m že být následující:
• získávání nových poznatk v oboru,
• radost z práce s mladými lidmi (seznámení se s názory nastupující generace na školství, spole nost, životní styl apod.),
• mobilizace být „in“ (udržování a rozvíjení odbornosti),
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• zrcadlo – uv dom ní si vlastních chyb, nedostatk a rezerv, možnost
zamyšlení nad vlastní prací,
• potvrzení vlastních kvalit pedagoga, odborníka v oboru,
• inspirace pro další zdokonalování,
• uvoln ní prostoru pro lepší pozorování t ídy, aktivity vlastních žák .
Co bylo pro fakultního u itele nejobtížn jší p i vedení studenta na praxi
Po adí odpov dí podle frekvence je následující:
• nechat studenta u it, nevstupovat mu do hodiny,
• nebát se o zdraví žák ,
• p esv d it studenta o nutnosti d lat písemné p ípravy na hodiny,
• motivace studenta k aktivit (zejména ty, kte í prohlašují, že nikdy nep jdou u it),
• komunikace se studentem (jak mu sd lit výhrady k jeho výuce, chování
apod.),
• sladit práci fakultního u itele s ostatními povinnostmi.
Jaké nejv tší nedostatky demonstrují praktikující studenti ve výuce
Po adí odpov dí podle frekvence m že být následující:
• organizace hodiny v ase,
• organizace a ízení v tšího po tu d tí v prostoru,
• špatný odhad možností d tí (to vyplývá z neznalosti d tí a špatného odhadu),
• práce s hlasem, hlasov nezvládnutý prostor,
• bezradnost p i ešení nekázn d tí,
• dodržování pravidel bezpe nosti p i t lesné výchov ,
• malá schopnost improvizace v p ípad nutnosti,
• schopnost vysv tlit látku, úkol, co po d tech u itel chce.
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Teprve po t chto jmenovaných nedostatcích p ichází na adu nep íliš
asto se objevující nedostatky profesní odbornosti (t locviká ského emesla), jako:
• odborná terminologie, názvosloví,
• nedostatky v metodice nácviku ur itých dovedností,
• dopomoc a záchrana p i cvi ení p edevším v gymnastice,
• nedostatky ve schopnosti rozhodování ve sportovních hrách.
Celkov jsou prakticky vždy studenti hodnoceni jako velmi schopní, aktivní, pracovití, všeobecn na vysoké odborné úrovni. Uvád né nedostatky
jsou chápány jako pochopitelné, prost ednictvím praxe odstranitelné.
Co bylo pro fakultního u itele „nejv tším zklamáním“
Pro fakultní u itele bývá velkým zklamáním, když student u itelství p i
prvním setkání prohlásí, že stejn nikdy nep jde u it. Dalšími (v podstat
na vztah k u itelství navazujícími) d vody pro zklamání z práce pro naše
studenty jsou:
• demonstrace nezájmu o u itelskou práci,
• zájem pouze o zápo et,
• lhostejnost,
• malý zájem o práci s d tmi.
Co bylo pro fakultního u itele „nejv tším pot šením“
Je to zpravidla opak výše uvád ného „zklamání“, fakultní u itele nejvíce
pot ší, když praktikující studenti demonstrují:
• zájem o práci u itele TV, u itelskou profesi,
• dobrý vztah k d tem, schopnost navázání kontaktu,
• schopnost rychlé adaptace v roli u itele,
• ochotu ud lat více, než je p edepsáno,
• radost z u ení, výsledk své práce,
• dobrou odbornou úrove .
Je vždy velmi p íjemné, když se fakultní u itel setká se studentem, který
opravdu chce na praxi získat maximum znalostí a zkušeností pro svoji budoucí kariéru t lovýchovného pedagoga.

42

Abstract
The author´s interests concern questions such as demands for teachers
from schools, supervision teachers lead students at their student teaching
practice. Article also presents results of the questionnaire of the teachers
concerning he questions like what bring to you the leading of student
teaching, what is the most difficult when you guide students what are the
student’s deficiency in their teaching, what was the great enjoyment and
great disappointment in his/her student teaching practice.
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ÚLOHA FAKULTNÍHO U ITELE P I FORMOVÁNÍ PROFESNÍCH VLASTNOSTÍ U ITELE TV
Jitka Barcalová, Pavel Tilinger
Anotace
P ísp vek se zabývá odbornou zp sobilostí fakultních u itel , zejména
pak porovnáním dvou v kov rozdílných osobností v n kolika oblastech
p sobení, které obecn charakterizují práci u itele TV. T mito oblastmi
jsou: a) elán, pracovní nasazení, chu do u ení, b) p ínos nových poznatk
do výuky, c) komunikace s vedením školy, kolegy a s rodi i, d) organiza ní
záležitosti, e) ešení neobvyklých situací, f) vlastní innost p i výuce.
P i sou asném pohledu za dve e školní pedagogické sborovny m žeme
íci, že situace v dnešním školství je p evážn feminiza ní záležitostí. Tento fakt by však p i výchov a vzd lávání budoucích u itel nem l nijak negativn ovlivnit kvalitu a výsledek pedagogického procesu. D ležitým
a rozhodujícím initelem p i p edávání zkušeností za ínajícímu u iteli, je
p edevším osobnost a odborná zp sobilost každého fakultního u itele, jako
je zejména autorita, osobní a charakterové vlastnosti, vhodná volba vyu ovacích postup , didaktických styl a zp soby organizace a ízení vyu ovacích jednotek. Spole ným cílem v pr b hu pedagogické praxe je p edat
co nejširší škálu názor , poznatk , zkušeností a rad budoucím koleg m a
napomáhat tak jejich facilitaci do u itelské profese.
Fakultní u itel je u itelem základní i st ední školy a je pro funkci „fakultního u itele“ v tšinou vybírán na základ doporu ení editele jeho školy. Avšak v praxi se ukazuje, že ne vždy jsou pravidla tohoto zp sobu výb ru tou správnou volbou. Organiza ní zajišt ní pedagogických praxí není
jednoduchou a bezproblémovou záležitostí. Vzhledem k velkému po tu
student je obtížné zajistit dostate ný po et škol a zvlášt pak fakultních
u itel . Stále ast ji se setkáváme se skute ností, že ubývá ochota a zájem
u itel funkci „fakultního u itele“ vykonávat. Samotní u itelé TV se
vzhledem ke svému pracovnímu vytížení odmítají na vzájemné spolupráci
a pomoci p i výchov a vzd lávání budoucích pedagog podílet. K tomu
p ispívá zejména pak zvážení a uv dom ní si závažnosti a odpov dnosti
za sv ené poslucha e (studenty) a jejich následného finan ního ohodnocení
za tuto práci. Z t chto d vod asto p istupujeme k alternativnímu ešení –
„fakultními u iteli“ se stávají mladí absolventi, pedagogi tí pracovníci jen
o n kolik málo let starší než práv k nim p icházející studenti. Nabízí se
nám tedy otázka, zda m že u itel-absolvent, mající rok, dva nebo t i od
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ukon ení studia, lov k neop edený životními zkušenostmi, avšak vlastní
snahou usilující o poznání, p isp t k formování profesních vlastností u itele
TV. Potla íme-li subjektivní názory a dojmy o v kové hranici, musíme p iznat a potvrdit, že i toto zabezpe ení m že mít svoje opodstatn ní a kladný
p ínos. Od u itele se p ece neo ekávají jen kvalitní profesní dovednosti, ale
i schopnost vést diskuse o celé ad dalších problém , týkajících se výchovn -vzd lávací práce ve škole. U itel-absolvent si pom rn rychle zvyká na školní prost edí a zárove rychle je nucen seznámit se se všemi povinnostmi u itele, které k tomuto emeslu neodmysliteln pat í (ú ast na
poradách, suplování, konzultace s rodi i…). Úsp ch vzájemného p sobení
fakultního u itele a studenta závisí také na mí e pozornosti a d slednosti,
která je t mto praktikujícím student m v nována.
Kde a v em vlastn m žeme najít odlišnosti v p sobení dvou v kov
rozdílných osobností? Zam me se na n kolik oblastí, které obecn charakterizují práci u itele TV, a zkusme v nich porovnat u itele za ínajícího a
zkušeného praktika. Z našeho pohledu jsou hlavní atributy výuky TV následující:
1. Elán, pracovní nasazení, chu do u ení.
2. P ínos nových poznatk do výuky.
3. Komunikace s vedením školy, kolegy a s rodi i.
4. Organiza ní záležitosti.
5.

ešení neobvyklých (problematických) situací.

6. Vlastní innost p i výuce.
1. Elán, pracovní nasazení, chu do u ení
U itel, který u í už n kolik desetiletí, p irozen nem že projevovat takové nadšení p i hodin , kterou ve své podstat již mnohokrát zažil a na
kterou se už dlouhá léta p ipravuje pouze minimáln . Snaží se sice poctiv
naplnit poslání svého povolání, ale astá p ítomnost psychologického syndromu vyho ení vede k útlumu pracovního nasazení. Pocit frustrace, neustálého „boje“ se žáky a nízké spole enské i finan ní ocen ní mohou vést
k rezignaci a letargii.
Za ínající kantor p ichází do školy v tšinou s velkými ideály, energií a
nápady, jak zm nit p ístupy k žák m i k celému p edm tu. Snaží se být
kamarádský, pokouší se p esv d it d ti o d ležitosti a významu sportování
svým vlastním p íkladem a v tšinou nechce p ijmout tu skute nost, že jsou
i žáci, pro které pohyb není smyslem života a hodin t locviku se rad ji
vyhnou. Chce organizovat a zú ast ovat se akcí jako jsou nap . vodácké a
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cyklistické putování, dobrodružné hry v p írod aj. Snaží se svým nadšením pro tato dobrodružství strhnout i d ti a obvykle se mu to i da í.
2. P ínos nových poznatk do výuky
Zkušený kantor má obvykle svoji osv d enou škálu postup , zásobník
cvik a her, které p i výuce využívá. Zárove má ale také zájem o rozši ování svých dosavadních znalostí, ovšem jeho možnosti jsou v této oblasti
dost omezené. Ke zvyšování odbornosti využívá r zné asopisy, ale jejich
spektrum a dostupnost není p íliš optimální a také svým obsahem asto nenapl ují jeho p edstavy. Další možností pro rozvoj vzd lávání jsou etná
školení a seminá e, které naše fakulta a ada dalších organizují. Jelikož
však zvyšování odborné úrovn je osobní záležitostí každého u itele, dochází zde ke st etu zájm s vedením školy (uvol ování z vyu ovacího procesu, suplování). V tšina vzd lávacích seminá je založena na komer ní
bázi, a tak se zde naráží i na bariéry finan ních možností.
U itel t sn po absolutoriu využívá velkého spektra znalostí a dovedností, které nabyl na mate ské VŠ a které ve v tšin p ípad vycházejí
z nejnov jších poznatk v dy i praxe. Také díky jeho nezávislosti (rodinné
povinnosti jsou v této dob výjimkou) využívá prázdnin a dovolené
k rozši ování svých obzor . Zárove proces motorického u ení v nových,
módních pohybových aktivitách je podstatn jednodušší než v pozd jším
v ku.
3. Komunikace s vedením školy, kolegy a s rodi i
U itel, který na škole již dlouhodob p sobí, má hluboce zako en né
vazby mezi jednotlivými zam stnanci a má pat i né informace o vnit ních
pom rech a chodu školy. Toho využívá p i jednání nejen s vedením školy,
ale i s kolegy. Díky této znalosti je pravd podobnost prosazení jeho p ípadného požadavku i názoru vyšší než u mladého u itele. Také v jednání
s rodi i má starší u itel prostou výhodu už jen ve svém v ku a obvykle je
schopen spole n s nimi najít vhodnou cestu vzájemného výchovného p sobení na dít .
Za ínající pedagog se obvykle není schopen vyvarovat chyb, které vyplývají z neznalosti pracovního prost edí. Každá instituce má své tradice,
„rituály“ a pracovní postupy, které je vhodné pochopit a dodržovat. I sebelepší návrh, který je vznesen v nevhodnou dobu na nevhodném míst nebo
vysloven jinou, než-li o ekávanou formou, vyvolá kontraproduktivní reakci. Nej ast jší chyby, kterých se mladý u itel dopouští p i jednání s rodi i,
jsou založeny na p íliš liberálním nebo naopak kritickém p ístupu.
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4. Organiza ní záležitosti
Za dobu svého p sobení má starší pedagog díky množství již zorganizovaných akcí r zného charakteru nau ené pot ebné postupy a v celkovém výsledku se nedopouští velkých chyb. Ty vycházejí spíše z individuálních vlastností jedince, než ze systému p ípravy dané akce.
Za ínající u itel má v tšinou jen minimální zkušenosti s organizací nap .
lyža ských kurz a asto se je u í metodou pokusu a omylu. Nejv tší problémy jsou v nedomyšlených detailech akce, které však práv dokládají
pot ebnou zp sobilost. Výhodou mladých u itel je jistá bezstarostnost, se
kterou p istupují k organizaci p edevším nových a neobvyklých inností.
Zatímco starší u itel asto vidí problémy, které jsou s danou oblastí spojeny, a proto je více opatrný (rigidní), mladý je ochoten tyto problémy chápat
jako podružné a jsou pro n j spíše výzvou než p ekážkou. Díky tomu m že
vytvo it i zabezpe it akce, na kterých by starší u itel nebyl ochoten participovat.
5. ešení neobvyklých (problematických) situací
etnost neobvyklých situací není vysoká, ovšem jejich d sledky mohou
být n kdy velmi závažné (zran ní žák , odmítnutí poslušnosti apod.).
P i prvním setkání s t mito situacemi je dost obtížné, vzhledem ke stresu,
který vyvolávají, racionáln reagovat. Výhodou staršího pedagoga je relativní zkušenost s ešením t chto problém , se kterými se za svou dlouholetou praxi jist n kolikrát setkal. Jelikož na prožité neobvyklé situace
dlouho myslí a zvažuje p ijatá ešení, je díky této zkušenosti lépe p ipraven, pokud by se obdobná situace n kdy v budoucnosti opakovala. Zvyšuje
se kvalita jeho rozhodování.
6. Vlastní innost p i výuce
Hlavní rozdíl ve vlastní innosti p i výuce je ten, že starší u itel má lépe
osvojené didaktické postupy (metodické ady), které n kdy mají i netradi ní charakter a je schopen jejich aplikace ve ztížených podmínkách.
Výhodou za ínajícího u itele je obvykle dobrá úrove vlastní fyzické
kondice a zvládnutí v tšiny praktických dovedností. Ty samoz ejm využívá pro kvalitní p edvedení požadovaného cviku a navyšuje tím motivaci
a aktivitu d tí.
Práce pedagoga je závislá na množství r zných aspekt . K t m nejd ležit jším pat í velmi dobrá znalost daného problému a schopnost p edat tuto
znalost svým žák m. P edevším tato druhá oblast, kterou bychom mohli
nazvat termínem „u itelské emeslo“, se obtížn získává studiem na fakult
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a vyžaduje p edevším vlastní praktické zkušenosti. Z toho d vodu jsou
sou ástí studijního kurikula také pedagogické praxe. P i nich jsou studenti
konfrontováni se skute nou realitou a pod vedením pedagog s dlouholetou
praxí mají získat tak žádané zkušenosti. N které jsou samoz ejm nep enosné a jejich znalost p inese až sám život, i když v tšina m že být zprost edkována fakultním u itelem. Tím m že být budoucí pedagog ušet en
mnoha hledání, frustrací i zklamání.
Podstatou innosti fakultního u itele by m lo být práv zp ístupn ní profesního „know how“. Je št stím pro studenta, pokud se dostane k u iteli,
který má bohaté pedagogické zkušenosti a umí jich náležit využít. Bohužel tito u itelé v dnešní dob asto odmítají vést studenty p i jejich pedagogickém p sobení, a to z r zných, výše uvedených d vod . Proto se studenti
p i pedagogických praxích dostávají i k u itel m, kte í sice nemají tak bohaté zkušenosti, ale jsou ochotni se i o n pod lit.
Abstract
The paper deals with professional eligibility of supervising teacher´s
who lead students to teach – supervising teachers. Authors tried to compare views of two different aged persons in particular areas; they characterized work of P. E. teachers: a) working activity, appetite for teaching,
b) implementation of new knowledge into education, c) communication with directors of schools, colleagues and parents, d) organization matters, e)
solution of unusual situations, f) his/her own teaching activities.
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PR ZKUM NÁZOR FAKULTNÍCH U ITEL
NA PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI STUDENT U ITELSTVÍ
Nataša Mazá ová
Anotace
Sta se zabývá analýzou výsledk pr zkumu mezi fakultními u iteli základních a st edních škol v Praze. Cílem stati je seznámit tená e s výsledky díl ího dotazníkového šet ení zam eného na hodnocení kvality osvojení významných pedagogických dovedností studenta u itelství a na hodnocení n kterých dalších aspekt pedagogické praxe v pr b hu pregraduální
p ípravy fakultními u iteli.
Charakteristika dotazníku ur eného fakultním u itel m
V pr b hu školního roku 2000/2001 jsme provedli pr zkum mezi fakultními u iteli základních a st edních škol v Praze.
Uvedený dotazník obdrželo 30 fakultních u itel základních a st edních
škol. Fakultní u itelé se m li vyjád it k tomu, které dovednosti považují
v pregraduální p íprav studenta u itelství za klí ové, zárove se m li vyjád it ke kvalit osvojení t chto klí ových dovedností v pr b hu studia.
Sou ástí cíle dotazníku bylo zjistit také hodnocení vztahu studenta
k u itelské profesi a práci u itele fakultními u iteli a zárove pojetí vedení
praxe fakultními u iteli a pojetí pomoci p i rozvoji klí ových pedagogických dovedností studenta u itelství v pr b hu pedagogické praxe.
Fakultní u itelé m li zárove možnost samostatn a voln vyjád it nám ty
pro zlepšení kvality p ípravy studenta u itelství v pr b hu pedagogických
praxí a návrhy pro zvýšení kvality samotné pedagogické praxe.
Strukturovaný dotazník obsahoval celkem 10 položek s p evahou otev ených otázek. Úplné zn ní dotazníku je v p íloze: Dotazník pro fakultní u itele (ZŠ, SŠ).
Dotazníkového šet ení se zú astnili fakultní u itelé, kte í vyu ují následující p edm ty: eský jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, matematika, fyzika, p írodopis, zem pis, výtvarná výchova, t lesná výchova, hudební výchova a u itelství 1. stupn ZŠ.
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Vyhodnocení dotazníku
Otázka . 1 zjiš ovala, který aproba ní p edm t fakultní u itelé vyu ují.
Na otázku . 2: „Které dovednosti považují fakultní u itelé za klí ové
p i p íprav budoucích u itel ?“, se nej ast ji objevily následující dovednosti: dovednost pracovat s u ivem na základ kvalitní znalosti p edm tu;
dovednost vytvo it si vztah k d tem; dovednost zaujmout žáky a studenty;
dovednost efektivn vést vyu ovací hodiny; dovednost jasného a logického
výkladu; dovednost p edávat znalosti a zkušenosti; dovednost pracovat
s u ivem z hlediska p im enosti; dovednost operativního p izp sobení se
situaci ve t íd a žákovým požadavk m; dovednost uplatn ní znalostí z pedagogických a psychologických disciplín; dovednosti být d sledný; dovednost komunikace s žáky a studenty; dovednost práce s chybou (i vlastní);
dovednost efektivn organizovat výuku z asového hlediska; dovednost
rozvíjet neustále svoji osobnost (ochota se stále u it); dovednost pohotov
reagovat na r znorodé situace ve t íd ; dovednost procvi ovat u ivo; dovednost respektovat základní pedagogické zásady, p edevším názornosti,
p im enosti a trvalosti; dovednost využít celou škálu metod výuky; dovednost získat p irozenou autoritu; dovednosti rétorické; dovednost p edložit
jednoduchý a logický zápis u iva; dovednost etického jednání; být trp livý
a tolerantní ve vztahu k žák m.
Jak je patrné z výše uvedených formulací, n kte í u itelé odpovídali na
otázku v obecn jší rovin , n kte í se zam ením na konkrétní dovednosti
v ur itém p edm tu.
Z výše uvedených odpov dí je patrné, že se jedná o oblast dovedností
obecn i oborov didaktických, dovedností diagnostických, sociáln komunikativních a oblast osobnostních vlastností.
Otázka . 3: Na otázku, které obtíže jsou u student ast jší zda a) znalosti aproba ního p edm tu, zde se objevila pouze jedna odpov (4%), b)
zda znalosti a dovednosti didaktické a metodické se objevilo 22 odpov dí,
což iní 96%. Pouze jedna vyu ující (ruského jazyka) uvádí, že se mohou
u student objevit obtíže jak v oblasti znalosti aproba ního p edm tu, tak
v oblasti znalostí a dovedností didaktických a metodických, a p ipomíná, že
je to záležitost velmi individuální. Mezi obtíže, které fakultní u itelé uvád jí, pat í:
• Nedostate n rozvinutá dovednost využít cílev dom vyu ovací metody
a plynule je ve výuce st ídat.
• Nedostate n rozvinutá flexibilita, tedy dovednost operativn reagovat
na pot eby žák , p edevším p i výkladu a procvi ování u iva.
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• Nedostate n rozvinutá dovednost rozvíjet mezip edm tové vztahy
a vztahy mezi tématy.
• Neostate n rozvinutá dovednost efektivn hospoda it s asem.
P evážná v tšina fakultních u itel zhodnotila obtíže student práv
v oblasti znalostí a dovedností didaktických a metodických.
Na otázku . 4: „Které didaktické dovednosti považujete u student
za nejvíce problémové?“, fakultní u itelé uvád jí následující:
• Dovednost asového rozvržení vyu ovací hodiny (4x).
• Dovednost operativního p izp sobení se situaci ve t íd (studenti velmi
asto lpí na p ipraveném postupu) (3x).
• Dovednost udržet káze v pr b hu vyu ovací hodiny (3x).
• Dovednost reagovat adekvátn na odpov di žák a opravovat jazykové
chyby (3x).
• Dovednosti komunikativní (nap . kladení otázek, p eformulovávání otázek) (3x).
• Dovednosti p ípravy na vyu ovací hodinu (podcen ní p ípravy) (3x).
• Dovednost synchronizace více praktických inností (nap . v hudební
výchov , t lesné výchov apod.) (2x)
• Dovednost využít širokou škálu vyu ovacích metod ve výuce (2x).
• Dovednost integrovat poznatky mezi jednotlivými tématy (2x).
• Dovednosti rozvíjet mezip edm tové vztahy (2x).
• Dovednost udržet pozornost žák po celou dobu vyu ovací hodiny (2x).
• Dovednost aktivn ovládat spisovný eský jazyk ( asto se objevuje nespisovný jazyk a nekultivované vyjad ování) (2x).
• Dovednost adekvátního výkladu u iva ( asto velmi náro ný výklad
a orientace na vlastní výklad) (2x).
• Dovednost odhadu individuálních znalostí a schopností žák vzhledem
k obsahu u iva.
• Dovednost p ijímat rady a doporu ení od fakultních u itel (projevuje
se jako neochota).
• Dovednost pracovat s u ivem tak, aby odhadli možné obtíže.
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• Schopnost p irozené autority ( asto nejistá, nebo naopak p ehnaná sebed v ra), nep irozená autorita.
• Dovednost plynulé organizace práce ve vyu ovací hodin .
• Dovednost p irozen komunikovat s žáky a bezprost edn reagovat na
jejich projevy.
Lze konstatovat, že za nejvíce problémové se fakultním u itel m jeví
následující didaktické dovednosti: asové rozvržení u iva, analýza u iva,
adekvátní reakce na vzniklé didaktické situace, kvalitní p íprava na vyu ování, sociáln komunikativní a diagnostické dovednosti.
Na otázku . 5: „Které didaktické dovednosti považují fakultní u itelé
za nejlépe rozvinuté?“, uvedli fakultní u itelé:
• Dovednost formulovat cíl vyu ovací hodiny.
• Dovednost aplikovat hluboké znalosti p edm tu.
• Dovednost využívat r zných metod práce.
• Dovednost využít aktivizujících metod práce (nej ast ji se objevuje
ve výuce jazyk ).
• Dovednost organizovat skupinové vyu ování.
• Dovednost názorného a pestrého vyu ování.
• Dovednost pozitivn motivovat žáky.
• Dovednost využívat moderní techniku ve výuce.
• Dovednost hodnotit žáky jak tradi ní klasifikací, tak slovním hodnocením i dalšími netradi ními zp soby (nej ast ji u u itel 1. stupn ZŠ).
• Dovednost aplikace didaktické teorie (u itelé vysoce hodnotí p ípravu
student v didaktice ruského a anglického jazyka).
• Dovednost zaujmout žáky.
• Dovednost kladného pojetí žákovy osobnosti.
Z výše uvedeného vyplývá, že za nejlépe hodnocené didaktické dovednosti fakultní u itelé považují: práci s cílem, využití r znorodých metod a
organiza ních forem, aplikace znalostí aproba ního p edm tu a objektivn
hodnotit žáky.
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Otázku . 6: „Jak hodnotíte vztah student k práci u itele a jejich odpov dnost ve vztahu k pedagogické praxi?“, hodnotilo celkem 7 u itel
(30%) nejvyšším stupn m (velmi kladn ), 13 u itel (57%) hodnotilo stupn m .2 (tj. spíše kladn ), 3 u itelé (13%) neur it /pr m rn . Velmi asto
fakultní u itelé podotýkají, že jsou mezi studenty velké individuální rozdíly
p edevším v jejich odpov dnosti k pedagogické praxi.
Celkov lze íci, že fakultní u itelé hodnotí vztah studenta k u itelské
profesi jako spíše kladný, až velmi kladný. Menší ást fakultních u itel
jej hodnotila jako pr m rný.
Na otázku .7: „Jaké formy spolupráce se studenty se vám nejvíce
osv d ily?“, fakultní u itelé uvád jí:
• Spolupráce na základ pravidel a partnerství.
• D sledný a otev ený rozbor každé vyu ovací hodiny a co nejd íve po ní.
• Neformální rozhovory, pomoc p i p íprav na výuku.
• Osobní p ístup a p edávání vlastních post eh .
• Osobní p íklad fakultního u itele.
• Seznamování student s celou ší í pedagogické práce (krom vlastní
výuky i s administrativou, ešení výchovných problém apod.).
• Rozší ená pomoc slabším student m.
• Snaha seznámit studenta se všemi žáky ve t íd (pomoc p i diagnostice
žák ).
• Detailní rozbory práce v hodin s doporu ením do p íštích hodin.
• Taktní práce s chybou studenta.
• P ipomínky k p ípravám student p ed samotným výstupem.
• Spole ná a d sledná p íprava na každou výuku studenta.
• Kratší asistentská práce v hodin
ve vyu ovací hodin ).

(díl í pomoc studenta u iteli

• Poskytnutí volnosti studentovi p i zamýšleném projektu ve vyu ovací
hodin (aby si vše, co student zamýšlí, mohl vyzkoušet).
K nej ast jším formám spolupráce fakultních u itel se studenty pat í
d sledný a otev ený pedagogický rozbor vyu ovací hodiny studenta, provedený co nejd íve po výuce, a kvalitní p íprava na vyu ovací hodinu.
Za významný považují fakultní u itelé také jejich osobní p íklad.
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Otázka . 8: „Jak asto provádíte se studenty pedagogické rozbory vyuovacích hodin?“ Celkem 18 fakultních u itel (78%) provádí pedagogické
rozbory vyu ovacích hodin student denn a z toho 10 (43%) má snahu je
provést co nejd íve po vyu ovací hodin dokud je vše „ erstvé“. 3 fakultní
u itelé (13%) provádí rozbor dvakrát až t ikrát týdn . Jeden jedenkrát týdn
a jeden nepravideln (celkem 9%).
V tšina fakultních u itel provádí pedagogické rozbory se studenty
denn a co nejd íve po vyu ovací hodin .
Otázka . 9: „Které didaktické dovednosti se da í student m v pr b hu
pedagogické praxe nejlépe rozvíjet?“
• Dovednost lépe pracovat s u ivem.
• Dovednost využití variabilních didaktických postup , metod a organiza ních forem.
• Dovednost lépe organizovat asové rozvržení vyu ovací hodiny.
• Dovednosti komunikativní, p edevším navazovat hlubší komunikaci
a kontakt s žáky.
• Dovednost respektovat individuální zvláštnosti žák a realizovat individuální p ístup k žák m.
• Dovednost pracovat samostatn .
• Dovednosti podílet se na aktivitách školy.
• Dovednost realizace projektového vyu ování (zvlášt ve výtvarné výchov ).
• Dovednost vyváženého vztahu u itel – žák (kolegiální a respektující
vztah).
• Dovednost využívat r zné metody práce.
• Dovednost využívat zp tné vazby od žáka.
• Dovednost plynule p echázet od jedné innosti ke druhé ve vyu ovací
hodin .
• Dovednost rozvíjet samostatné myšlení žák .
• Dovednost udržet pozornost žák .
• Dovednost ast ji aktivn zapojovat žáky do vyu ovacího procesu.
• Dovednost dodržovat psychohygienické zásady výuky.
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Z uvedeného vyplývá, že nejlépe se da í student m rozvíjet práci
s u ivem, využití r zných vyu ovacích metod a organiza ních forem
a zárove diagnostické a komunikativní dovednosti.
Otázka . 10: „Které didaktické dovednosti se da í student m v pr b hu
pedagogické praxe nejmén ?“, fakultní u itelé uvád jí:
• Dovednost p izp sobit se momentální didaktické situaci ve t íd a p ípadn zm nit p vodní zám r v p íprav a plánu vyu ovací hodiny.
• Dovednost optimálního asového rozvržení vyu ovací hodiny.
• Dovednost rozvíjet systematickou práci žák .
• Dovednost flexibility.
• Dovednost improvizace.
• Dovednost adekvátn reagovat na problémové situace.
• Dovednost vést žáky k udržování po ádku a používání pom cek.
• Dovednost udržet káze po celou dobu vyu ovací hodiny.
• Dovednost návaznosti u iva.
• Dovednost poskytovat pomoc žák m s aktuálními potížemi ve výuce.
• Dovednost sledovat a vnímat celou t ídu (ne jako celek, ale jednotlivé
žáky).
• Dovednost individuálního p ístupu k žák m.
• Dovednost koordinace p i zápisu na tabuli a sledování žák .
• Dovednost koordinace n kolika praktických inností (nap . nácvik písn
– vlastní hra na hudební nástroj apod).
• Dovednost smyslupln využít záv re né fáze vyu ovací hodiny.
• Dovednost uplat ování zásady p im enosti.
• Dovednosti kladení otázek (otázek je asto mnoho a odpovídá na n
místo žák sám student).
Lze konstatovat, že student m se da í nejmén rozvíjet dovednost adekvátn reagovat na vzniklé didaktické situace, dovednost asového rozvržení u iva a dovednost systematické práce s žákem.
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K p edchozím dv ma otázkám se fakultní u itelé asto vyjad ují v tom
smyslu, že každý poslucha je jiný a velmi obtížn lze úsp chy i obtíže
zevšeobec ovat. P esto se nám poda ilo vybrat odpov di, které byly nej ast jší.
V otázce . 11 m li fakultní u itelé možnost vyjád it návrhy pro zlepšení
p ípravy student u itelství na pedagogickou praxi a taktéž vyjád it návrhy
pro zlepšení samotné pedagogické praxe. V doporu ení fakultních u itel
se nej ast ji objevuje požadavek zvýšení po tu hodin pedagogické praxe.
Praxe by v každém p ípad m la být delší a za azena co nejd íve na po átku studia. U itelé nap . navrhují variantu, kdy by student po n kolik m síc ve školním roce (nap . jeden den v týdnu) p sobil jako asistent fakultního u itele. To by byla cesta k tomu, aby si studenti lépe ov ili úsp šnost
v u itelské profesi a získali v tší sebed v ru v interpersonálních vztazích
uvnit školy a t ídy. Zárove se fakultní u itelé domnívají, že by to byla
cesta k rozvoji v tšího zájmu student o u itelskou profesi, snad by se zvýšil po et student , kte í nastoupí jako u itelé do škol po absolvování fakulty.
Jedna fakultní u itelka to vyjád ila slovy: „Ten, kdo si vyzkouší a ov í,
že mu práce s d tmi „jde“, už se jí t žko z íká.“
Dále fakultní u itelé doporu ují vést studenty k tomu, aby s d tmi pracovali pr b žn i mimo povinnou pedagogickou praxi (nap . vedli zájmové
kroužky, sportovní oddíly apod.), tím studenty vést k zodpov dnosti
za dlouhodobou práci s d tmi, ale zárove je neomezovat tím, co musejí
s d tmi zvládnout (tak jak je tomu ve školním prost edí).
Studenti by m li mít možnost vyu ovat delší as stejné žáky, aby vid li
výsledky svého p sobení, tedy získali informace prost ednictvím zp tné
vazby. To je také cesta ke zvýšení motivace studenta k u itelské profesi.
Z dalších doporu ení se asto objevuje nesoust edit pedagogickou praxi
pouze na vlastní výuku, ale zahrnout i další výchovné aktivity. Z konkrétních
doporu ení se asto objevuje požadavek zlepšení kvality p ípravy v didaktice literatury eského jazyka a lépe studenty p ipravit na kultivovaný projev a
spisovný jazyk. Fakulta by m la stanovit pevn jší pravidla pedagogické
praxe a vyu ující z fakulty by se m li mnohem ast ji ú astnit hospitací a
pedagogických rozbor p i praxích student (nap . d sledn jší kontrola
student ze strany vyu ujících z fakulty). Studenti by také m li být lépe
p ipraveni v oblasti metodické a v oblasti znalostí bezpe nosti a hygieny ve
škole.
Fakultní u itelé navrhují soustavn prohlubovat kvalitní komunikaci mezi fakultní školou a jednotlivými katedrami.
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Jeden z fakultních u itel doporu uje promyslet pedagogickou praxi tak,
aby krom samotné výuky m li studenti možnost získat také výchovné
zkušenosti.
Záv ry
Fakultní u itelé svoje p ipomínky sm ují jednak ke student m a také ke
kvalit spolupráce s fakultou a jejími vyu ujícími. Úrove a kvalita p ipravenosti studenta na výkon pedagogické praxe hodnotí více jak dv t etiny
fakultních u itel celkov velmi kladn . Taktéž vztah studenta k u itelské
profesi hodnotí fakultní u itelé p evážn velmi a spíše kladn . V hodnocení
samotné obsahové stránky souvislé oborové pedagogické praxe se fakultní
u itelé vyjad ují celkov kladn , pouze doporu ují díl í opat ení. V tšina
fakultních u itel ve shod se studenty doporu uje zvýšit po et hodin pedagogické praxe a za adit ji již od po átku studia.
K dalšímu dosti významnému požadavku fakultních u itel náleží zkvalitn ní komunikace a v bec spolupráce mezi fakultními školami a fakultou,
p edevším jednotlivými katedrami. Domníváme se, že tuto spolupráci nelze
zužovat pouze na vedení pedagogických praxí. Je t eba, aby fakulty poskytovaly školám a jejím u itel m další vzd lávání, po ádaly pro n r znorodé
kurzy a ast ji diskutovaly o problematice pedagogické praxe p edevším o
jejím obsahovém zkvalitn ní. Fakultní u itelé požadují t sn jší spolupráci,
kontrolu studenta v období praxe a spolupráci s oborovými didaktiky.
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Abstract
The article focuses on problems of pre-service teacher training. The
main focus is a broad questionnaire, completed by teacher trainee’s
supervisors from primary, lower-secondary and upper-secondary schools.
The main aim of this questionnaire is to analyse difficulties and demands of
important pedagogical skills, the analysis of the trainee´s success in shortterm teaching practice and the analysis of the quality of trainees’
pedagogical skills as evaluated by their supervisors. Participants in the
investigation were supervising teacher trainees who have finished their
short-term teaching practice in the fourth and fifth year of their studies
from primary, lower-secondary and upper-secondary schools. The analysis
of the questionnaires of respondents revealed interesting and important
facts about areas in which teacher trainees feel that their preparation is
lacking and therefore makes these areas problematic.
Results of this investigation attempt to contribute to an overall higher
quality of pre-service teacher training.
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Dotazník pro fakultní u itele (ZŠ, SŠ)
Charakteristika dotazníku
Cílem dotazníku je zjistit, které didaktické dovednosti student považují
fakultní u itelé na ZŠ a SŠ za klí ové, které jsou nej ast ji problémové a
které jsou u student nejlépe rozvinuté. Dalším cílem dotazníku je zjistit,
jak fakultní u itelé chápou svoji pomoc student m p i rozvoji t chto dovedností.
Vážená kolegyn /kolego,
obracím se na Vás s prosbou o vypln ní následujícího dotazníku, jehož
cílem je zjistit Vaše názory na pedagogickou praxi student u itelství na
Vaší škole. Vaše odpov di jsou d ležité pro zkvalitn ní p ípravy student
pedagogické fakulty na u itelskou profesi. Dotazník je zcela anonymní a je
ur en výhradn pro využití na p d Pedagogické fakulty UK v Praze.
Za jeho zodpov dné vypln ní Vám p edem d kuji.
PaedDr. Nataša Mazá ová
1. Který aproba ní p edm t u íte?
2. Které dovednosti považujete za klí ové p i p íprav budoucích u itel ?
3. Které obtíže jsou u student

ast jší?

• znalosti aproba ního p edm tu
• znalosti a dovednosti didaktické, metodické
4. Které didaktické dovednosti považujete u student za nejvíce problémové?
5. Které didaktické dovednosti považujete u student za nejlépe rozvinuté?

6. Jak hodnotíte vztah student k práci u itele, jejich
odpov dnost ve vztahu k pedagogické praxi?
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- Velmi kladn ,
porn , -Záporn

- Spíše kladn ,

- Neur it , pr m rn ,

- Spíše zá-

7. Jaké formy spolupráce se studenty se vám nejvíce osv d ily?

8. Jak asto provádíte se studenty pedagogické rozbory
vyu ovacích hodin?
- Denn ,
z ídka

- 2-3x týdn ,

- 1x týdn ,

- Nepravideln ,

-Velmi

9. Které didaktické dovednosti se da í student m v pr b hu pedagogické
praxe nejlépe rozvíjet?

10. Které didaktické dovednosti se da í student m v pr b hu pedagogické
praxe rozvíjet nejmén ?

11. Vyjád ete samostatn návrhy pro zlepšení p ípravy student u itelství
na pedagogickou praxi a návrh pro zlepšení kvality samotné pedagogické
praxe.
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VÝSLEDKY VÝSKUMU CVI NÍ U ITELIA PF UMB
V BANSKEJ BYSTRICI – ICH NÁZORY NA SPÔSOBILOSTI
ŠTUDENTOV NA PEDAGOGICKEJ PRAXI
Bronislava Kasá ová, Alena Doušková
Príprava u ite ov k ú ovo spo íva na práci u ite ov fakulty so študentmi. Integrálnou sú as ou však bola, je a bude cielená a profesionálna spoluú as cvi ných u ite ov. Sú to práve oni, ktorí majú možnos napomáha
študentovi v rozvoji u ite ských zru ností a spôsobilostí v reálnych podmienkach školskej praxe. ažiskom ich práce nie je mentorovanie v príprave,
realizácii a evalvácii študentovej ú asti na pedagogickej praxi, ale intervencia v procese rozvoja osobnosti študenta ako u ite a. Táto je vnímaná
ako odporú anie a podnecovanie, na základe za iato nej dohody o pravidlách, ktoré budú po as kurzu plati . Podnecovanie ako najrozvíjajúcejší typ
intervencie po íta s autonómnou osobnos ou v procese uvedomeného stávania sa u ite om a ako taký je reálny len v prípade poznania študentových
potencionalít (budúcich u ite ských spôsobilostí). Vychádzajúc z predstavy,
že cvi ný u ite má možnos lepšie spozna študentove zru nosti a spôsobilosti v procese jeho rozvoja, sme cvi ných u ite ov oslovili o spoluprácu
na výskume.
V rámci projektu Spolupráca univerzity a škôl garantovaného Vzdelávacou nadáciou Jana Husa (CId 114) sme okrem aktivít pre cvi ných u ite ov
a didaktikov fakulty realizovali výskum cvi ných u ite ov zameraný
na sledovanie ich charakteristík, motívov pre vykonávanie práce cvi ného
u ite a, názorov a postojov k innostiam, potrebám, miery a spôsobov ocenenia ich expertnej innosti. Sú as ou nášho výskumného sledovania boli
aj názory u ite ov na úrove pripravenosti študentov na pedagogickú prax,
ktoré tu predkladáme.
Ciele a metódy výskumu
V týchto intenciách sme sformulovali nasledovné výskumné ciele:
Za výskumný cie celého projektu sme považovali pozna vzorku u ite ov, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, ich názory, postoje a ažkosti, ktoré sú spojené s pedagogickou praxou, spozna motívy a potreby cvi ných
u ite ov pre vykonávanie kvalitnej práce a na základe toho vymedzi možnosti zú astnených pre zefektívnenie spolupráce a pomoci cvi ným u ite om. (Doušková a Kasá ová, 2002) V tejto štúdii predkladáme výsledky
výskumu názorov cvi ných u ite ov na úrove pripravenosti študentov u ite stva na pedagogickú prax.
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Názory cvi ných u ite ov na študentov a ich spôsobilosti k u ite skému
povolaniu
Výskumným problémom tejto asti bolo zistenie názorov cvi ných u ite ov na pripravenos študentov u ite stva po stránke teoreticko-odbornej
a ich personálno-sociálne, didakticko-metodické a diagnosticko-reflexívne
spôsobilosti.
V súvislosti s tým sme špecifikovali iastkové ciele:
C1 – zisti vekovú štruktúru cvi ných u ite ov, dobu ich pedagogického
pôsobenia, miesto získania kvalifikácie;
C2 – zisti podiel ú asti u ite ov na procese celoživotného vzdelávania
v závislosti od jednotlivých u ite ských podskupín;
C3 – zisti subjektívne názory u ite ov na úrove pripravenosti študentov
v oblasti pedagogickej teórie a vyšpecifikova , v ktorej z oblastí (pedagogická, psychologická, didakticko-metodická, odborné vedomosti z vyu ovacích predmetov) spo ívajú ich nedostatky;
C4 – zisti subjektívne názory cvi ných u ite ov na to, v om spo ívajú
(pod a nich) nedostatky študentov v personálno-sociálnych spôsobilostiach, didaktických spôsobilostiach, organiza ných zru nostiach, reflexívnych spôsobilostiach a diagnostických spôsobilostiach;
Výskumné metódy
Ako hlavnú metódu získania výskumných dát na verifikáciu predpokladov sme použili súbor dotazníkov vlastnej konštrukcie. Prvé dve asti dotazníka boli konštruované ako súbor položiek so štruktúrovanými odpoveami s možnos ou výberu jednej alebo viacerých odpovedí. Otázky týkajúce sa charakteristiky vzorky respondentov boli zárove orientované
k cie u 1. V niektorých prípadoch sme použili komparáciu výsledkov
z podskupín. Oslovili sme 224 spolupracujúcich cvi ných u ite ov
z posledných troch rokov. Po vrátení, vyradení neplatných a neúplných dotazníkov sme spracovali 105 súborov odpovedí.
Charakteristika vzorky a výsledky výskumu
C1 – zisti vekovú štruktúru cvi ných u ite ov, dobu ich pedagogického pôsobenia, miesto získania kvalifikácie;
Výskumu sa zú astnilo 105 respondentov, z toho 100 žien a 5 mužov.
Vekové zloženie respondentov dokumentuje tabu ka.
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Tab 1: Vekové zloženie cvi ných u ite ov a d žka ich odbornej praxe
Vek u ite a A

%

D žka praxe

N

%

do 25 rokov 2

1,9

0-5 rokov

5

4,8

26-35

15

14,3

6-15

27

25,7

36-45

43

41,0

16-20

22

21,0

nad 46

45

43,0

21 a viac

51

48,6

spolu

105

100

Spolu

105

100

Výsledky potvrdzujú reálnu skúsenos , že vedením študentov sa zaoberajú najmä dlhšie služobne a staršie vekovo ohrani ené ro níky. Až 84%
cvi ných u ite ov má viac ako 36 rokov. Dá sa predpoklada , že vedenie
študentov je jedným zo spôsobov ich odbornej sebarealizácie, a tiež prejav
stavovskej spolupatri nosti. To potvrdzuje aj údaj, že z tejto skupiny by
bolo ochotných vies študentov bez nároku na odmenu až 55%. Veková
štruktúra navodzuje však aj otázku resp. potrebu celoživotného vzdelávania
u ite ov, ke že až 48 % ich ukon ili pedagogickú fakultu pred viac ako 21
rokmi. V zmysle spolupráce fakulty a cvi ných u ite ov je potrebné
sprostredkováva inovácie v príprave u ite ov aj dlhoro ným praktikom.
Tab 2: Pracovné pôsobisko
pôsobisko

N

%

vidiek

16

15,2

B.Bystrica

60

57,2

iné mesto

29

27,6

spolu

105

100

Cvi ní u itelia podie ajúci sa na príprave u ite ov sú prevažne pôsobiaci
v Banskej Bystrici, o je pochopite né vzh adom k prevahe odbornej u ite skej praxe, ktorá prebieha po as semestra jeden de v týždni. U itelia pôsobiaci v iných mestách (Žilina Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
Brezno a i.) realizujú výlu ne závere nú pedagogickú prax.
Z respondentov, ktorí sa výskumu zú astnili 62 u ite ov (59%) u í na
1. stupni ZŠ a 43 u ite ov (41%) pôsobí na 2. stupni ZŠ a SŠ.
C2 – zisti podiel ú asti u ite ov na procese celoživotného vzdelávania
v závislosti od jednotlivých u ite ských podskupín;
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Zaujímalo nás porovnanie skupiny cvi ných u ite ov z 1. stup a s ostatnými vo vz ahu k absolvovaným kurzom alšieho vzdelávania. Ke že niektoré u ite ky absolvovali aj viac seminárov, školení a pod., percentá
v sú te nezodpovedajú 100%.
Tab 3: Absolvované kurzy alšieho vzdelávania pod a u ite ských podskupín
Skupina u . N

1

2

3

4

5

6

7

8

1.st. ZŠ 62

25

9

6

7

16

5

17

12

40,3

14,5

9,6

11,3

25,8

8,0

27,4

19,3

5

2

0

1

3

0

16

20

11,6

4,6

0

2,3

6,9

0

37,2

46,5

30

11

6

8

19

5

33

32

28,6

10,5

5,7

7,6

18,1

4,7

31,4

30,5

%
2. a 3.st. 43
%
spolu
%
Legenda:

1 – Integrované tematické vyu ovanie
2 – Škola dokorán
3 – Projekt Orava
4 – Pedagogika M. Montessori
5 – Waldorfská škola
6 - Projekt Zmena
7 – iné
8 – žiadne

Pozoruhodné je zistenie, že cvi né u ite ky 1. stup a sa výrazne astejšie zú ast ujú akéhoko vek typu CŽV (celoživotné vzdelávanie). Vidno to
aj z údaja, v st pci 8, že žiadne vzdelanie neabsolvovalo až 46% z 2. stup a
a 19% z 1. stup a. Súhlasí to aj s našimi doterajšími skúsenos ami, že pedagogické inovácie sú evidentnejšie v reálnej praxi u ite ov 1. stup a ZŠ.
Domnievame sa, že je to spôsobené aj ponukou, ktorú v uplynulých rokoch
predkladala PF UMB, Metodické centrum v B. Bystrici a vzdelávacie aktivity nadácií alternatívnych pedagogických smerov. Najviac cvi ných u iteliek z 1.st. ZŠ absolvovalo cyklické vzdelávanie ITV (40,3%). alšie poetnejšie boli Waldorfská škola (25,8%) a Škola dokorán (14,5%).
V položke Iné všetci respondenti (31,4%) uvádzali najmä funk né vzdelávanie, kvalifika nú skúšku, alebo absolvovanie špecializa ného inova ného štúdia Netradi né modely výchovy a vzdelávania, ktoré organizovala
naša Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky. Tiež uvádzali stretnutia v rámci metodických združení. Položka iné tvorila podstatnú as
alšieho vzdelávania u ite ov 2. stup a (37,2%). U nich sa astejšie vysky64

tovalo v tomto zaradení rekvalifika né a rozširujúce štúdium, o po 89.
roku vyplynulo zo zmeny vnútornej predmetovej štruktúry 2. stup a (redukcia predmetov: ruský jazyk, ob ianska náuka a zavedenie etickej výchovy a rozšírenie výu by cudzích jazykov). V položke iné uvádzali tiež
1. kvalifika nú skúšku, funk né vzdelávanie a i.
C3 – zisti subjektívne názory u ite ov na úrove pripravenosti študentov
v oblasti pedagogickej teórie a vyšpecifikova , v ktorej z oblastí (pedagogická, psychologická, didakticko-metodická, odborné vedomosti z vyu ovacích predmetov) spo ívajú ich nedostatky;
Tab 4: Názory na pripravenos študentov po teoreticko-odbornej stránke
Vyjadrené

N

%

1.st.

%

2.st.

%

prax
do
15r

%

prax
od
16r

%

výborne

34

32,4

19

30,7

15

34,8

7

21,9

27

36,9

priemerne

54

51,4

30

48,4

24

55,8

16

50,0

38

52,0

slabo

2

1,9

2

3,2

0

0

0

0

2

2,7

neviem posúdi

15

14,3

11

17,4

4

9,4

9

28,1

6

8,2

spolu

105

100

62

100

43

100

32

100

73

100

hodnotenie

Tab 5: Názory u ite ov na nedostatky študentov v teoretickej oblasti
Oblasti

N

%

1.st.

%

2.st.

%

prax
do
15r

%

prax %
od
16r

pedagogická

22

21,0

12

19,3

10

23,3

11

34,3

11

15,0

psychologická

19

18,1

10

16,1

9

20,9

8

25,0

11

15,0

did.-metodická

52

50,0

27

43,6

25

58,1

16

50,0

36

49,3

obsah u iva

10

9,5

5

8,1

5

11,6

3

9,3

7

9,6

nemajú nedostatky 38

36,1

26

42,0

12

28,0

10

31,2

28

38,4

spolu

100

62

100

43

100

32

100

73

100

105

Z analýzy údajov v tabu kách 4. a 5. a ich porovnania môžeme konštatova : najvýraznejšie celá vzorka aj podskupiny hodnotila študentov ako priemerne teoreticky pripravených. Za výborne teoreticky pripravených ich
považuje viac u iteliek služobne starších (36,9%). Študenti sú pre nich as65

to nosite mi nových informácií a teoretických poznatkov, ktoré prenikajú
do škôl v posledných rokoch. Pritom v tabu ke 5. je zaujímavý údaj, že
práve táto skupina je kritická v hodnotení didakticko-metodických zru ností študentov. Služobne mladšie u ite ky, sa naj astejšie vyhli všeobecnému hodnoteniu teoretickej pripravenosti odpove ou neviem posúdi , priom nedostatky študentov vedia konkretizova najvýraznejšie na oblasti:
pedagogická, psychologická a s priemerom sa zhodli s celkovou vzorkou
pri hodnotení didakticko-metodickej oblasti.
Porovnávanie podskupín 1. st. a 2. st. poukazuje na lepšiu pripravenos
študentov pre elementárny stupe vo všetkých štyroch sledovaných položkách. Je to vidie aj z odpovedí nemajú nedostatky, o volili u ite ky 1. st.
v 42%.
C4 – zisti subjektívne názory cvi ných u ite ov na to, v om spo ívajú
(pod a nich) nedostatky študentov v personálno-sociálnych spôsobilostiach, didaktických spôsobilostiach, organiza ných zru nostiach, reflexívnych spôsobilostiach a diagnostických spôsobilostiach;
Pri sledovaní názorov cvi ných u ite ov na spôsobilosti študentov sme
sa zamerali na tri oblasti dôležité pre proces stávania sa u ite om:
• personálno-sociálne spôsobilosti
• didakticko-metodické a organiza né zru nosti
• reflexívne a diagnostické spôsobilosti.
Zis ovali sme, v om vidia cvi ní u itelia nedostatky študentov v procese ich vedenia na pedagogickej praxi.
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Tab 6: Názory u ite ov na nedostatky študentov v personálno-sociálnej oblasti
Oblasti

N

%

1.st. %

a

8

7,6

7

b

22

c

2.st. %

BB

%

iné %
mesto

8

13,3 0

0

vi%
diek

11,2 1

2,3

20,9 11

17,4 11

25,6 13

21,7 7

24,1 2

12,5

7

6,7

8,0

4,6

11,7 0

0

0

d

20

19,0 14

22,6 6

13,9 14

23,3 3

10,3 3

18,8

e

35

33,3 19

30,7 16

37,2 17

28,3 12

41,9 5

31,3

f

42

40,0 24

38,7 18

41,9 21

35,0 12

41,9 9

56,2

spolu

105

100

100

100

100

100

100

Legenda:

5

62

2

43

7

60

29

0
0

16

0

a – nevedia sa vhodne správa
b – nevedia asertívne a efektívne komunikova
c – nedodržiavajú dohodnuté pravidlá
d – sú nesamostatní
e – majú nízku sebadôveru
f – nemajú nedostatky v tejto oblasti

Oblas rozvoja personálnych a sociálnych spôsobilostí považujeme
za prioritnú sú as procesu utvárania u ite skej kompetencie. Zaujímali nás
tieto položky práve preto, že v posledných rokoch sa sú as ou kurikula
v príprave študentov na našej fakulte stali pedagogické praktiká orientované na rozvoj spomínanej oblasti.
Z výsledkov je pozoruhodné zistenie, že položky asertívna, efektívna
komunikácia a sebadôvera sú tak v celej sledovanej vzorke, ako aj
v podskupinách respondentov hodnotené mierou pomerne vysokých nedostatkov. V komunikácii študentov je najkritickejšia podskupina cvi ných
u iteliek mimo Bystrice – mesto, a u iteliek z druhého stup a. U ite ky
z 1. stup a, ktoré prichádzajú so študentmi naj astejšie do kontaktu a majú
možnos najhlbšieho posúdenia, komunika né spôsobilosti študentov kritizujú najmenej. Môže to by ovplyvnené aj tým, že tieto u ite ky vytvárajú
viac priestoru pre rozvoj týchto zru ností.
Bystrické u ite ky naj astejšie vyjadrujú kritiku k nesamostatnosti, nedodržiavaniu pravidiel a nevhodnému spávaniu. Celkove táto podskupina
najviac využívala možnosti vyjadri sa k nedostatkom študentov. Možno ju
považova za najskúsenejšiu skupinu cvi ných u iteliek, a teda aj ich p ipomienky za vypovedajúce o reálnom poh ade.
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V celkovom vyhodnotení, ako aj vo všetkých podskupinách ako najproblematickejšia vyšla oblas nízka sebadôvera študentov. Najvýraznejšie to
vidno u skupín 2. stupe a mesto mimo Bystrice, o sa zhoduje s p edchádzajúcou analýzou. Za pozitívne zistenie vo vz ahu k nášmu pracovisku
považujeme, že naše študentky (1.stupe ) oproti priemeru, zaznamenávajú
nižšiu hladinu nedostatkov v sebadôvere. Avšak celkove pre nás vyplýva
potreba sústavného vedenia študentov k zvyšovaniu sebadôvery a sebaúcty.
Najkritickejšia celkove k nedostatkom je podskupina u iteliek
1. stup a a bystrických u iteliek. Títo respondenti sú zárove naši pomerne
stabilní spolupracovníci, absolvovali niektoré formy alšieho vzdelávania
a zú ast ujú sa aj aktivít orientovaných cielene pre cvi ných u ite ov. Najmenej kritické (vnímajú študentov bez nedostatkov) sú u ite ky z vidieckych škôl, môže to by aj tým, že k nim prichádzajú študenti na závere nú
prax v 4. ro níku, ke je ich príprava de facto ukon ená. Zatia o u ite ky
z bystrických škôl vedú študentov od za iatku ich štúdia, na všetkých typoch pedagogickej praxe od úplného za iatku nadobúdania praktických
zru ností.
Tab 7: Názory u ite ov na nedostatky študentov v didakticko-metodickej a organiza nej oblasti
Pýtali sme sa: v om majú nedostatky, o zvä ša neovládajú, nevedia:
Oblas did.- metodická

N

%

1.st. %

obsah u iva predmetov

19

18,1 14

22,6

sformulova u ebné
ciele

20

19,1 15

tvori úlohy a u eb.
innosti

17

formulova inštrukcie

%

1.st %

riadi a modi- 19
fikova VH

18,1

12

19,3

24,2

udrža poriadok a systém

16

15,2

11

17,7

16,2 7

11,3

udrža disciplínu v triede

41

39,0

32

51,6

25

23,8 20

32,2

hospodári
s asom

50

47,6

28

45,1

zvoli stratégie a metódy 25

23,8 12

19,3

hodnoti vyu .výsledky 29

27,7 17

26,9

motivova k innosti

18

17,1 8

12,9

nemajú nedostatky

19

18,1 11

17,7

nemajú nedostatky

21

20,0

13

20,9

spolu

105 100

105 100

62

100

62

100

Oblas organiza ná

N
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Získané údaje o didaktických nedostatkoch študentov nám potvrdili potrebu intenzívneho rozvoja u ite ských zru ností v oblasti didaktickej analýzy u iva, práce s cie om orientovaným na žiaka, efektívnej komunikácie,
hodnotenia a vedenia žiakov k sebahodnoteniu. Rozdiely medzi celou
vzorkou a podskupinou u iteliek 1.st. nám poukazujú na výrazné odlišnosti
preferencií ur itých didaktických zru ností, ktorými má u ite na 1. stupni
disponova , pretože si to táto práca vyžaduje.
Za najproblematickejšiu oblas v organizácii a riadení výu by považujú
všetci cvi ní u itelia u študentov asový manažment. Podskupina u iteliek
1. stup a výrazne prevyšuje priemer vo vyjadrení nedostatkov v schopnosti
udrža disciplínu v triede a predchádza rušivému správaniu žiakov. Uvedomujeme si, že v teoretickej oblasti majú študenti dostatok vedomostí
z tejto oblasti. Ich praktické spôsobilosti vies deti k disciplinovanému
správaniu sa môžu rozvinú len v zámernom a dlhodobom tréningu týchto
zru ností a ich reflexie v modelových a reálnych situáciách.
Tab 8: Názory u ite ov na nedostatky študentov v reflexívnej a diagnostickej oblasti
Pýtali sme sa: v om majú nedostatky, o zvä ša neovládajú, nevedia:
Reflexívna oblas

N

%

1.st. %

Diagnostická oblas

N

%

1.st %

konfront.nápadov 20
s realitou

19,1 10

16,1 kompletovanie úda- 11
jov žiaka

10,5 4

6,4

reakcie na atmosféru triedy

49

46,6 29

46,7 prí iny správania
žiakov

32

30,5 20

32,3

analýza vlastných 31
VH

29,5 19

30,7 poruchy u enia

37

35,2 20

32,3

prijímanie kritiky 12

11,4 9

14,5 u ebné výsledky
žiakov

25

23,8 12

19,4

modifikácia vlast. 1
správania

0,9

0

15

14,3 11

17,4

nemajú nedostatky

27

25,7 17

27,4 nemajú nedostatky

28

26,7 20

32,3

Spolu

105 100 62

100 spolu

105 100 62

100

0

sebareflexia ped.
správania

Oblas reflexívnych spôsobilostí u ite a je pomerne nová a v našich
podmienkach zatia málo aplikovaná. V praktickej rovine prípravy študenta
sa využíva eklekticky ako nástroj pri rozvoji študenta. avšak menej sa
zdôraz uje jej význam ako cie ovej kategórie v spôsobe uvažovania o sebe
ako u ite ovi, didaktikovi a vychovávate ovi. Viac pozornosti sa venuje
analýze a ovplyv ovaniu správania žiaka, než analýze vlastného podielu
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u ite a na ovplyv ovaní pedagogického procesu. Z odpovedí respondentov
vidno, že u itelia nevnímajú evidentnú prepojenos medzi vhodným situa ným zareagovaním na atmosféru v triede a modifikáciou vlastného správania študenta. Možno hovori až o nepochopení pojmu modifikácia vlastného správania v kontexte výu by u ite mi sledovanej vzorky. Nasved uje
tomu nulová vo ba tejto možnosti. Pritom je známe, že flexibilita v správaní a jeho modifikácia založená na operatívnej zmene v prístupoch je základom procesu u enia sa a teda aj procesu stávania sa u ite om. Potvrdením
všeobecných nedostatkov v oblasti reflexívnych spôsobilostí sú aj výpovede o nedostatkoch v schopnostiach analýzy vlastnej realizácie vyu ovacej
hodiny, konfrontácie vlastných nápadov s realitou, ako aj prijímania kritiky.
Oblas pedagogickej diagnostiky je zhodne s našimi skúsenos ami pomerne problematickou pre študentov. V kontexte celej šírky pedagogickej
reality je to pre nich ako keby „druhý plán – ke budem ma svoju triedu“.
Problematika vedenia detí s poruchami u enia a správania je pritom tiež
oblas pomerne výdatne teoreticky obsiahnutá v príprave na fakulte. Stáva
sa asto predmetom diplomových prác. Je to však akási nadstavba nad
štandard, vyžadujúca hlbší ponor a tiež zmenu od schopností vníma triedu
ako celok na vnímanie jednotlivcov s ich individuálnymi potrebami. Cvi né u ite ky vo všetkých sledovaných skupinách ako najproblematickejšie
uvádzali schopnosti študentov rozpoznáva prí iny správania žiakov a odha ova špecifické poruchy u enia. Zaujímavé je, že neuvádzali ako astý
nedostatok diagnostikovanie a hodnotenie vyu ovacích výsledkov žiakov,
hoci z iného zdroja vieme, že práve toto robí študentom ve ké ažkosti
na závere nej praxi. Domnievame sa, že celkove dostávajú študenti ve mi
málo príležitostí k hodnoteniu žiakov, svojich kolegov i seba samého. Je to
vážne poznanie. Ale je nesporne dôležité ju rozvíja ako dôležitú sú as
reflexívnych spôsobilostí.
Reflexia je danos vlastná loveku, no reflexia vlastných odborných spôsobilostí a osobnostných kvalít je innos náro ná, profesionálne podmienená a ako taká sa musí sta predmetom systematickej prípravy. Je postavená na troch pilieroch: skúsenos , reflexívna spôsobilos a perspektívne
orientovaná zacielenos s ochotou prijíma a uskuto ni zmenu. V takomto zmysle ju treba chápa a implementova do prípravy u ite a vo všetkých sférach jeho innosti, a týmto smerom orientova aj spoluprácu
s cvi nými u ite mi prostredníctvom alšieho vzdelávania.
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Závery
Smerom k fakulte:
• rozvíjanie stratégií vedenia študenta v jeho personálnom a sociálnom
rozvoji vedúce k budovaniu profesionálnej sebadôvery;
• pedagogické praktiká, semináre a cvi enia, ktoré sú sú as ou kurikula
posilni o výcvik reflexívnych zru ností cielených k dosiahnutiu metazru nosti reflektova realitu a seba v nej;
• rieši otázku zosúladenia zámerov a postupov vedenia prípravy
v didaktikách vyu ovacích predmetov – prostredníctvom užšej spolupráce našej katedry s didaktikmi;
Smerom k cvi nému u ite ovi:
• zabezpe i pre cvi ných u ite ov systematickú prípravu k 2. kvalifika nej skúške v rámci celoživotného vzdelávania – iniciova vytvorenie
štatútu cvi ného u ite a;
• vytvori systém pravidelných, tematicky orientovaných stretnutí pre
cvi ných u ite ov, didaktikov odborných predmetov a lenov našej katedry;
• vytvori nástroj validného hodnotenia študenta na pedagogickej praxi
založeného na reflexii vo vzájomnej spolupráci u ite fakulty – cvi ný
u ite ;
• spracova príru ku pre cvi ného u ite a.
Smerom k študentovi:
• v súlade s kreditovým systémom vytvori systém požiadaviek na študenta k aktívnej ú asti na výu be tak v teoretickej, ako aj v praktickej
oblasti.
Prílohy:
Nástroje reflexie a hodnotenia študenta na pedagogickej praxi
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HODNOTENIE ŠTUDENTA NA ODBORNEJ U ITE SKEJ
PRAXI
(Doušková, A. PF UMB, Banská Bystrica)
Meno a priezvisko študenta:

Ro ník:

Vyu ovací predmet:

Cvi ná u ite ka:

V nazna enej škále, ozna te zakrúžkovaním, ako sa Vám javil študent
v sledovaných položkách.
Hodnotenie:
A

vynikajúco, s minimálnymi odchýlkami od ideálu

B

nadpriemerne

C

priemerne

D

prijate ne

E

sp a minimálne kritéria

FX

vyžaduje sa alšia práca

Orientácia v u ebných plánoch, osnovách, met. materiáloch, zaradenie
preberaného u iva v systéme.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Stanovenie operacionalizovaných u ebných cie ov, konkrétnos , orientácia na kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú oblas rozvoja žiaka.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Práca s obsahom, vymedzenie u ebných úloh a inností viazaných na
u ebné ciele.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Kvalita projektu VH, prepracovanie na diel ie kroky, innosti u ite a
a žiaka.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Organiza né zvládnutie výu by, prelínanie rôznych metód a foriem práce.
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/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Formulovanie inštrukcií pre u ebné úlohy a otázky - jasnos , funk nos .
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Adekvátnos realizovaných metód práce, využitie produktívnych metód.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Prelínanie rôznych foriem práce (frontálna, skupinová, samostatná práca),
v súlade s aktivizáciou žiaka a cie mi.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Funk nos využívania u ebných pomôcok a prostriedkov.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Kvalita písomného prejavu, písmo na tabuli, v písankách, prac. materiáloch.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Nadviazanie a udržiavanie kontaktu so žiakmi.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Vyjadrovacie schopnosti, mimika, gestikulácia, vystupovanie, celkový dojem.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Uplat ovanie individuálneho prístupu k žiakom, dôraz na optimálne možnosti žiakov.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX

Hodnotenie vlastnej práce, kritický postoj k nedostatkom, h adanie možnosti k odstra ovaniu.
/–––––––/–––––––/–––––––/––––––––/––––––––/
A

B

C

D

E

FX
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HODNOTENIE ŠTUDENTA NA ZÁVERE NEJ PEDAGOGICKEJ
PRAXI
(Kasá ová, B. PF UMB Banská Bystrica)
Meno a priezvisko študenta:
Ro ník štúdia:
Prax vykonaná v ase:
Cvi ná u ite ka:
Škola (adresa):

Trieda:

Pokyny k hodnoteniu:
Študenta na praxi ohodno te zvolením stup a zvládnutia na škále od 0 – 5 pri om:
A – znamená, že vynikajúco a bez problémov zvláda konkrétne hodnotené položky a úlohy;
B – ve mi dobre zvláda s malou pomocou cvi ného u ite a, potrebuje si potvrdi správnos rozhodnutí;
C – priemerne a nevyrovnane vykonáva úlohy, povinnosti si zvä ša splní, ale bez vnútorného zainteresovania;
D – slabo zvláda svoje úlohy, potrebuje neustálu kontrolu a pomoc, inštrukcie sa snaží
rešpektova ;
E – ve mi slabo zvláda svoje úlohy, potrebuje neustálu kontrolu a pomoc, inštrukcie
nerešpektuje;
FX – vôbec nesp a požiadavky a kritériá, resp. absentoval na praxi, neplnil si úlohy.
Pozor: Nesnažte sa známkova pod a klasifika ných stup ov zaužívaných v škole!

Plánovanie a príprava:
Prípravy na vyu ovacie hodiny má vopred premyslené:
1. po obsahovej stránke

A

B

C

D

E

FX

2. psychicky je vyrovnaný

A

B

C

D

E

FX

B

C

D

E

FX

3. pomôcky a prostriedky má pripravené
A
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Realizácia vyu ovacej hodiny:
Dokáže pripravenú hodinu odu i na úrovni:
4. obsah u iva vie sprostredkova žiakom
A

B

C

D

E

FX

5. vystupovanie je pokojné a vyrovnané
A

B

C

D

E

FX

6. využíva didaktické prostriedky a je zru ný
A
B

C

D

E

FX

C

D

E

FX

C

D

E

FX

Organizácia vyu ovacej hodiny:
7. stihne zvládnu prebra vyu ovaciu látku
A

B

8. využíva vhodne as, vie sa prispôsobi situácii
A

B

9. plynule vie meni u ite ské innosti pod a vzniknutej situácie
A

B

C

D

E

FX

E

FX

Klíma v triede:
10. má dostato né poznatky o potrebe pozitívnej klímy v triede
A

B

C

D

11. vie prirodzene udrža pozitívnu klímu a odhadnú , o žiaci práve potrebujú

A

B

C

D

E

FX

12. ovláda nástroje na udržanie a budovanie vhodnej klímy pre danú innos

A

B

C

D

E

FX
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Disciplína:
13. jeho vedomostné kvality mu zabezpe ujú potrebnú disciplínu
A

B

C

D

E

FX

14. jeho prirodzená autorita a psychická vyrovnanos zabezpe ujú disciplínu
A

B

C

D

E

FX

15. je ve mi zru ný v práci s de mi aj pri udržaní disciplíny
A

B

C

D

E

FX

A

B

C

D

E

FX

17. dokáže hodnoti bez subjektivity A

B

C

D

E

FX

18. je zru ný pri kontrole a hodnotení A

B

C

D

E

FX

Hodnotenie prospechu žiakov:
16. jeho vedomosti o hodnotení sú

Reflexia a sebahodnotenie vlastnej práce:
19. kritiku od metodika a cvi ného u ite a akceptuje so schopnos ou využi lepšie svoje vedomosti
A

B

C

D

E

FX

20. citovo dobre zvláda prípadnú kritiku a rady, nezaujíma obranný postoj
A
B
C
D
E
FX
21. pružne reaguje na pripomienky, akceptuje ich a vie ich vhodne využi
na najbližšej hodine
A
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B

C

D

E

FX

Celkové závere né hodnotenie:

A

B

C

D

E

FX

Vlastné postrehy o študentovi:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Dátum:

podpis cvi nej u ite ky
cvi ného u ite a
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P ÍPRAVA KONCEPCE A VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU FAKULTNÍCH ŠKOL – PR ZKUM EDUKA NÍHO TERÉNU S CÍLEM
VYTVO ENÍ OBSAHOVÉ NÁPLN VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE
Anita Balcarová
V pregraduální p íprav má praxe své nezastupitelné místo a jde spíše
o to hledat její optimální a efektivní variantu, hled t na praxi jako
na vzd lávací program, mající podobu ucelené koncepce.
Postavení Centra praxe
Charakteristický pro p ípravu, ízení a vlastní realizaci praktické u itelské p ípravy je široký rozsah aktivit a náro nost na koordinaci ídících inností. Ukazuje se pot ebnost systematického a komplexního ízení praxe
jediným dominantním útvarem, který by m l zcela jasn a jednozna n
vymezené kompetence ve vztahu jak k vnit ním subjekt m (vedení fakulty,
jednotlivé katedry, další pracovišt fakulty, studenti), tak i k subjekt m
vn jším (vedení škol, u itelé, školské ú ady i jiné ídící lánky škol). Pro
správné fungování systému je nezbytná dobrá spolupráce všech pracoviš .
Praktickou p ípravu student PF UJEP v Ústí nad Labem zajiš uje Centrum pedagogické praxe, které je postaveno do role samostatného pracovišt
nadkatedrálního charakteru. Ješt v lo ském roce bylo Centrum praxe souástí katedry pedagogiky. Nezbytn docházelo k propojování, splývání inností, prostorovému a asovému omezení z d vod výuky, což s sebou neslo po ínající snižování efektivity. Situace p íhodná k radikálnímu ešení.
Byla to otázka uv dom ní si významu podílu praktické ásti p ípravy u itel v rámci celkové organizace a struktury u itelského vzd lávání. A z tohoto d vodu vedení Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem dalo Centru praxe
statut samostatného subjektu v rámci fakulty, který je odpov dný p ímo
prod kanu pro prezen ní studium.
Vlastní náplní práce Centra je metodické, koncep ní, organiza ní zajišt ní a vedení praxí student , p íprava, kontrola a hodnocení obsahové nápln konkrétních aktivit praktikujících student , innost výuková, výzkumná,
v decká a administrativní. V d sledku nového organiza ního za azení Centra praxe vznikl dostatek prostoru pro velice pot ebný osobní kontakt a p ístup ke každému z participujících subjekt s ohledem na odlišnost role, kterou v rámci systému zastává.
Pozitivním výsledkem je zlepšení spolupráce se školami a u iteli, byly
odstran ny bariéry vzniklé v tšinou z nedostate né komunikace a ne ešených nedorozum ní. Postupn se tvo í kritéria pro výb r spolupracujících
u itel , kte í jsou nejen ochotni, ale i vhodní a schopní studenty praxí vést.
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Spolupráce vn fakulty je vedena p es jednotlivé katedry prost ednictvím
didaktik odborných p edm t . Jsou svolávány sch zky, porady p ed a po
vykonané praxi. S ohledem na novou koncepci praxí bude pot eba pravidelnosti a v tší etnosti t chto sch zek.
Organizace pedagogické praxe
Všechny u itelské programy prezen ní i kombinované formy mají pedagogickou praxi za azenu, a to v r zné intenzit a rozsahu. Fakulta spolupracuje p ibližn s 800 u iteli, kte í vedou n který z druh praxí. Praxi
souvislou studenti v tšinou vykonávají na škole v míst svého bydlišt , což
jim umož uje vyhledávání si místa budoucího povolání. Ostatní praxe jsou
z asových a rozvrhových d vod vázány na školy nedaleko vzdálené fakult . Z d vod kvantity cvi ných u itel a dostupnosti z hlediska vzdálenosti je náro ná organizace a kontrola, chybí t sný, cílený, soustavný kontakt a spolupráce s u iteli. Praxe p ináší škole zna nou zát ž, která je jen
áste n kompenzovaná finan ní odm nou u iteli. Chybí vyšší legislativní
podpora, chybí koncep nost v zajišt ní vhodného praktického terénu, chybí
motivace pro vedení škol praxi student m umožnit (tato aktivita není nijak
zohledn na p íslušnými ídicími útvary škol ani v rámci kritérií hodnocení,
natož finan n ). Není dosud vytvo en systém kvalifika ního r stu i kariérového postupu u itele v rámci dalšího vzd lávání, do kterého by bylo
možno vhodn za lenit specializa ní studium zam ené na p ípravu cvi ného u itele.
Nyní jsou Centrem praxe rozvíjeny programy sm ující ke zkvalitn ní
praxí, ke zvyšování jejich efektivity. To vyžaduje v tší po et spolupracujících u itel a zvyšují se i nároky na jejich výb r. Byla zahájena realizace projektu zam eného na pr b žnou praxi všech studijních obor . Cílem je zvýšení intenzity p ímé innosti studenta s žákem. Poda ilo se
o 25% zvýšit po et cvi ných u itel . Byl to úkol založený na p ímé komunikaci s u iteli, jejich p esv d ování, p emlouvání – záleží zcela na jejich
ochot , v li a vst ícnosti.
Proto samotné zdokonalování vlastního modelu praxe je neposta ující a
nemá dostate ný efekt bez další návaznosti zm n cvi ného terénu. V této
fázi se jako naprosto nezbytnou ukazuje pot eba z ízení systému ,,klinických“, „fakultních“ škol. ešil by se problém motivace ke vzájemné spolupráci, problém vhodného výb ru škol se zám rem, aby šlo o pracovišt
s požadovanou úrovní vzd lávací práce. Tuto formu ke své škod fakulta
doposud nerealizovala a je prioritním cílem Centra praxe pro rok 2002.
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P íprava koncepce systému fakultních škol
Projekt budoucí spolupráce se školami je již p ipraven, je rozpracováván
na jednotlivé kroky. Za spolupráce s jednotlivými katedrami se za ínají
plnit prvotní zám ry vybudování systému fakultních škol: vytvá ení ovzduší dobré spolupráce, osobních kontakt a typování vhodných kandidát .
Otázka finan ní ešena není, motiva ní by se v budoucnu mohla stát otázka
získání ur ité prestiže školy „fakultní“, jako statutu, který by školu zvýhod oval v konkuren ním prost edí ostatních škol, zvlášt pokud jde
o školy st ední. Více než 75% innosti fakulty je však cíleno na školy základní a tady, vzhledem ke složení obyvatelstva v ústeckém regionu, je tento motivující prvek prozatím mén podstatným.
Z eho se tedy prvotn vychází, jsou konkrétní postoje nejt sn ji zainteresovaných subjekt . T mi jsou škola, u itel, odborný didaktik, student.
Postoje jsou mnohdy neprofesionální a velmi subjektivní, n kdy až emotivní. Centrem praxe byl proveden rozbor p ístup školy a u itele k pedagogickým praxím. Byl zam en na d vody ústeckých škol pro p ijmout, i
nep ijmout studenta.
D vody pro nep ijmout, i p ijmout studenta
Vedení škol
Pro NE:
• narušení výuky
50%
• zvýšené nároky na organizaci, více práce
38%
• pohyb cizích lidí po škole
5%
• potenciální možnost ešení dotaz
2%
• jiné
5%
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i stížností nechápajících rodi

Pro ANO:
• osobní kontakty, vztahy (s jednotlivými pracovníky fakulty, se studentem)
68%
• p edpoklad získání dalších výhod ze spolupráce
20%
• snaha vytvo ení užší spolupráce s vysokou školou a tím získání možnosti finan n nenáro ného zabezpe ení stálého seznamování u itel
s novými poznatky a sm ry ve výuce
8%
• jiné
4%
Vedení škol v žádném p ípad nebrání u itel m studenty praxe vést, ale
málokdy je p ímo podporuje a motivuje.
U itelé
Pro NE:
• navýšení práce, asové zatížení
32%
• nedostate né ohodnocení vedením školy
25%
• nepom rné finan ní ohodnocení ze strany fakulty
12%
• sebepodce ování svých dovedností
7%
• minimální zkušenost výstup p ed dosp lými, tréma, stud
7%
• narušení výuky, možná ztráta asu, náprava chyb
7%
• špatná p edchozí zkušenost se studenty
6%
• špatná zkušenost, nedorozum ní s didaktiky
4%
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Pro ANO:
• pochopení nutnosti praxe založené na osobních zkušenostech za ínajícího u itele
65%
• p ejímání nových metod a nápad od student
12%
• ocen ní u vedení školy
11%
• pot eba zm ny a seberealizace
8%
• momentální pot eba i mála finan ního ocen ní
3%
• jiné
1%
Z výsledk vyplývá, že u itelé up ednost ují profesionální a morální ohodnocení nad ohodnocením finan ním, mají zájem a jsou p ístupní novým
poznatk m a jejich aplikaci, což je zjišt ním pozitivním. Vedení škol vidí
hlavní problém v organizaci praxí, narušení plynulosti výuky.
Didaktici odborných p edm t
Ze strany didaktik jsou velké rozdíly od chápání praxí jako okrajové záležitosti s up ednost ováním odborné p ipravenosti studenta k opravdovému pochopení úlohy praxí jako nezbytné formy získávání pedagogických
dovedností a ov ování teoretických poznatk získaných studiem. Mnozí
didaktici mají sami malou praktickou zkušenost s výukou žák . Bývají potíže rozvrhové a asové. asová náro nost je vyšší vzhledem k nutným
p esun m na školy, další komunikaci s u iteli. asto bývá katedrou pracovník hodnocen p edevším za v decké úsp chy, mén již za práci pedagogickou.
Školy byly dotázány na jejich p edstavy formy spolupráce s PF, které by
jim nejlépe vyhovovaly, byly by p ínosem a nestaly se pouhou formální
záležitostí. Prozatím školy vesm s nemají p edstavu, ím by fakulta mohla
p isp t k jejich práci a podpo it další rozvoj. Centrem praxe byla p edložena konkrétní nabídka, není uzav ená a je p edpokladem, že otev enou
z stane.
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Nabídka školám ze strany PF se azena podle vyjád ení zájmu ze strany
škol:
1. využívání technického vybavení fakulty, p edevším Internetu (u iteli,
u iteli spolu s žáky)
2. využívání fakultní odborné knihovny u iteli
3. systematické seznamování spolupracujících u itel s novými poznatky a
sm ry v oboru formou p ednášek, seminá , workshop
4. p izvání k ú asti na akcích jednotlivých kateder dle zam ení a zájmu
Tento prvotní pr zkum je pouhou okrajovou záležitostí v problematice,
je zohled ován pouze orienta n . Samotná koncepce systému fakultních
škol jako škol trvale a dlouhodob spolupracujících je otázkou vývoje vzájemných vztah .
Fakulty, které mají systém spolupracujících škol již vybudován a osv den víceletou spoluprací, kde podmínky jsou již jasn stanovené, vyhovující ob ma stranám, mohou své úsilí v novat dalšímu zvyšování kvality tohoto konkrétního eduka ního prost edí a samotné koncepci praxí. Systém
fakultních škol sice není jediným prost edkem, ale je významným základem úsp šné a kvalitní realizace pedagogických praxí student .
Abstract
Preparation of a conception of schools of pedagogiocal practice. Research of educational world with the aim of achieving an agreement of
concrete forms of cooperation between schools and Pedagogical Faculty.
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PROBLEMATIKA PRAKTICKÉ SLOŽKY P ÍPRAVY
V U ITELSKÉM VZD LÁVÁNÍ
Petr Urbánek
Anotace
P ísp vek se zabývá obecnou kritickou analýzou aktuálního stavu praktické pregraduální p ípravy budoucích u itel . Analyzovány jsou koncep ní stránka praktické p ípravy, problémy spojené s ízením pedagogických
praxí a problematika praktického cvi ného terénu.
1. Problémy praktické p ípravy budoucích u itel
Problémy praktické u itelské p ípravy lze rozd lit do t í základních oblastí: na problémy koncep ní, tj. na vytvo ení optimální koncepce modelu
pedagogické praxe a její realiza ní stránku; na problémy spojené
s ízením praxe, tj. problém organiza ní struktury, koncep ního a metodického ízení, administrativního zajiš ování, financování praxí apod.; a
na problematiku cvi ného praktického terénu.
Nežli se o t etím jmenovaném tématu zmíníme podrobn ji, nejprve jen
n kolik poznámek k p edcházejícím dv ma okruh m.
2. Koncep ní problémy praktické p ípravy
Koncep ní stránka pedagogické praxe na fakultách vzd lávající u itele
ur uje možnosti a intenzitu praktické p ípravy. Velmi úzce souvisí, pop ípad se i odvíjí, od ady dalších, již daných obecných, nebo také na jednotlivých fakultách specifických, kurikulárních parametr u itelské p ípravy. Ty mnohdy již samy o sob výrazným zp sobem ur ují charakteristiky
a možnosti koncipovat modely praxe, jsou tedy primárními determinantami efektivity modelu praxe. Mám tím na mysli p edevším dv zásadní
skute nosti, ze kterých se možnosti praktické p ípravy u itel
v sou asném eském prost edí odvíjejí:
[1] Jednak ten fakt, že veškerá (a tedy práv i praktická) p íprava u itel je
u nás tradi n soust ed na výhradn do jediné pregraduální akademické fáze. Na tomto míst je nutno p ipomenout, že z pohledu asové následnosti teoretické a praktické složky lze v zásad koncipovat
u itelskou p ípravu t emi možnými zp soby, a to tak, že: [a] na praktickou (zkušenostní) etapu navazuje teoretická pr prava; [b] teoretická i
praktická stránka je organizována spole n paraleln v jediné fázi p í85

pravy; [c] na p evážn teoretickou ást p ípravy navazuje další, prakticky zam ená etapa. Každá ze t í uvedených variant je využitelná, vyzna uje se však zcela rozdílnými kvalitami a pro efektivitu p ípravy
u itel má také své konkrétní a specifické d sledky.2
Existují nap íklad zem (N mecko, Rakousko, nov také Chorvatsko),
které ve svém u itelském vzd lávání akceptují tezi dlouhodob jší profesní p ípravy a na akademickou p ípravnou (více teoreticky zam enou) fázi navazuje další (prakticky zam ená) etapa, která bývá r zn
nazývána (Refendariát, Probejahr). Také v anglosaských zemích je
v n kolika posledních letech tendence p esouvat praktickou stránku
p ípravy až do postgraduálního období a p ípravnou fázi vzd lávání
zam ovat více na teorii (Rýdl, 2000, s. 6). Druhá, prakticky zam ená
etapa, bývá zpravidla organizovaná státem, resp. p íslušnými orgány
školské správy. Takovýto navazující stupe (praktické) u itelské p ípravy má pro vzd lávací politiku v oblasti u itelské p ípravy p irozen
adu d sledk : Jednak vytvá í p edpoklad k ucelenému systému u itelského vzd lávání a je „odrazovým m stkem“ ke kariérové graduaci
u itel . Dvoufázová u itelská p íprava také významn ovliv uje zájem
neakademické fronty o kvalifika ní úrove u itel , státu umož uje
kontrolu (zkoušky u itelské zp sobilosti) a sou asn jej nutí p ebírat
ur itý díl zodpov dnosti za kvalitu p ípravy u itel . Neznamená to
ovšem, že by praktická p íprava v akademické fázi takovéhoto studia
nutn zcela chyb la.
Jednofázová (akademická) u itelská p íprava, kdy jde teoretická
i praktická složka soub žn , je p irozen také možná, má své opodstatn ní a je obvyklá p i vzd lávání eských u itel . Má, stejn jako každé
jiné koncep ní ešení modelu praktické p ípravy, pozitivní i negativní a
rizikové stránky. Zásadní problém lze však spat ovat v tom, že se
od jednofázové akademické koncepce o ekávají v oblasti praktické p ípravy mnohdy nereálné výstupní efekty, aniž by se p i realizaci takovéhoto modelu d sledn respektovaly kritéria a podmínky, p i kterých
m že být model praxe ješt funk ní. Úsp šnost takovéhoto modelu
praktické p ípravy je totiž podmín na adou dalších (vnit ních) parametr (vlastností), jakými jsou gradace, integrace, komplexnost a vhodné
charakteristiky dynamické stránky.3 Pokud nejsou tyto uvedené parametry p i realizaci jednofázového modelu p ípravy v dostate né mí e
napln ny, nelze ani ve vzd lávání u itel p edpokládat uspokojivé
efekty.
2

Blíže Urbánek 1997, s. 16-18.

3

Podrobn ji je o t chto parametrech publikováno na jiném míst (Urbánek 1997, 18-20, Urbánek 1999,
11-16).
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[2] Druhou skute ností, která z hlediska koncepce primárn determinuje
možnosti praktické p ípravy u itel v souvislosti se soub hem teoretické a praktické složky p ípravy, je také to, že v našem u itelském vzd lávání je na úkor profesní složky stále mnohem výrazn ji akcentována
oborová p íprava. D sledek tohoto stavu se v u itelské p íprav promítá do všech ostatních složek, nejcitliv ji však zasahuje práv praktickou stránku vzd lávání. Pro ilustraci uvádíme v TABULCE [1] podíly
výukové dotace jednotlivých skupin p edm t v pr b hu studia u itelství 2. stupn ZŠ na jedné z devíti pedagogických fakult (PF TU v Liberci). I když p edpokládáme, že jsou mezi jednotlivými pedagogickými fakultami v eské republice v tomto ukazateli ur ité rozdíly, proporce budou z ejm obdobné. Ve srovnání se zahrani ím (Rýdl, 2000,
s. 5) 4 je ale jednozna né, že podíl výukové dotace jak pedagogickopsychologických disciplín, tak také pedagogické praxe, je v p íprav
eských u itel povážliv nízký. A rozhodn nejde jen o nevýznamné
rozdíly. I když budeme akceptovat, že mohou vzhledem k charakteru
zjiš ovaných dat existovat p i komparaci u obou uvedených složek p ípravy u itele drobné nep esnosti, dosahují podíly v celé ad zemí stále
dvojnásobku i trojnásobku eských hodnot. Také trendy v zahrani í
jsou z ejmé: ada zemí (nap . Anglie, Wales, Belgie, Francie, ecko,
Itálie, Špan lsko ad.) práv v pr b hu devadesátých let výrazn posílila
praktickou složku v u itelském vzd lávání.
TABULKA [1]: Podíl hodinové dotace studijních plán u itelství 2. stupn
ZŠ
(PF Liberec, akademický rok 2001/2002, ty leté studium)
Skupina
P edm t
Podíl dotace

Aproba ní

Pedagog – Ostatní proVolitelné
fesní
a obor. did. psycholog.
56,0%

11,0%

5,0%

14,0%

Praxe
14,0%

Tradi ní nedoce ování profesní složky p ípravy budoucích u itel je
v rozporu nejen s obecnými trendy u itelského vzd lávání v zahrani í, ale
zejména s požadavky školské praxe a s aktuální rolí, ve které se u itel
v dnešní škole nachází. P i výuce na pedagogických fakultách se tato skute nost projevuje nejen nižším podílem rozsahu výuky pedagogických a
psychologických disciplín a nízkým podílem dotace praktických aktivit, ale
také nízkým po tem díl ích zkoušek profesního základu v pr b hu studia,
4

Citován zdroj: The Teacher Education Curricula in the Member States of the European Community.
Brussels, ATEE, 3/1993, s. 47-55.
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„neu itelským“ zam ením diplomových prací zejména na aproba ní obory, mén na problematiku oborové didaktiky. Mnohdy tento stav dokresluje
i charakter státních záv re ných zkoušek.
3. Problémy spojené s ízením praxe
Druhou oblastí v praktické p íprav u itel , se kterou je spojena ada
problém , je ízení pedagogické praxe. Charakteristické pro ízení a realizaci praktické u itelské p ípravy je zejména velmi široká oblast interakcí
mezi prvky systému praxe, p ípadn i ada dalších vztah k vn jším subjekt m. Již sama tato skute nost hovo í pro významn jší a komplexn jší
roli útvaru, který praxe ídí, než jaká mu bývá na v tšin fakult p isuzována. Na praktické p íprav student u itelství p ímo participuje ada vnit ních (fakultních) i vn jších (mimofakultních) subjekt : praktikanti, pracovníci oborových kateder (didaktici praxe), útvar, který praxe ídí, podp rné
složky (personální odd lení, finan ní odd lení apod.), cvi ní (fakultní) u itelé, editelé cvi ných (fakultních) škol. Každý ze subjekt sehrává v rámci
ídícího systému odlišnou roli. Proto je také nutné, aby ídicí úvar (st edisko, centrum, odd lení aj.) p istupoval ke každému z participujících subjekt p i komunikaci a spolupráci odlišným stylem.
Zásadním problémem pro ízení pedagogické praxe, která je charakteristická širokým rozsahem a náro ností na koordinaci ídicích inností, je
na fakultách neadekvátní role ídicího útvaru praxe. Z ní také vyplývají
nedostate né ídicí kompetence t chto útvar . Na n kterých fakultách je
snaha roli tohoto útvaru omezovat jen na jakýsi administrativní servis pro
jiné katedry. Ze samotného globálního charakteru u itelské profese a také
z parametr modelu praktické p ípravy vyplývá, že pedagogická praxe, máli být systematická a efektivní, musí být ízena a koordinována centráln
jedním dominantním a kompetentním útvarem. Toto ízení navíc nem že
být omezeno jen na jednu z rolí, ale musí být komplexní, zahrnující všechny oblasti celého modelu praktické p ípravy jako systému, který koresponduje s u ebními programy studia u itelství. Tomu musí odpovídat i jednozna n vymezené kompetence ídicího útvaru ve vztahu k vnit ním subjekt m (katedry, vedení fakulty, jednání s podp rnými útvary apod.), tak také
k vn jším participant m (jednání s editeli fakultních škol, uzavírání dohod, požadavky na fakultní u itele apod.). Takto chápanému uvedenému
ídicímu útvaru praktické p ípravy lze v kontextu k vysokoškolské p íprav
u itel p isoudit následující ídicí funkce: koncep ní (vytvo ení a realizace
modelu praxe), koordina ní, kontaktní (mezi pracovišti fakulty, k vn jším
školským za ízením), vzd lávací (ve vztahu k fakultním a cvi ným u itel m, ve vztahu k didaktik m kateder), metodická (metodické ízení vybraných subjekt systému), výuková (seminární formy praxe), výzkumná a
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v decká (verifikace model praxe, výzkum u itele, výzkum eduka ních
parametr sou asné školy), organiza ní a administrativní.
4. Možnosti praktického terénu
T etím problematickým okruhem, který považujeme za velmi významný
a také ur ující pro kvalitu praktické u itelské p ípravy, jsou možnosti
praktického terénu. Bez cvi ného terénu není p irozen možné s jakoukoliv praktickou aktivitou student , která má být uskute ována v reálných
podmínkách edukace, po ítat.
Jako zásadní problémy praktické p ípravy v oblasti praktického terénu
lze vnímat existenci stávajících fakultních škol a vzd lávání fakultních
u itel .
V první ad je t eba zd raznit, že situace existujících fakultních škol je
paradoxní. Legislativn vzato neexistuje nikde na území R instituce, která
by byla systémov ur ena k podpo e praktické u itelské p ípravy. Vysokoškolský zákon s takovouto institucí v bec nepo ítá. Nepo ítá tedy ani s tím,
že na fakultách, které budoucí u itele vzd lávají, k praxím v bec dochází.
Díky iniciativám se na n kterých pedagogických fakultách da í v posledních letech z izovat fakultní školy. Takovéto aktivity jsou obdivuhodné a
výsledné efekty jsou pro fakulty jist i užite né. Stav, který však existuje,
tedy partnerský vztah mezi školou a fakultou založen na vzájemné dohod ,
náro né pot eby a problémy praktické p ípravy systémov ne eší a dostate n ešit ani nedokáže. Partnerský vztah k pedagogické fakult , ke kterému se fakultní škola zavázala, ji také žádným zp sobem oproti jiným školám nezvýhod uje. P i praxích na t chto školách nelze tedy ani zpravidla
po ítat s výrazn lepšími materiálními, personálními, kvalifika ními nebo
jinými podmínkami práce školy.
Ješt citliv jší problém p edstavují pracovníci fakultních škol, fakultní
u itelé. Fakulta v tšinou nemívá ve školském terénu k dispozici p ebytek
u itel schopných a také ochotných ke spolupráci. Zpravidla proto neprovádí výb r fakultních u itel a cílen ani nesleduje jejich p edpoklady pro
výkon této innosti. Fakultní u itelé (až na spíše výjime né po iny)5 nejsou
také systémov ke své nejednoduché a zodpov dné roli speciáln p ipravováni. Domníváme se p itom, že fakultní u itel (tj. u itel budoucího u itele)
je klí ovou osobou pro profesní rozvoj adepta u itelství. Jeho innost se
5

Nap íklad PedF UK v Praze již n kolik let organizuje vzd lávání fakultních u itel (Linková, Kuranda,
1997, 13-15). Epizodické kurzy i školení probíhají také na n kterých dalších fakultách (viz nap . materiál k tomuto ú elu ur ený: B lohradská a kol. 2001). Problém je však v tom, že takovéto kurzy nejsou
systémovým ešením problému výb ru a kvalifikace fakultních u itel . Absolventi t chto kurz také
nejsou následn nikterak fakultní školou ani fakultou zvýhod ováni a tato kvalifikace také nekoresponduje se systémem dalšího vzd lávání u itel .
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bezesporu adí k pracím s nejvyššími nároky na celou adu u itelských
kompetencí. Zcela samoz ejmým požadavkem pro práci fakultního u itele
nejsou jen výborné profesní výsledky ve vlastní výuce, ale také schopnost
p im en komunikovat s praktikanty, klást na n požadavky, kontrolovat
je, dob e také znát pojetí modelu praxe, souvislosti k teorii a moderní trendy v didaktice.
Vysoké nároky na fakultní u itele jsou však zjevn v kontrastu k vytváeným podmínkám k této innosti i k samotnému finan nímu ohodnocování
jejich práce. Možnosti fakult jsou v tomto ohledu více než skromné. Provizorium koncep n ne ešeného stavu vede k velmi omezeným možnostem
fakult odm ovat fakultní u itele za jejich práci se studenty. Finan ní toky
nejsou na pedagogické praxe ú elov vázány a je jich žalostný nedostatek.
Možnosti grant v posledních letech sice na mnohých fakultách významn
p isp ly ke stabilit vztah akademické p dy se školským terénem. Tyto
zdroje jsou však sou asn nezanedbatelným zp sobem vázány na personální kapacity a z hlediska kalkulací jsou nejisté. Tento zp sob financování
nelze proto považovat za systémový. Pro fakulty tak stále znamená financování pedagogické praxe neúnosnou zát ž.
Zkušenosti posledních let také nazna ují nep íznivou v kovou strukturu
u itelských sbor fakultních škol. Demotivující pro fakultní u itele nez ídka bývá i profil praktikant a jejich postoje k budoucí profesi.
5. Záv ry
Všechny výše uvedené nedostatky a problémy spolu úzce souvisejí a
vzájemn se také ovliv ují. Vyplývají z nesystémového ešení praktické
p ípravy na pedagogických (ale i dalších u itelských fakultách) i mimo n .
To je patrné jak v oblasti tvorby model praxe, tak v jejím ízení a realizaci
na fakultách, ješt nápadn ji se nekoncep nost projevuje v zajiš ování
vhodného praktického terénu a výb ru personálního zázemí pro vedení
praktikant . Nesystémové je též financování pedagogické praxe. Nepoda íli se takovéto nesystémové p ístupy k ešení problematiky praktické p ípravy u itel zm nit, ne ekejme ani výrazné pozitivní výsledky v oblasti praktické p ípravy a ve vzd lávání u itel v bec.
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N KOLIK POZNÁMEK K PROBLEMATICE PRAKTICKÉ
P ÍPRAVY V PREGRADUÁLNÍM U ITELSKÉM STUDIU
Old ich Šimoník
Jednou ze základních otázek tvorby vysokoškolských studijních program je pom r mezi „teoretickou“ a „praktickou“ složkou p ípravy a hledání
funk ních proporcí mezi ob ma uvedenými složkami je trvalým úkolem
každé vysoké školy. U itelské fakulty se s uvedeným problémem potýkají
velmi intenzivn , nebo jejich absolventi jsou od prvního dne po nástupu
do školy vystaveni každodenní konfrontaci mezi p edcházející vysokoškolskou p ípravou a reálnými požadavky u itelské profese. Není žádným
tajemstvím, že nedostatky v praktické p íprav budoucích u itel jsou
od zrušení u itelských ústav a zavedení vysokoškolského studia u itel
tém trvale p edm tem kritiky za ínajících u itel i u itelských kolektiv
na školách.
Tento problém je n kdy pon kud povrchn redukován na problematiku
pedagogických praxí, zejména na jejich nedostate ný rozsah; otázka praktické p ipravenosti absolvent je však mnohem složit jším fenoménem a
k tomuto tématu se vztahuje i n kolik následujících stru ných poznámek.
1. Žádná vysoká škola není schopna p ipravit zcela „hotového“ odborníka. Vysokoškolské studium, zvlášt univerzitního sm ru, je p edevším vytvá ením p edpoklad pro úsp šný profesní start a „úsp šnost“ absolventa
u itelského studia, nelze posuzovat jen z hlediska jeho praktických dovedností. V sou asné škole m že „se ctí obstát“ jen skute ná u itelská osobnost, jejíž osou jsou žádoucí lidské vlastnosti a vysoký morální profil,
s širokým všeobecným vzd láním a filozofickým nadhledem, disponující
pot ebnými pedagogicko-psychologickými kompetencemi a nezbytnou odborn -p edm tovou výbavou. V takového u itele absolvent postupn „dozrává“ teprve v každodenní praxi ve škole.
2. Úsp šný výkon u itelské profese není zpravidla jen odrazem dobré
„praktické“ p ípravy, ale pregraduálního studia jako celku! Z této teze
plyne zatím „ideální“ p ání, aby všechny p edm ty, zahrnuté do studijních program u itelského studia svým obsahem, metodami, formou výuky i zp sobem hodnocení student sm ovaly k p íprav pedagoga, u itele, aby každé výukové téma obsahovalo prvky nazna ující možnosti
jeho uplatn ní ve škole (toto hledisko by m lo oprav ovat za azení tématu do u itelského studia) a upozor ující studenty – budoucí u itele na
p ípadná úskalí, která mohou provázet probírání této látky ve škole.
Z tohoto pohledu tedy nelze vést zcela p esnou hranici mezi disciplínami
teoretickými a disciplínami praktickými, nebo každá disciplína by m la
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svým osobitým zp sobem co nejvíce p ispívat k u itelské p íprav . Souasn je ovšem nutno p iznat, že výše nazna ený p ístup k výuce je náro ný, nebo krom dokonalého zvládnutí oboru p edpokládá též bohaté
u itelské zkušenosti a t sný kontakt se sou asnou školní praxí, což n kterým koleg m p sobícím v u itelském studiu chybí.
3. Pedagogicko-psychologická p íprava u itel , která je základním p edpokladem pro úsp šný výkon u itelské profese, je z mnoha hledisek nedostate ná (zejména ve studiu u itelství pro druhý stupe základní školy a
pro st ední školy). asová dotace disciplín, v jejichž rámci se tato p íprava realizuje, p edstavuje pouze n kolik procent z celkového po tu
výukových hodin. Zvlášt tristní je situace na n kterých fakultách p ipravující u itele pro st ední školy, jejichž absolventi jsou možná p edstaviteli jednotlivých v dních obor , ale st ží u iteli. Nevyhovující je též
skladba t chto p edm t . Dosud p evládají disciplíny kopírující svým
názvem v dní systémy pedagogiky a psychologie (nap . obecná psychologie, d jiny pedagogiky, teorie výchovy) a lze jen doufat, že nejsou
v této obecné poloze traktovány, nýbrž sm ují k použití ve školní praxi.
Zjevn pot ebné disciplíny, nap . pedagogická komunikace, pedagogicko-psychologická diagnostika, základy pedagogické evaluace atd.
na ad u itelských fakult (alespo podle názvu) zatím chybí. Z n kterých studijních program je z ejmé, že pedagogické a psychologické disciplíny, v etn oborových didaktik a pedagogických praxí na sebe nenavazují a netvo í promyšlený systém.
O povaze p ípravy vypovídají také formy výuky. Podíl cvi ení a praktického výcviku by se m l zvýšit. Ve studiu chybí disciplíny aplika ního
charakteru a innostní výcvik není do studijních program za azen, nebo
je provád n s malou efektivitou. V u itelském studiu bychom m li usilovat nejen o zlepšení teoretické a praktické p ípravy, ale i o funk ní vyváženost obou t chto složek.
Celkový dojem je takový, že sou asná pedagogicko-psychologická p íprava na fakultách je spíše odrazem pozic a možností jednotlivých pedagog , psycholog a oborových didaktik a nedostate n odráží skute né
pot eby u itel v praxi. Inovace p edm tové skladby, hledání optimálních proporcí mezi disciplínami teoretickými, aplikovanými a praktickými a také jejich funk ní posloupnosti, vzájemné návaznosti a propojení považuji za zásadní a klí ový problém pregraduálního u itelského
studia. Toto studium by m lo tvo it promyšlený kompaktní celek, jednozna n sm ující k formování profesionáln zdatné a moráln vysp lé
u itelské osobnosti. Nedostate né funk ní propojení pedagogiky, psychologie, oborových didaktik a pedagogických praxí pravd podobn p ispívá k tomu, že student není schopen získané poznatky integrovat, ob-
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tížn se orientuje v pedagogickém terénu a n které situace a problémy
komplexního charakteru není schopen ešit.
Snahy o zlepšení teoretické a praktické složky p ípravy a zmírn ní jejich
disproporce by se m ly odrazit i v požadavcích na zápo ty a zkoušky.
Student m je ukládáno málo „praktických úkol “, nap . cvi ných p íprav, nám t na ešení konkrétních situací, návrh , projekt , prognóz,
drobných výzkum a jejich interpretace atd. P í ina tkví p edevším
ve velké asové náro nosti posuzování kvality písemných prací (výuku
pedagogiky a psychologie absolvují celé ro níky, tedy stovky student ),
u praktických výstup pak v nedosta ující asové dotaci, p ípadn úplné
absenci praktických pedagogických a psychologických cvi ení.
4. Evidentn nedo ešený problém p edstavují pedagogické praxe student
u itelství. Jednotlivé u itelské fakulty se výrazn liší rozsahem pedagogických praxí a jejich vazbou na pedagogické a psychologické disciplíny a na oborové didaktiky. Na n kterých fakultách jsou praxe pouze
rámcov vymezeny, nap . po tem hospitací a výstup . Podrobn jší pokyny, nap . popis dovedností, na jejichž osvojení by se m l student pod
dohledem cvi ného u itele zam it, zpravidla chybí. Tzv. cvi ní u itelé
nejsou na tuto funkci systematicky p ipravováni a jejich spolupráce s
u iteli oborových didaktik je spíše nahodilá. Pedagogické problémy zaínajících u itel nazna ují, že efektivita pedagogických praxí je z ejm
malá. Student asto napodobuje, reprodukuje sou asnou školní praxi nebo vlastní zkušenost z období své školní docházky a je málo podn cován k uplat ování netradi ních p ístup , zejména forem a metod, na které ást starších u itel zatím pohlíží s ned v rou. Vzhledem k po tu student se fakulty nez ídka omezují jen na jejich náhodnou kontrolu. Snahu o výrazn jší zainteresování cvi ných u itel na školách brzdí mj.
zejména nedostatek finan ních prost edk .
Délka pedagogické praxe by m la být diferencována podle úrovn „kontrolních výstup “ poslucha , její kvantita nahrazena kvalitou, izolovanost postupn nahrazována komplexností. Pokud však bude pedagogická
praxe na fakultách jen záležitostí jedinc – metodik a studenti nepocítí
od všech u itel tlak na dovednostní složku výuky, nelze výrazn jší
zm ny v praktické p íprav o ekávat. Pokud bude pedagogická praxe
probíhat bez systematického metodického vedení, spjatého s cílev domým odstra ováním nedostatk a s postupným zvyšováním nárok na
studenty, nem že splnit své hlavní poslání, nebude pro studenta „posunem vp ed“, nýbrž jen pouhou „konzervací“ jeho p irozených schopností. U itelské fakulty by m ly trvale spolupracovat s u iteli základních a
st edních škol, kte í hledají a zkoušejí alternativní vyu ovací metody, a
umožnit jim propagaci a prezentaci jejich práce p ed poslucha i formou
p ednášek, ukázek, hospitací, konzultací apod.
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5. Je velmi žádoucí p stovat u budoucích u itel schopnost vlastní pedagogickou práci analyzovat, hodnotit, vyvozovat z tohoto hodnocení pot ebné záv ry a postupn se zdokonalovat. A koliv se tímto zp sobem k pedagogickému mistrovství dopracovala i v tšina našich dobrých u itel ,
je výchova k sebereflexi v u itelském studiu zatím tém opomíjena.
Budoucího u itele je t eba u it sebereflexi, autodiagnostice a vést ho k
sebevzd lávání a sebezdokonalování.V pr b hu studia nelze vše „odp ednášet“, nau it a procvi it. Existuje celá ada dovedností, které lze
úsp šn zvládnout až v praxi. Student u itelství by m l být podrobn
upozorn n zejména na innosti, které nelze b hem studia nacvi it, a na
základní prvky intelektuální výzbroje u itele, nap . schopnost okamžit ,
pohotov , adekvátn , citliv a taktn reagovat na každou situaci ve škole.
Z t chto a mnoha dalších pohled by pak m l student p istupovat ke své
p íprav , m l by si stále uv domovat „jaký má být“ a „jaký je“, konzultovat své nedostatky nebo i sám hledat cesty k jejich náprav , chodit do
škol, zú ast ovat se sch zek s rodi i, samostatn studovat vybrané problémy atd. Z pasivního studenta je t eba „ud lat“ aktivního spoluú astníka a sebetv rce. Studenti s opravdovým zájmem o u itelství by tento
sebevýchovný nám t pravd podobn p ijali.
6. Koncepce u itelského studia na jednotlivých fakultách vychází p edevším z p edstav, možností, ale i díl ích zájm jednotlivých kateder, obor a fakult, tedy z p edstav a možností vysokoškolských u itel . Ty je
však t eba neustále konfrontovat s pot ebami škol, se skute nou praxí.
Proto je žádoucí, aby u itelské fakulty úzce spolupracovaly se všemi typy škol, kam nastupují jejich absolventi, se školskou správou a školní inspekcí. Za prvo adou pak považuji t snou spolupráci s absolventy fakulty, která by se m la pro každou fakultu stát trvalým zdrojem zp tných informací o kvalit poskytované p ípravy a zdrojem nám t na pr b žné
zdokonalování a „dola ování“ p íslušného u itelského studia.
Abstract
Pedagogical preparation in pre-gradual studies of teachers – theoretical
and practical part. In the prevailed lectures and seminars, practical exercises and a detailed methodological analysis of actual subject matter contained in the textbooks were missing. The teaching was too theoretical, separated from practice, it is necessary to provide actual examples.
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INTEGRACE OBSAHU VYU OVÁNÍ A PEDAGOGICKÁ
P ÍPRAVA BUDOUCÍCH U ITEL
Markéta Dvo áková
V sou asné dob , p edevším díky školským dokument m, tzv. Bílé knize a Rámcovému vzd lávacímu programu základního vzd lávání, se rýsuje
dosud neobvyklá míra svobody u itele – u itel bude moci rozhodovat
o koncepci svého p edm tu na dané škole pro celé období, bude moci vytvo it vlastní vyu ovací p edm t nebo p edm t integrovaný, tematickou
výuku, projektovou výuku. Bude moci rozhodovat v daných dimenzích
voln pojatého u ebního plánu o asové dotaci výuky v etn vytvo ení
blokové výuky.
Za konkrétní vytvo ení u ebního plánu školy zodpovídá editel, ale ten je
spíše koordinátor týmové práce u itel , ale jádro vlastní práce s obsahem je
práce p edevším jednotlivého u itele a spolupracujících u itel dané školy.
Základní „rámce“ vymezují státní požadavky, hovo íme o tzv. dvouúrov ovém kurikulu, které tvo í státní vzd lávací program a školní vzd lávací program.
Jaké úkoly z toho vyplývají pro studenty u itelství:
• u it se koncipovat aproba ní p edm t jako celek pro celé období
2. stupn základní školy;
• uv domit si vztah vlastního aproba ního p edm tu k základnímu vzd lávání jako celku, hlavn možnosti mezip edm tových vztah a možnosti integrace obsahu vyu ování;
• uv domit si, jaký význam má vlastní aproba ní p edm t pro rozvoj
osobnosti žáka ve vztahu k obecným cíl m RVP;
• uv domit si, jaký význam má vlastní aproba ní p edm t pro celoživotní
u ení žáka ve vztahu k obecným kompetencím;
• využít p i tvorb tematického plánu výuky p edm tu ur itého ro níku
teorii struktur – vyty it v u ivu jednotlivá fakta, pojmy a zobecn ní;
• využít ve vybraném tématu možnosti teoretického zobec ování a tvorby
model ;
• využít v domosti z obecné didaktiky a naplánovat tematické vyu ování
ve vztahu k dalším vyu ovacím p edm t m;
• naplánovat, realizovat a zhodnotit projektové vyu ování;
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• seznámit se s nabídkou u ebnic a pracovních sešit ve vlastním aproba ním p edm tu i v p edm tech blízkých, ale i s nabídkou tematických
encyklopedií, odborné literatury pro d ti a mládež, respektovat r zné
zdroje poznatk ;
Co by se v p íprav student u itelství m lo jednozna n zm nit, je realizace praxe jako asov omezené p ípravy na vyu ování, která se soust edí
pouze na jednotlivé vyu ovací hodiny.
Celkov vzd lávání u itel ve vztahu k integraci obsahu p sobí kontraproduktivn . Nap . student u itelství zem pisu v jednom p edm tu studuje
eky a teprve v dalším hory, kde tyto eky pramení a v jiné disciplín vliv
ek na dopravu a po et obyvatelstva. O prvních starov kých státech, které
práv vznikaly u významných ek, se tém nic nedozví, nebo to je p edm tem zcela jiného oboru, tedy historie.
Z hlediska v deckého studia zem pisu je však takto pojaté studium naprosto správné, nebo v da postupn strukturovala své poznání a vytvo ila
díl í disciplíny, které se podrobn zabývají jednotlivými jevy a popisují
zjišt ná fakta. Pokud se nechceme vzdát vysokoškolského vzd lávání u itel , a to jist nechceme, zdá se tento problém tém ne ešitelný.
Student je vzd láván v p esn vymezených a odd lených disciplínách,
ale ve škole – p edevším v základním vzd lávání – by m l být schopen integrovat poznatky dokonce z n kolika vyu ovacích p edm t , které ani
sám nestudoval. Požadavek Bílé knihy p idat student m t etí aproba ní
p edm t považuji p i sou asném zp sobu studia spíše za komplikaci, nebo
integraci poznatk p ímo nepodpo í a vysoké nároky studia student nebude
schopen zvládnout.
Momentáln vidím ešení v pedagogicko-psychologické p íprav student v etn úzké spolupráce s didaktiky obor a s konkrétní školou, kde student vykonává praxi. Prost ednictvím zadávání konkrétních praktických
úkol jako nap . p íprava projektu v kooperaci skupiny student – simulace
práce v týmu u itelského sboru a jeho p ímá realizace v rámci praxe. Ideální
by bylo, kdyby se na p íprav tematického vyu ování podíleli studenti r zných aprobací, aby byli nuceni diskutovat p ístupy r zných obor
k vybrané problematice.
Vynikající možnosti pro dlouhodobou a zodpov dnou p ípravu studenta
na vyu ování s možností promýšlení i koncep ních p ístup poskytuje asistentská praxe na inovativní škole. P ináší studentovi konkrétní situace a
rozsáhlé zkušenosti. Je však t eba pro praktické p ístupy stále využívat nabídku didaktické teorie.
M žeme namítnout, že je málo skute n moderních škol, které umožní
takovou p ípravu student , ale práv vzd lávání u itel by m lo být tím
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hlavním nástrojem inovace školy. A studenti by m li p inášet do škol inspiraci a zp soby ešení. Didaktická teorie již n kolik desítek let nabízí možnosti výb ru u iva jako nap . teorii struktur, exemplární vyu ování, teoretické zobec ování, v sou asné dob nap . integrovanou tematickou výuku a
globální výchovu. Práv studenti ve spolupráci se zkušenými u iteli školy
by se mohli podílet na vytvá ení školních vzd lávacích program .
Je pot eba pro takovou spolupráci však cílen vytvá et p íležitosti, hledat
vhodné školy a student m na praxi zadávat komplexní úlohy. Užitek by
z toho m ly ob strany. P edevším by to byl jeden ze zp sob , jak p eklenout tu obrovskou propast, která je mezi moderními teoretickými didaktickými p ístupy a zastaralou realitou školního života. Tento úkol je o to významn jší, že se týká p edevším 2. stupn základní školy a pomohl by alespo áste n vy ešit jeho nar stající problémy.
Na záv r bych cht la použít oblíbené r ení, dejme si pozor, abychom nep ipravovali dnešní studenty v erejšími metodami na zít ejší problémy.
Inspirativní literatura pro studenty u itelství
BRUNER, J. S. Vzd lávací proces. Praha : SPN, 1965.
KAŠOVÁ , J. Škola trochu jinak. Krom íž : Iuventa, 1995.
KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka. Krom íž : Spirála,
1995.
PASCH, M.; GARDNER, T. G.; LANGEROVÁ, G. M.; STARKOVÁ, A.
J.; MOODYOVÁ, CH. Od vzd lávacího programu k vyu ovací hodin . Praha : Portál, 1998.
PIKE G.; SELBY, D. Globální výchova. Praha : Grada, 1994.
Abstract
The new curriculum in the Czech Republic (General Educational Programme) promises to bring more autonomy for the teacher. E.g. the teacher can integrate subjects into the curriculum. This article discusses the
consequnces of this integration for the teacher´s education.
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P ÍRODOV DNÁ A SPOLE ENSKOV DNÍ SLOŽKA
VZD LÁVÁNÍ A PRAKTICKÁ P ÍPRAVA U ITEL
1. STUPN ZŠ
Bohumíra Fabiánková
V dosavadním modelu vzd lávání u itel 1. stupn ZŠ na PdF MU
v Brn byla p írodov dná a spole enskov dní složka vzd lávání za azena
hlavn do p edm t didaktika prvouky, didaktika vlastiv dy a didaktika
p írodov dy. V rámci t chto p edm t si studenti osvojili odborný základ
p edm t prvouka, vlastiv da a p írodov da a dále zde byly vytvá eny pedagogické a metodické kompetence budoucích u itel .
Jelikož se u ivo prvouky, vlastiv dy a p írodov dy asto prolíná a na výuce se podíleli r zní vyu ující, neprobíhala výuka vždy koordinovan a
docházelo k rozt íšt nosti znalostí student . Proto v sou asné dob , kdy
dochází k vytvá ení dvoustup ového modelu studia u itelství pro 1. stupe
ZŠ, se p ipravuje integrované vzd lávání u itel (v sou asnosti u itel prvouky, p írodov dy, vlastiv dy a p edm tu praktické innosti – p stitelství). Integrace bude probíhat ve t ech rovinách, a to jako integrace p írodov dného a spole enskov dního základu k uvedeným p edm t m (integrovaná p ednáška zam ená na klí ová témata z biologie, geografie, fyziky, chemie, historie a environmentálního vzd lávání), jako integrace psychodidaktické p ípravy budoucích u itel (p edm t epistemologická východiska vyu ování) a jako integrace didaktik uvedených p edm t (p edm t didaktika prvouky, vlastiv dy a p írodov dy). Tímto zp sobem by m lo být dosaženo funk ního propojení díl ích p írodov dných a spoleenskov dních poznatk , které vylou í duplicitní složky u iva, zajistí systémové myšlení a maximální uplat ování mezip edm tových vztah . Dojde
též k propojení v dního základu s psychodidaktickou a didaktickou složkou
u itelské p ípravy.
P ednášky z integrovaného v dního základu budou za azeny v 1. – 4.
semestru bakalá ského studia. Paraleln s nimi budou probíhat v 1. – 5.
semestru seminá e a praktika z jednotlivých disciplín (z biologie, aplikované biologie, geografie, fyziky, chemie, historie). V rámci p edm tu
epistemologická východiska vyu ování se seznámí studenti s problematikou poznávání sv ta dít tem. Na školách budou provád t empirické výzkumy zam ené na prekoncepce a miskoncepce žák a budou vytvá et pro
žáky u ební úlohy, které jim pomohou p ekonat kognitivní p ekážky
v poznávání jev okolního sv ta.
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Na tyto disciplíny naváže v magisterském studiu p edm t didaktika prvouky, vlastiv dy a p írodov dy (v 1. semestru) a praktikum didaktiky prvouky, vlastiv dy a p írodov dy (v 1. a 2. semestru). V didaktice se studenti seznámí s osnovami u ení o p írod a spole nosti (vyu ovací programy,
rámcový plán). Nau í se orientovat v u ebnicích, vypracovat p ípravy na
vyu ovací hodiny prvouky, vlastiv dy a p írodov dy, stanovit výukový cíl
s d razem na oblast poznatkovou i dovednostní a stanovit výchovné cíle.
Nau í se volit vhodné metody a formy práce se zam ením na takové, které
žáky aktivizují a vyžadují spolupráci a vzájemnou pomoc (dramatická výchova, didaktické hry, heuristická výuka...).
Praktikum k didaktice prvouky, vlastiv dy a p írodov dy má umožnit
student m v praxi poznat a realizovat výuku p írodov dného a spole enskov dního u iva v jeho komplexní a integrované podob . Studenti budou
hospitovat na školách, zaznamenávat pr b h vyu ovacích hodin a spolu
s vyu ujícím provád t jejich rozbor. Sou ástí výuky budou dále mikrovýstupy i samostatná realizace vyu ovací hodiny. Prohlubování praktických inností a u itelských dovedností bude realizováno též ve speciálním
tréninkovém st edisku Kejbaly, kde studenti mohou srovnávat informace
získané pomocí multimediální výuky s reáliemi v biotopové zahrad . Zárove je zde možno realizovat alternativní formy pedagogické praxe, kdy
studenti p ímo v terénu pracují se žáky ze základních škol.
Uvedený model výuky p írodov dného a spole enskov dního u iva se
snaží zajistit integraci teoretické a praktické p ípravy budoucích u itel tak,
aby „m la charakter gradujícího systému, v n mž se v jednotlivých etapách
studia promyšlen formují komplexní kompetence v souh e pedagogickopsychologické, metodické a praktické složky“ (Filová, 1999, s. 8).
Literatura
FILOVÁ, H. a kol. Slovo úvodem. In Budoucí u itelé na souvislé pedagogické praxi. Brno : Paido, 1999.
Abstract
At present there will be a new study program for a primary education
prepared, which consits of two parts. In this programme there will be natural sciences integrated in three levels: integration of natural and humanitarian base; integration of psychodidactics dimension (in subject of epistemological grounding of teaching); integration of didactics of natural
sciences. Students have to observe classes, realise microteaching and organise empirical researches on the preconceptions of children. Above listed model ensures integration of theoretical and practical part of a teachers training.
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA BUDOUCÍCH U ITEL NA PEDAGOGICKÉ PRAXI
Hana Horká
V p ípravném vzd lávání u itel 1. stupn základní školy je oprávn n
v nována pozornost osobnostnímu a sociálnímu rozvoji student . Akcent
na tuto oblast profesionální p ípravy vyplývá z podstaty u itelovy práce,
nebo u itel vychovává také tím, „jaký je“. Osobní kvality u itele i kvality
jeho chování (nap . schopnost naslouchat, neprosazovat se na úkor žáka,
empatie, tolerance, otev enost, vst ícnost, osobní vyrovnanost a pozitivní
sebepojetí, obecný optimismus, hodnotová vyhran nost) mají specifický
eduka ní potenciál.
Rozvoj osobnostní a sociální kompetence v konkrétní rovin znamená,
že se student u í:
• orientovat se v sob samém, porozum t svému chování, objevovat
individuální p edpoklady a specifika (pro sebeakceptaci a sebejistotu
p i ešení pedagogických situací),
• využívat osobnostních p edpoklad v profesi,
• sociálním dovednostem6 pot ebným ke zvládání profesní role a pedagogické situace,
• napomáhat prevenci projev , které znesnad ují výkon povolání i
zp sobují odchod u itel z profese: bezradnost, zoufalství, tzv. vyhoení.
Prostor pro rozvoj poskytují všechny studijní disciplíny, p edevším však
profesionální praktikum z pedagogiky, které navazuje na praktikum z psychologie. D ležitým zdrojem zkušeností na cest k t mto kompetencím se
stává souvislá pedagogická praxe, která je studenty p ijímána pozitivn .
Jsou jim obvykle mnohé v ci teoreticky jasné, nejistota se však projevuje
v aplikaci teorie v konkrétní situaci. Mají obavy, aby „v tom nez stali sami“, a o ekávají pomoc. A zde hraje významnou úlohu cvi ný u itel, který nejen umí u it své žáky, ale dokáže také rozpoznat, odhalit a podpo it
6

Rozvoj komunikativních dovedností – pohotová orientace v sociálních vztazích, navázat kontakt
s druhým, poznávat ho, porozum t mu, adekvátn na n j reagovat apod. Verbální komunikace – technika e i, kultura mluveného projevu, um ní vést dialog, apod., um ní hovo it a naslouchat. Význam
tvo ivé reakce studenta na odpov di žák p i dialogu. Oblast neverbální komunikace – mimika, gestikulace, haptika, proxemika. Kultivace sociální kompetence – sociálního cít ní, sociální inteligence,
dovednosti rozum jící a srozumitelné komunikace, rozvoj altruistických projev , empatie, kooperace,
tolerance, vzájemné pomoci, partnerství apod. v profesionálním smyslu.
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studentovy – praktikantovy silné stránky a upozornit na stránky slabé (srov.
tzv. „peer u itele“ podle M. Lazarové, 1999, s. 33); je schopen jej usm rovat, podat mu pomocnou ruku, poradit, ale neodradit. Dokáže popsat to,
co vid l a jak to na n j p sobilo, a p edat zkušenosti bez mentorování.
Hlavním p edpokladem efektivního vedení pedagogické praxe, i v námi
sledované oblasti osobnostní a sociální výchovy, je u itelova pozorovací
schopnost a dovednost vést tzv. pomáhající rozhovor (Lazarová, B.; Pol,
M. 1999, s. 60) z pozice u itele-profesionála.
B hem pedagogické praxe sleduje jednotlivé složky výkonu budoucího
u itele. Z hlediska osobnostní a sociální výchovy jsou to zejména aspekty
týkající se komunikace. Výsledky výzkum ukazují, že verbální, resp. komunika ní schopnost je z ejm nejv tším facilitátorem, podporujícím u ení
žák (srov. Pr cha, 1997, s. 184). Zvláš d ležité je, aby cvi ný u itel sledoval úrove verbální komunikace – p im enost jazyka v ku žák , jejich
slovní zásob a v domostem, zda student hovo í spisovn , volí vhodná slova, tvo í syntakticky správn v ty, klade otázky k p emýšlení, dokáže provád t syntézu, zobecn ní apod. V oblasti neverbální komunikace pozoruje
pohyb po t íd a jeho funk nost, užití gest, oslovování pohledem, povzbuzování žáka, rozd lování pozornosti, míru exprese, mimiky, vyjad ování
souhlasu, nesouhlasu apod. Zajímá se o to, zda je student-praktikant uvoln ný, klidný, dynamický, vnímavý k neverbálním projev m žák apod.
N. Fortinová a J. Laurinová (1997, s. 51-54) navrhují op rné body pro
rozbory vyu ovacího pokusu se zp tnou vazbou. Z hlediska kontextuálního autorky doporu ují pravidelná setkávání b hem praxe, stanovení
délky setkání, realizaci rozboru bezprost edn po pozorování v atmosfé e,
kterou charakterizuje otev enost, d v ra, pozitivní lad ní, ochota ke spolupráci ap. Z hlediska kognitivního navrhují soust edit se na výstup, nikoliv
na osobu, a vyhýbat se zevšeobec ujícím stanovisk m (nap . nepoužívat
výrazy typu: „Nikdy ned láš…“, „Stále je to…“, „Vždy za ínáš…“ apod.).
Nedoporu ují omyly dramatizovat, ale naopak je výchovn využívat, pomáhat studentovi propojovat teorii s praxí a s jinými prožitými situacemi
(nap .: „Vzpomínáš si, jak minulý týden…“, „Myslím, že je to podobné
jako…“, „Nevzpomeneš si na n co z p ednášek i seminá , co by ti pomohlo pochopit, oz ejmit?“). Neosv d uje se vnucovat studentovi své zkušenosti.
Na praxi se o ekává pokrok v dovednosti analyzovat a interpretovat sv j
profesionální výkon v souvislosti s teoretickými východisky ízení procesu
výchovy a vyu ování ve t íd , ale i diagnostikovat vlastní prožitky úsp chu a neúsp chu a jejich p í in s využitím technik sebereflexe7. Osv d7

Pro sebehodnocení navrhujeme užití nedokon ených v t:
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uje se, když se student zamyslí nad tím, jak by postupoval, kdyby výstup
zopakoval. Jeho záv ry pak cvi ný u itel zhodnotí a p idá své stanovisko.
P stuje se tak pot eba neustálé zp tné vazby („jaký jsem u itel – co d lat,
abych byl lepší?“), tedy každodenní autodiagnostiky prost ednictvím sebereflexe s cílem profesionální autoregulace; tyto postupy by mohly vést
k prohloubení odpov dnosti (za výsledky své práce, za d ti, za školu, za
sebe sama) a s ním p irozen spjatého profesionálního sebev domí a autority – a tím k pozvednutí u itelské profese obecn .
Reflexe m že p inášet n co subjektivn významného a p edstavovat posun ve vnímání sebe, druhých lidí i emo ní korektivní zkušenost. asto
pomáhá, když cvi ný u itel hovo í o vlastních za átcích, o vlastních prožitcích, o vlastní studentské praxi, o pokusech, omylech, neúsp ších. Neosv d uje se vynášet kategorické soudy – rad ji je ú elné íkat nap .: „Myslím si, že…“, „Zdá se mi, že…“ aj.
Pro osobnostní a sociální rozvoj je zvláš d ležitý aspekt vztahový, což
znamená mít na z eteli osobnost studenta, jeho schopnosti, zp sob vnímání
pedagogické situace. Naprosto nutnou podmínkou toho, aby studenti v této
etap sebereflektivní techniky zvládli, ale hlavn aby je cht li uplat ovat,
jsou osobní vztahy mezi cvi nými u iteli a studenty. Jde o ur itou formu
soužití, života ve dvojici se všemi klady i zápory. Cvi ný u itel se d lí se
studentem o své teritorium, o sv j prostor a as, dokonce i o pohled na sv t,
na výchovu a vzd lávání. N kdy jsou mu sv ovány v ci, které nemají p ímou souvislost s pedagogickou prací. Kvalita vytvo eného vztahu mezi
studentem a cvi ným u itelem se m že promítat do zp sobu pozorování
studenta p i praxi. Ukazuje se, že p íliš kamarádský vztah znemož uje nestranné hodnocení, nebo se objevují obavy z narušení tohoto vztahu. Proto
z stat nestranným, erudovaným pozorovatelem je základním požadavkem.
Osobnostní rozvoj je ovliv ován i tím, jak je vnímána p ítomnost studenta
ve škole. Cvi ný u itel jej totiž m že p ijímat jako pomocníka nebo jako
zát ž (nap . mu vadí, že je pod stálým drobnohledem).
Z dosavadních empirických zjišt ní vyplývá, že úsp šný je takový cvi ný u itel, který ve vzájemných setkáních reaguje na zájmy student ,
pomáhá jim hledat vlastní cestu v u itelské profesi.
Respektuje r znost reakcí (nap . úzkostných jedinc , kte í mají strach ze
selhání i sebev dom jších student , kte í si kladou vyšší cíle a realisti t ji hodnotí své schopnosti apod.). Bere v úvahu p irozené osobnostní vyMyslím, že se mi da í (moje silné stránky)………………..
Má to pro mne tyto výhody………………………………….
Uv domuji si, že nejvíce problém mi iní ………………..
Pro zlepšení ud lám ………………………………………..
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zrávání a snaží se utvá et vztah profesního partnerství a spolupráce, a tím
napomáhat prevenci projev , které znesnad ují výkon povolání i zp sobují odchod u itel z profese. V domostní a zkušenostní bohatství cvi ných
u itel je nesmírn cenné a budoucí u itelé už na praxi s ním po ítají nejen
v oblasti osobnostní a sociální výchovy.
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The author reasons the importance of educational practise for the development of personal and social competence in elementary teachers preparation. The role of practice teacher is judged from a contextual and a cognitive poin of view and the author also accents the formation of interpersonal relationship between students and practice teachers.
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PEDAGOGICKÁ PRAXE V SYSTÉMU VZD LÁVÁNÍ
NA PEDAGOGICKÉ FAKULT MU V BRN
Jan Š áva
Anotace
Cílem lánku je informovat o významu pedagogické praxe v p íprav
budoucích u itel , poukázat na sou asnou situaci na PdF MU v Brn a ukázat snahy a možnosti zlepšení.
Pregraduální u itelské studium m žeme považovat za první významnou
etapu p ípravy u itel . P i ní by m li absolventi získat základní u itelské
kompetence, jejichž další rozvoj by u za ínajících u itel vedl ke získání
u itelské zp sobilosti. Pedagogicko-psychologická p íprava, která hraje
v pregraduální p íprav budoucích u itel nezastupitelnou úlohu, je v souasnosti na v tšin fakult p ipravujících budoucí u itele nedostate n zastoupena, mnohdy se klade d raz p edevším na odborné (aproba ní) p edm ty. Také rozsah pedagogických praxí, které tvo í nedílnou sou ást pregraduální p ípravy budoucích u itel , mají na školách p ipravujících u itele
r znou asovou dotaci, také jejich obsahová nápl se velmi liší.
Otázka místa a úlohy pedagogické praxe v p íprav budoucích u itel je
neustále diskutovaná. Spory v chápání místa a funkce pedagogických praxí
v p íprav u itele vyplývají z omezeného, p íliš jednostranného chápání
práce u itele v samotné škole, což znamená nerespektování celku, komplexu problému. Ten, kdo chápe práci u itele jako složitou a velmi náro nou
innost, chápe v tšinou i pedagogickou praxi jako adekvátní a pot ebnou
sou ást výchovy u itele, aniž by p itom potla oval nebo zpochyb oval p ípravu teoreticko-p edm tovou, pedagogicko-psychologickou a filozofickomravní.
Otázku pedagogické praxe nelze ešit jako otázku praxe samotné, jejího
obsahu, organizace, metod a ízení. Vždy je pot eba ji chápat jako otázku
teorie a praxe ve výchov u itele. Formování kvalitních profesionálních
dovedností budoucího u itele je nemyslitelné bez pevného a d kladn promyšleného systému praktické p ípravy. Pedagogická praxe slouží také jako
spojovací lánek mezi teoretickou výukou studenta a jeho budoucí samostatnou prací ve škole, je realizací p ípravy studenta k innosti u itele, vyzbrojuje ho komplexem dovedností a návyk k tvo ivému uskute ování
všech úkol výchovn -vzd lávací praxe.
V procesu pedagogických praxí nedochází pouze k prov ování teoretické a praktické p ípravy k samostatné práci u itele, ale vytvá ejí se zde širo105

ké možnosti k obohacení tvo ivého potenciálu osobnosti budoucího u itele.
V systému dob e organizované a promyšlené pedagogické praxe vystupují i
prvky rozvíjejícího tvo ivého vyu ování, vzr stá objem samostatné práce
studenta, podstatným zp sobem se m ní i úrove její pot eby. Je to ovšem
možné pouze tehdy, když se zajistí efektivní ešení celého komplexu vyuovacích a výchovných úkol pro studenta, budoucího u itele. Zde, práv
p i nejednotných požadavcích u itel jednotlivých kateder, dochází mnohdy ke zbyte né diskusi, jestli je nutno splnit všechny zadané úkoly, nebo
jestli sta í jen ty, které student praktikant uzná za vhodné. Také po skon ení pedagogické praxe se mnohdy nepo ítá se získanými zkušenostmi studenta ze školní praxe.
V systému p ípravy budoucího u itele pedagogická praxe plní r zné
funkce. Má vzd lávací charakter, dopl uje a obohacuje teoretickou p ípravu student , dává jim možnosti k upevn ní a prohloubení získaných v domostí a k využívání teoretických východisek základ své aprobace k ešení
praktických úkol . V pr b hu pedagogických praxí probíhá proces formování základních profesionálních dovedností a návyk . Budoucí u itel má
možnost pozorovat a analyzovat r zné stránky výchovn -vzd lávacího procesu, u í se vést vyu ovací hodiny a ešit výchovné situace.
Efektivnost pedagogické praxe je v nemalé mí e podmín na úrovní její
organizace a vedením. V této oblasti mohou p sobit dv protich dné tendence: první – p ílišné opatrovnictví studenta – praktikanta vedoucím praxe
a druhá – úplné osvobození studenta od pomoci a kontroly vedoucím.
V praxi se z r zných d vod (ekonomických, organiza ních, asových)
vyskytuje tendence druhá. To vše se odráží v kone ných výsledcích a
v kvalit p ípravy a nakonec i v p ipravenosti budoucího u itele. Efekt
vzd lávacího charakteru pedagogické praxe je v mnohém ur ován úrovní
sou innosti vysoké školy a školy, na které student praktikuje, sou inností
didaktik aproba ních p edm t a cvi ných u itel na škole, stupn m
uplatn ní poznatk v dy a nejnov jších pedagogických zkušeností. Jednou
z funkcí pedagogické praxe je její výchovný charakter. Pedagogická praxe
je první vážnou prov rkou p ipravenosti budoucího u itele k pedagogické
innosti.
Program pedagogické praxe by m l vést studenta k n kterým druh m
výzkumné práce: provád ní pedagogicko-psychologické analýzy vyu ovací
hodiny, k provedení komplexní analýzy vyu ovací hodiny, komplexní analýzy t ídního kolektivu žák , provedení experimentální práce se žáky. Zkušenosti z kontrol student v pr b hu pedagogické praxe bohužel ukazují, že
studenti mnohdy plní pouze minimum plánovaných praktických prací, p iemž tyto innosti (tzv. asistentské) mají z velké ásti ilustrativní charakter
a nevyvolávají u student poznávací aktivitu. Ve struktu e pedagogických
inností studenta na pedagogické praxi bývá nejslabším lánkem p ípravy
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p íprava k výchovné práci. Zpravidla provedení výchovných inností probíhá za nedostate né pozornosti vedoucího pedagogické praxe. Práce student v pr b hu pedagogické praxe musí mít tvo ivý, aktivní charakter.
U itel p ece zodpovídá za kvalitu výchovy a výuky svých žák . Úsp ch v
této práci m že dosáhnout pouze tehdy, jestliže celou širokou škálu svých
profesionálních (profesních) povinností bude plnit tvo iv , bude systematicky vyhledávat efektivní formy a metody ešení pedagogických úkol .
Profesionální pedagogická innost má tu zvláštnost, že se k ní nedá p ipravit jednou provždy v ase výuky na vysoké škole. Ale jestliže budoucí u itel v pr b hu studií na vysoké škole je p ipravován k samostatné práci,
jestliže je veden k samostatnému získávání a osvojování si nových v domostí, k tvo ivému používání získaných v domostí a dovedností, k analýze
výsledk pozorování a experiment , pak takový u itel už p i prvních krocích své pedagogické innosti bude usilovat o aktivní, tvo ivé formy výuky a výchovy svých žák .
Na Pedagogické fakult Masarykovy univerzity v Brn se realizují tyto
druhy pedagogických praxí:
U itelství VVP:
2. semestr-individuální pedagogická praxe pr b žná, 2H/T, student plní
funkci asistenta u itele,
4. semestr-individuální pedagogická praxe pr b žná, 2H/T, student plní
funkci asistenta u itele,
5. semestr-praxe pr b žná, 2H/T, 10 hodin výstup studenta pro aproba ní
p edm t, 10 hodin hospitace,
6. semestr-praxe souvislá, 2T, 6 hodin výstup studenta pro aproba ní
p edm t, 40 hodin hospitace,
7. semestr-pedagogická praxe souvislá, 3T, 14 hodin výstup
za aproba ní p edm t, 20 hodin hospitací,

studenta

9. semestr-pedagogická praxe souvislá, 3T, 10 hodin výstup
za aproba ní p edm t, 20 hospitací.

studenta

U itelství pro 1. stupe ZŠ:
1. - 4. semestr – individuální pedagogická praxe pr b žná, 2H/T, student
plní funkci asistenta u itele,
5. semestr – praxe souvislá, 2T, 8 hodin výstup , 40 hospitací,
6. semestr – praxe souvislá, 2T, 8 hodin výstup , 40 hospitací,
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7. semestr – praxe souvislá, 3T, 15 hodin výstup , 55 hospitací,
8. semestr – praxe souvislá, 2T, 16 hodin výstup , 30 hospitací.
Termíny konání jednotlivých pedagogických praxí jsou stanoveny ve studijním programu fakulty.
Pedagogická praxe – individuální aktivita studenta v 1. a 2. ro níku studia (30 hodin).
Od studijního roku 1998/99 jsme zavedli i pro studenty 1. a 2. ro níku
všeobecn vzd lávacích p edm t pro základní a st ední školy volitelný
p edm t "Individuální pedagogická praxe", ve kterém mají studenti možnost seznámit se se školou, s jejím prost edím, sociálními vztahy, s rolí žák a u itel a jejich vzájemnou interakcí a komunikací. Studenti zde tak
mohou získat první zkušenosti a základy dovedností v pedagogické diagnostice, obecné didaktice, pedagogické komunikaci, organizaci a ízení
výchovn vzd lávacího procesu.
Hlavním cílem je, aby studenti m li možnost poznat innost školy komplexn jako výchovn -vzd lávací instituci se všemi vnit ními i vn jšími
problémy. Aby se mohli seznámit s životem školy, podílet se na poznávání
osobností žák , chápat žáka a t ídu jako sociální skupinu, seznámit se
s r zným pojetím práce u itel .
Práce student je zam ena p edevším na pedagogicko-psychologickou
diagnostiku žáka, p ípadn t ídy, na výchovnou innost u itele (student si
m že zvolit innost se skupinou nebo jednotlivcem). Dochází též k rozvoji
pozorovacích dovedností vyu ovacího procesu a školského prost edí.
Technické zázemí pro pedagogické praxe
Považujeme za nezbytné vybudovat technické zázemí pro profesní p ípravu budoucích u itel , na základ kterého by bylo možno realizovat následující aktivity:
• nácvik ešení standartních pedagogických situací (metoda mikrovyu ování),
• identifikace, kvalifikace a ešení nestandartních pedagogických situací
(metoda videosimulací),
• teorie a tvorba inscenovaných pedagogických situací pro analýzu
v p edm tech oborových didaktik,
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• realizace, záznam a analýza r zných p ístup sm ujících k sebereflexi
budoucích u itel ,
• realizace, záznam a analýza reálných výstup student na pedagogické
praxi,
• realizace a záznam ú elových situa ních fragment z reálné výuky a jejich následný rozbor.
P ehled druh pedagogické praxe našich student a dotace hodin p edstavuje ur itou možnost splnit cíle, které by m la praxe zabezpe it. P esto
je t eba upozornit na skute nost, že jsou ur ité rezervy p edevším v organizaci praxe, ve stanovení konkrétních úkol pro studenty a p edevším v kontrole pedagogických praxí (zde mám na mysli spíše než vlastní kontrolu
kontakt s praktikujícími studenty). áste n tyto nedostatky jsou zp sobeny ekonomickou situací fakulty, množstvím student a ochotou len jednotlivých kateder se na praxi podílet.
Abychom se pokusili pedagogické praxe na naší fakult zkvalitnit, p ipravili jsme projekt na letošní rok. Cílem projektu je zkvalitn ní pedagogických praxí na naší fakult , a tím p isp t k lepší p ipravenosti našich absolvent pro školskou praxi.
Navržený projekt
Díl í cíle projektu:
• Analýza sou asné školy, možnost a nutnost prom ny školy a její perspektivní pojetí.
• Analýza aktuálního systému p ípravy u itel , sou asný stav a perspektivní pojetí.
• Formulace profilu absolventa studia u itelství v budoucí škole.
• Formulace systému pedagogických praxí v p íprav u itel , jeho struktura a smysl, za len ní subsystému praxí do systému p ípravy u itel .
• Organiza ní, technické, ekonomické a didaktické aspekty uplatn ní inovovaného systému pedagogických praxí.
• Praktické ov ování funk nosti navrženého systému pedagogických
praxí.
• Permanentní spolupráce fakulty se školami v praxi – z ízení statutu Fakultní cvi ná škola, vypracování sm rnic pro prop j ování názvu Fakultní cvi ná škola jednotlivým školám, na kterých se uskute ují pedagogické praxe.
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• Zvýšení po tu hodin pedagogické praxe (výstupy u student studia u itelství VVP v 3.ro . z 32 výstup na 40 výstup pro 385 student , výstupy student u itelství 1. st. ZŠ ve 3. ro níku z 16 výstup na 20 pro
114 student a 4. ro níku z 31 výstup na 40 výstup pro 117 student ).
P edpokládané realiza ní výstupy
Sborník studií – Charakter sou asné školy, Kritická analýza sou asné p ípravy u itel , Pojetí perspektivní školy, Profil absolventa u itelského studia, Pojetí pedagogické praxe na u itelských fakultách, Díl í výsledky ov ování funk nosti navrženého systému pedagogické praxe, Statut klinické
školy, Statut cvi ného u itele, Statut praktikujícího studenta, Struktura a
vedení pedagogického deníku, Návrh dokumentu o absolvování pedagogické praxe, Školská správa a pedagogická praxe budoucích u itel .
Odborný seminá ešitel – záv re ná oponentura.
Abstract
The study deals with signification of pedagogical practice for teachers
and also with contemporary situation on the Fakulty of Education Masaryk
University in Brno.
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MODEL PRAKTICKÉ P ÍPRAVY STUDENT U ITELSTVÍ
1. STUPN ZŠ, ÚLOHA LIBERECKÝCH FAKULTNÍCH ŠKOL
Jitka Mikešová
Neodd litelnou, smysluplnou a právem diskutovanou sou ástí p ípravy
student na povolání u itele je praxe na základních školách. O efektivní
variantu pedagogické praxe, optimální systémové pojetí její realizace usiluje i liberecká pedagogická fakulta.
Model praktických aktivit studia u itelství 1. stupn ZŠ je v Liberci ov ován jedenáctý rok a p es jeho relativn velkou asovou dotaci studenty
pozitivn vnímán. B hem t chto let získaly nejvíce spolupracující školy
certifikát škol fakultních. Na libereckém okrese nese tento statut 19 školských za ízení.
Pedagogická praxe má v porovnání s ostatními disciplínami zvláštní postavení plynoucí z jejího cíle. M la by uvést budoucího u itele do podmínek reálného školního prost edí, zacvi it studenta v innostech u itelské
profese. D raz je kladen na profesní základ, základní profesní dovednosti
u itel . Všechny pozorované i vyzkoušené innosti u itele by si m l student dát do souvislosti s probíranými teoretickými disciplínami.
Již první kontakty student u itelství se žáky odhalují jeden z profesních
p edpoklad , a to vztah k d tem. Spolupracující u itele vyzýváme, aby jej
sledovali a hodnotili. Je pot šující, že sami studenti za azují komunikaci se
žáky mezi nejlépe zvládané profesní innosti. Bývá to jejich prvotní zážitek
pedagogického p sobení sm ující k sebereflexi.
P i realizaci praktické p ípravy na 1. stupni základních škol student m
zám rn m níme charakteristiku eduka ního prost edí. Klima školy jako
cvi ný terén m že mít výrazn odlišný psychosociální parametr. Praktikanti po semestrech st ídají školu, cvi ného u itele a v tšinou i ro ník, mohou srovnávat prost edí odlišná svým specifickým klimatem, stylem výchovy, p ístupem u itele i podmínkami pro rozvoj praktických dovedností
studenta. Konstrukce modelu praktické p ípravy vychází z celkové koncepce vzd lávání u itel . Nepostrádá gradaci, integraci a komplexnost, d raz
klade na rozvoj pedagogické tvo ivosti student .
Studenti u itelství 1. stupn postupn p echázejí od d kladného vnímání
a pozorování školního prost edí, práce u itele a reakcí žák k hledání
vlastního optimálního ešení r zných eduka ních situací. Student by m l
p evzít, na základ tvo ivého pedagogického myšlení p idat a pozd ji p edat. Východiskem k vlastnímu sebezdokonalování je sebehodnocení.
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Schopnost sebereflexe a následné korekce je atributem u itelské zp sobilosti k výkonu profese.
Cvi ný u itel („u itel budoucího u itele“) je jednou z klí ových osob pro
profesní rozvoj studenta u itelství a jeho innost lze považovat za vysoce
kvalifikovanou práci. M že bezprost edn a efektivn zasahovat do vyuovacích pokus praktikanta, ovliv uje rozvoj pedagogické tvo ivosti studenta, m l by objektivn hodnotit. Požadavkem na práci cvi ného u itele
jsou nejen výborné profesní výsledky ve vlastní výuce, ale také schopnost
zdravé komunikace s praktikantem, kladení p im ených požadavk , pr b žná kontrola spojená s konstruktivní kritikou, znalost pojetí praxe a moderních trend v didaktice. Velmi záleží na ochot u itele v novat sv j as
studentovi p i projekci i reflexi výstup , na taktu citliv a vhodn intervenovat do innosti praktikanta. Poslucha i up ednost ují partnerské klima,
ur itou míru volnosti a tolerance. Lépe pak p ijímají cenné korek ní zásahy. P íznivý partnerský vztah mezi u itelem a studentem zaniká p i výrazn
omezujícím vedení, p ísné a p esné regulaci, která hned v zárodku potla uje aktivitu, nápady a tvo ivost praktikant .
Model praktické p ípravy student u itelství 1. stupn ZŠ ú eln kombinuje dv formy: pr b žnou pedagogickou praxi v 1. a 2. ro níku, souvislou
pedagogickou praxi v prvním i druhém semestru 3. ro níku. Pr b žnost je
vhodná pro zám ry integrace výuky na fakult s bezprost ední praktickou
zkušeností, souvislost se svým charakterem více blíží reálným podmínkám.
Rozmanitost eduka ních podmínek, navozená vým nami student po semestrech, by m la rozbíjet profesní stereotypy. T mito kombinacemi se
da í eliminovat n které negativní stránky praktických aktivit.
Rozsah praxe je dán obecnou koncepcí praktické p ípravy a zam ením
studia. Studium u itelství 1. stupn ZŠ má i v Liberci vyšší podíl praktické
p ípravy.
Na liberecké pedagogické fakult za ínají praktické aktivity doslova
prvním dnem studia. V pond lním rozvrhu najdou poslucha i 1. ro níku
p edm t pedagogické praktikum. Zahajujeme jej úvodním kurzem, kdy
studenti postupn navštíví speciální školská za ízení pro d ti handicapované. Kurz pravideln zakon íme návšt vou fakultní školy, kde se poslucha i po besed s editelem školy poprvé podívají do t íd z jiného úhlu
pohledu, než byli dosud zvyklí. P ibližn v polovin listopadu p icházejí
praktikanti do škol. V 1. a 2. semestru pak tráví celé dopoledne (1. – 4.
vyu ovací hodinu) v ur ené t íd ZŠ. Tato pr b žná forma praxe má funkci
orientace ve školském terénu, praktického seznámení s atmosférou, charakterem práce, organizací vyu ování apod. V pop edí zájmu praktikanta by
vedle u itele m li být žáci. U p ijímacího ízení na studium u itelství by se
m lo p ihlížet alespo v pomocných kritériích k dosavadnímu projevenému
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zájmu o práci s d tmi nejen deklarovanému, ale prakticky projevenému
(prací s d tským kolektivem v zájmovém kroužku, na letním tábo e apod.),
aby první bezprost ední kontakt s d tmi nebyl pro budoucího u itele roz arováním.
V obou semestrech 1. ro níku vykonává praktikant asistentské innosti.
Krom výuky jej m že u itel postupn zapojovat do pedagogického procesu. Student by m l pozorn vnímat veškeré d ní ve t íd , jeho p ítomnost
však m že být p ínosná i pro cvi ného u itele. Poslucha individuáln p istupuje k žák m, aktivn se zapojuje do p ípravy tabule, výroby názorných
materiál , m že se podílet na výzdob t ídy, kontrolní innosti, asistuje p i
skupinové práci apod. Ve 2. semestru si praktikant vyzkouší formou mikrovýstupu odu it ást vyu ovací hodiny, nej ast ji úvodní, spojenou
s motivací, opakováním a procvi ováním u iva. Tehdy dochází ke skute nému p estupu studenta z p dy žákovské na p du u itelskou, nastává definitivní konec vnímání výchovn -vzd lávacího procesu jen pohledem žáka.
Cvi ný u itel pracuje zpravidla se dv ma studenty. M l by v d t, že
praktikant využívá prost edí t ídy i pro své první výzkumné aktivity.
Na konci semestru odevzdává vždy semestrální práci. Její struktura a obsah
jsou koncipovány jako malá diplomová práce s hypotézou, výzkumnou metodou, vlastními názory a postoji, které musejí vyplynout nejen z teoretických znalostí, ale i ze schopnosti vid t pedagogické jevy ve vyu ovací
hodin .
Studenti se také postupn seznamují s prost edím celé školy, s vnit ním
ádem, provozem, místními zvyklostmi apod. N kte í se dostanou do vyrovnávacích t íd, postupn se vyst ídají a poznají specifikum prvního ro níku ZŠ.
P i vý tu praktických aktivit nelze opomenout p edm t úvod do pedagogické praxe, který se v rozvrhu objeví ve 2. semestru 1. ro níku. Je spojnicí mezi teoretickými disciplínami a praxí, studenti postupn poznají základní metody pedagogického výzkumu, diskutují o n kterých výchovných
problémech a pedagogických jevech. Ukazujeme si, že lze ke stejnému cíli
dosp t r znými cestami. Spole n hledáme alternativní p ístupy, volíme
nejoptimáln jší metody. Tv r í p ístup student je podporován formou
práce v seminá i.
Do 3. a 4. semestru studia je za azena vždy na tvrtek pr b žná pedagogická praxe. Navazuje na pedagogické praktikum, od sledování a analýzy obecných psychodidaktických jev ve vyu ovací hodin dochází již ke
konkrétn jší, specificky zam ené pedagogické innosti. Tou je výuka, p íprava na ni, reflexe a analýza výstup . Ve 3. semestru je p edm tová praxe
zam ena na vyu ování eského jazyka a matematiky, ve 4. semestru již
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studenti vyu ují i cizí jazyk, prvouku, p írodov du, vlastiv du a výchovné
p edm ty.
St žejní inností studenta je již výuka. Na výstupy je povinen se d kladn p ipravit, písemnou p ípravu p edložit cvi nému u iteli k nahlédnutí.
Praktikant respektuje rady a p ipomínky svého u itele. Po odu ené hodin
následuje spole ný rozbor. M l by za ínat sebereflexí vyu ujícího studenta,
kdy vyjád í své dojmy z výstupu, pokusí se sám zhodnotit spln ní cíle hodiny. Sv j názor na pr b h vyu ovací hodiny vyjád í i druhý praktikant.
Cvi ný u itel naváže konstruktivní kritikou. V písemných materiálech u itele vyzýváme, aby nezapomínali pochválit a povzbudit za výraznou snahu.
V n kolika málo p ípadech nedorozum ní mezi u itelem a studentem uvád li praktikanti jako d vod práv pocit nedocen ní, kdy každý nápad i
vlastní materiály p ešla cvi ná u itelka bez povšimnutí. Je to možná samoz ejmost v našem povolání, ale studenti na praxi by m li být hodnoceni
za vše, tedy i za vyda ené ásti hodiny.
Ve 3. semestru je praktikant p ítomen ve t íd 1. až 5. vyu ovací hodinu.
Cvi ný u itel mívá obvykle dva poslucha e, kte í každý tvrtek vyu ují
eský jazyk a matematiku. Další pedagogické innosti jsou op t asistentské. V p ípadech naléhavé pot eby mohou být praktikanti využíváni jako
suplenti. innosti studenta gradují z hlediska asové i metodické náro nosti. V praxi si ov í, jaký p ístup k žák m zvolit, jak formulovat otázky
vedoucí k produktivnímu myšlení, jak zasáhnout v p ípad nekázn , jak
dokáže reagovat na ne ekanou situaci. Postupn by m l student získat i
schopnost korekce pr b hu hodiny vzhledem ke zm n podmínek. Není na
škodu, nechá-li n kdy cvi ný u itel studenta ást vyu ovací hodiny samotného, protože žáci se pak obvykle chovají jinak. I ve 3. semestru poslucha i
pr b žn sledují zvolené pedagogické jevy, které písemn zdokumentují a
na konci semestru odevzdají.
Také hodnocení cvi ným u itelem graduje, nebo ke sledování zájmu,
aktivity, vztahu k d tem, ochoty apod. p istupuje i hodnocení metodického
p ístupu v pr b hu vyu ovacích pokus .
Ve 4. semestru je dvojice praktikant p ítomna ve t íd 1. až 4. vyu ovací hodinu. U í již všem p edm t m. Cvi ní u itelé pro nás n kdy pevný
tvrte ní rozvrh obm ní a umožní student m vyu ovat širší spektrum
p edm t . Ti obvykle vyu ují celé dopoledne, každý dv vyu ovací hodiny.
Zám rn se až na tomto míst zmíním o pravidelných návšt vách fakultních pedagog z odd lení pedagogické praxe na základních školách. Každoro n si domlouváme na druhý až t etí týden v zá í sch zky s editeli
fakultních a cvi ných škol, na které se my i vedení školy p ipravujeme.
V pr b hu pracovní sch zky se seznámíme s rozvrhy našich cvi ných u i114

tel , podle p edpokládaného po tu student a možností školy získáme další
u itele, vzájemn si sd líme požadavky i nabídky. V p átelské atmosfé e
projednáme s editelem školy další pracovní záležitosti i nutnou variabilitu
pevného rozvrhu, aby si studenti mohli vyzkoušet výuku všech p edm t
daného ro níku. editele by pak nem lo p ekvapit, když práv ve tvrtek
ve t ídách s praktikanty neprobíhá po adí hodin vždy podle pevného rozvrhu.
Obsahovou nápl vyu ovací hodiny praktikanta nelze ur ovat s týdenním p edstihem, proto mají studenti v rozvrhu volný blok na konzultace
s u itelem. Záleží vždy na osobní domluv , n kte í cvi ní u itelé zap j í
praktikant m u ebnice a posta í jim pak telefonický kontakt. Není to však
jejich povinnost, jenom dobrá v le.
Hodnocení studenta na konci semestru je zam eno na metodický p ístup, m že navíc zachytit improviza ní schopnosti praktikanta, pohotovost,
celkov posoudit momentální p ipravenost na roli u itele.
T etí ro ník zahajují budoucí „národká i“ souvislou trnáctidenní pedagogickou praxí. Dvojice student mají za úkol krom vlastních vyu ovacích pokus velmi pozorn hospitovat p i všech výstupech svého kolegy
– kamaráda a spolu s u itelem se aktivn podílet na analýze a hodnocení.
V íme, že kamarádský vztah umož uje student m v tší otev enost, širší
možnosti reflexe i sebereflexe, které zp tn ovliv ují aktivitu a tvo ivost.
Tato forma praxe má komplexní charakter. Krom p edm tového zam ení – výuky v plné ší i p edm t 1. stupn dané t ídy má student možnost
lépe poznat žáka mladšího školního v ku z hlediska jeho vývoje. Posluchai jsou deset dní denn p ítomni ve škole až do konce vyu ování, vidí
drobné výsledky vlastní práce se žáky, na ur itou dobu se stávají sou ástí
školy a u itelského sboru. Seznámí se s vnit ním ádem školy, p edpisy,
vedením t ídní knihy a další agendou. Všímají si zavedených sešit
v jednotlivých p edm tech, zvyklostí v život t ídy. Studenti se zapojují
i do dalších u itelských aktivit, ú astní se nap . t ídních sch zek.
Praxe probíhá na p ti libereckých fakultních školách, kde máme zkušené
cvi né u itelky specializované na tento typ praxe. Znají naše požadavky,
jsou s námi v kontaktu telefonickém, vzájemn se t šíme i na osobní setkání p i hospita ní návšt v .
Studenti pokra ují i na souvislé praxi ve vedení pedagogického deníku.
Ten obsahuje chronologicky uspo ádané p ípravy na hodiny, záznamy
z hospitací, rozbor , zprávy o dalších aktivitách studenta i celkové hodnocení studenta cvi ným u itelem.
Model praktických aktivit studia u itelství pro 1. stupe ZŠ završuje
souvislá p titýdenní praxe, která uzavírá 3. ro ník. Tuto praxi by m l stu115

dent absolvovat v míst svého bydlišt , poprvé si ji domlouvá sám vybaven
materiály a pr vodními dopisy z fakulty. Možnost u it v jiném m st je
motivována nejen poznáním další školy, ale hlavn má vytvo it poslucha i
p edpoklad pro p ijetí do u itelského místa po absolvování fakulty.
Student se p t týdn ú astní života školy podle pokyn cvi ného u itele,
p ípadn editele. Vedle výstup absolvuje i mnoho náslechových hodin,
cenných pro poznání dalšího u itelského p ístupu. B hem p ti týdn praxe
dochází intenzivn ji k formování vztahu studenta ke svému mentorovi jako
k autorit i možnému budoucímu kolegovi. Jde o završující formu praxe,
p esto ješt nelze o ekávat od praktikanta dokonalé mechanické zvládnutí
didaktických dovedností u itele. V tom ani netkví smysl praxí. Student by
m l získat nadhled, inspiraci, pochopit obecné principy, m l by p evzít
cenné zkušenosti u itel a na nich stav t. Proto žádáme pr vodním dopisem editele školy o uvážlivý výb r zkušeného cvi ného kantora s více lety
praxe.
Cvi ní u itelé bývají r zného stá í, každý jiné povahy, s vyp stovanými
stereotypy. Spole ným jmenovatelem bývá velká preciznost a zodpov dný
p ístup. Radí praktikant m v dobrém úmyslu, n kte í z nich však berou rady jako pou ování. Výjime n nar stá takové nap tí mezi u itelem a studentem, že je rozumn jší studenta p eložit. Je zajímavé, že za šest let jsem
zaznamenala jen dva takové p ípady vzájemných neshod, a to na praxi pr b žné. Každodenní kontakt u itele s jedním studentem na souvislé praxi
vede k užšímu partnerskému vztahu.
Studenti uvád jí jako p í iny možných neshod pocity nedocen ní, výrazn omezující vedení, p ímou svazující regulaci. Konzultace s praktikanty
nazna ují, že vezmou každou dob e mín nou radu i kritiku, pokud se vedle
ní objeví i slova uznání, pochvala za dobrý nápad, vlastnoru n zhotovenou
pom cku, n kdy i povzbuzení za snahu, která se v kone ném efektu minula
ú inkem. Ur it vzájemné komunikaci velmi prospívá, pokud cvi ný u itel
poukáže na viditelnou vzestupnou tendenci v po ínání praktikanta.
Organizace praxí pro studenty 1. stupn ZŠ má jednu velmi pozitivní
stránku – tém všichni cht jí v budoucnu u it. To je p edpoklad, na kterém
se dá stav t. Pokud nechybí kladný vztah k d tem, pe livost v p íprav
na výstupy a snaha brát dob e mín né rady u itele, bývají pokroky
v praktickém po ínání skute n znát. Z výkaz pro hodnocení student lze
vy íst, že výrazn p evládá pozitivní hodnocení praktikant u itelem.
Na základ osobních kontakt lze íci, že u itelé i studenti v tšinou pozitivn hodnotí vzájemný vztah i spolupráci. Zdá se však, že cvi ní u itelé
mají mírnou tendenci nadhodnocovat. N kdy tu velmi pozitivní slovní
hodnocení, kterému neodpovídá hodnocení vyjád ené íselným symbolem.
Všem praktikant m pom že jasná informace o chyb . Kone ný efekt prak116

tického p sobení student na základních školách se pak násobí, jedni ka
z teoretického p edm tu se m že dostat do kontrastu s horší známkou
za praxi. Studenti rozvíjejí i své dovednosti autoregula ního typu, uv domí
si, že p enos nau ené teorie do komplexu praktických návyk není snadný
a rozdíl mezi vynaloženým úsilím a výsledkem pedagogické innosti n kdy
propastný.
Praktikanti v tšinou prožívají první vyu ovací pokusy naplno. N kte í
vyslovují i obavy z naprostého psychického vy erpání v budoucnu, kdy se
podobné prožívání bude opakovat p tkrát denn . Pokud student již v dob
praktikování pozná, že každý žák je osobnost, individuum, ne nádoba, která
se má naplnit, ale pochode , kterou nutno zapálit, pak je pravd podobné, že
prvotní velké nadšení p eroste postupn v permanentní úsilí o dosažení výchovn -vzd lávacích cíl nejoptimáln jšími metodami a prost edky. A pokud si i vlivní p ipomenou slova T. G. Masaryka: „Co dá národ u iteli, to
t ikrát i desetkrát vyzíská…“ a fakultní školy zasloužen finan n podpo í,
pak budeme moci p enést do školského terénu i další zamýšlené aktivity.
Abstract
This work concentrates on the model of practical activities for
elementary education studies in a Liberec basic school, it describes it in
details and it also points out the claim on the faculty teachers and students,
it evaluates a cooperation with the faculty schools, student'
s experience
and so on.
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P ÍPRAVA U ITEL NA PEDAGOGICKÝCH AKADEMIÍCH V RAKOUSKU
Tomáš Janík
P íprava u itel v Rakousku
V Rakousku je 14 pedagogických akademií (po dvou ve Vídni, Grazu
a Linci, po jedné potom v Salzburgu, Innsbrucku, Eisenstadtu, Feldkirchu,
Klagenfurtu, Badenu, Kremži a Stamsu). Jejich posláním je p íprava u itel pro první i druhý stupe základní školy. U itelé pro st ední školy jsou
p ipravováni na univerzitách. Pedagogické akademie v Rakousku stojí mimo systém vysokoškolského vzd lávání, z ehož vyplývá, že jejich absolvent m není ud lován akademický titul. Jakkoliv již delší dobu akademie
usilují o p ijetí do systému vysokoškolského vzd lávání, k jejich integraci
zatím nedošlo.
Pedagogické akademie jako instituce mají vytvá et podmínky pro rozvoj
profesionálního jednání u itele na základ individuálního u ení. Pokoušejí
se p isp t k tomu, aby u itel zvládal nové požadavky kladené na jeho profesi, aby disponoval kompetencí ešit problémové situace atd. P íprava trvá
standardn t i roky a jejím výstupem má být u itel, tj. expert na výchovu a
vyu ování – tak je formulován cíl vzd lávání u itel v u ebních plánech
pedagogických akademií.
S v domím tohoto náro ného cíle je vytvá en koordinovaný koncept p ípravy u itel jako vyvážený model sestávající z v decké a profesní složky
u itelské p ípravy. Pedagogické akademie jsou pro realizaci tohoto konceptu dob e vybaveny – nabídkou p ednášek, seminá a cvi ení pokrývají v deckou složku u itelské p ípravy, praxí na cvi ných školách potom její profesní složku. Cvi né školy jsou p ímo v len ny do komplexu budov pedagogických akademií, což usnad uje komunikaci mezi u iteli z akademie,
u iteli ze cvi ných škol i studenty. Na akademie je potom napojen celý systém dalších škol, které s nimi spolupracují.
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Praktická p íprava budoucích u itel na pedagogických akademiích
V tomto p ísp vku bude v nována pozornost praktické p íprav budoucích u itel 1, nebo ta je skute n silnou stránkou pedagogických akademií
v Rakousku a m že nám posloužit jako zdroj inspirace p i hledání adekvátní tvá e p ípravy u itel v eské republice.
Praktická p íprava u itel prochází v Rakousku déletrvajícím inova ním
procesem. V roce 1996 se stala tématem projektu Spolkového ministerstva
pro vyu ování a kulturní záležitosti. Profesor m Hubertu Brennovi a Friedrichu Buchbergerovi byl sv en úkol p edložit studii shrnující zkušenosti,
které byly v oblasti praxí u in ny na pedagogických akademiích v celém
Rakousku. Tak vznikla publika ní ada s názvem „Praxis der Lehrerbildung“ (Praxe vzd lávání u itel ) sestávající ze t i titul :
1. Berufspraktische Studien (Profesn -praktická studia),
2. Seminardidaktik (Seminární didaktika),
3. Schulpraxis reflektieren (Reflexe školní praxe).
Všechny t i knihy lze v ele doporu it všem, kte í se zabývají p ípravou
u itel ; je v nich shromážd no skute n zna né množství opravdu inspirativních zkušeností.
Cenným podkladem mého p ísp vku se stal první díl nazvaný Berufspraktische Studien. Jak podotýkají jeho auto i, kniha nenabízí hotová
ešení, jde spíše o sbírku podn t a impuls pro realizaci a další rozvíjení
praktického vzd lávání. Kniha zárove p edstavuje model „4K“ který
vznikl v rámci výše zmín ného „ministerského projektu“. Pokusím se zde
stru n na rtnout, jak vše probíhalo.
Pedagogické akademie po dobu dvou semestr provád ly projekt nazvaný Podpora poradenské kompetence cvi ných u itel a praktických
poradc . Ze cvi ných škol p i všech 14 pedagogických akademií
v Rakousku se projektu zú astnili vždy dva u itelé. Ú astníci své zkušenosti písemn zaznamenávali. Jak informují Karl Klement a Hubert Teml
(1996), „základní myšlenkou projektu bylo podn covat jeho ú astníky
k reflexi své vlastní innosti v rámci praktické p ípravy budoucích u itel a
formulovat otázky vztahující se k poradenství v praxi“.
Projekt tedy nebyl hotovým konceptem ur eným k realizaci, nýbrž spíše
rámcem, který je t eba naplnit. Šlo o to, nechat ú astníky hledat svoje
vlastní ešení, podporovat je v tom prost ednictvím poradenství ve smyslu
supervize nebo couchingu.
1

Vhodn jším by byl patrn pojem „školn praktická p íprava u itel “, který by lépe odpovídal n meckému pojmu „schulpraktische Lehrerausbildung“, obávám se však, že bych tím p isp l k rozkolísanosti
terminologie eské pedagogiky…
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Úst edními cíli bylo:
• reflektovat své vlastní praktické jednání,
• dodržovat školn praktická t žišt ,
• podporovat v praxi samostatná ešení,
• propojovat informace s poradenstvím,
• zdokonalovat sebe sama v poradenské innosti,
• vytvo it na pedagogické akademii tým praxe.
Model „4K“
V p edchozím textu jsem se pokusil nazna it východiska a okolnosti
vzniku jednoho modelu p ípravy u itel . Tento model byl opat en názvem
„4K“. Po metodologické stránce byl koncipován jako ak ní pedagogický
výzkum, což u itel m p ipisovalo aktivní roli výzkumník a tv rc modelu
zárove .
„4K“ zde vystihují, že školn praktické vzd lávání má být kooperativní,
kontinuální, kriteriální a kontextov vázané.
A nyní k tomu, co se za jednotlivými p ívlastky skrývá.
• P ívlastek „kooperativní“ vyjad uje, že praktické vzd lávání se má
odehrávat za p isp ní všech zú astn ných. Mají vznikat týmy složené
z jednoho poradce, ze t í až ty cvi ných u itel a šesti až osmi student . Tyto týmy potom spole n plánují, pr b h celé praxe.
• P ívlastek „kontinuální“ vyjad uje, že se v praktickém vzd lávání
na zvolených tématech pracuje dlouhodob ji (student se nap . zam í
na techniku vedení rozhovoru – pozoruje své chování, reflektuje své
zkušenosti atd.). Kontinuáln také znamená pracovat delší dobu (nap .
2 semestry) ve stejném týmu, nebo déle vyu ovat (nap . p i blokové
praxi).
• P ívlastek „kriteriální“ vyjad uje, že si student ze svého vlastního jednání na základ reflexe a poradenského rozhovoru má sám vyvozovat
kritéria pro své budoucí jednání (nap . p i nácviku techniky vedení rozhovoru si student vyvodí kritéria: „sám mén mluvit“, „nechat mluvit
žáky“ aj.).
• P ívlastek „kontextov vázané“ vyjad uje myšlenku, že student m je
t eba nabízet takové situace, které jsou schopni zvládnout (tzn. nap . neposílat studenty hned na za átku semestru do „obtížn zvládnutelných“
t íd).
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ty mi p ívlastky je stru n charakterizován model p ípravy u itel , který sm uje k nabývání profesní kompetence prost ednictvím reflexe a sebereflexe.
ty i formy profesního poradenství
Jak ješt uvidíme, poradenství ve smyslu pomáhání student m v jejich
profesionalizaci hraje v p edstavovaném modelu p ípravy u itel klí ovou
roli. Toto poradenství se uskute uje ve ty ech formách:
1. Rozhovor p ed výukou (Vorbesprechung) – studenti spolu s cvi nými
u iteli a poradcem plánují konkrétní u ební situace.
2. Pozorování (Beobachten) – spole ná snaha rozpoznat to podstatné
na pozorovaných situacích.
3. Rozhovor po výuce (Nachbesprechung) – profesionální, sou asn však
kolegiální dialog student , cvi ných u itel a poradce, jehož smyslem je
u student rozvíjet jejich reflexivní dovednosti i schopnosti ešit problémové situace.
4. Posuzování (Beurteilen) – spole né hodnocení konkrétních u ebních
situací, zaujímání stanovisek, vyvozování d sledk pro p íští profesní
jednání.
Linie modelu „4K“
V modelu „4K“ lze rozpoznat n kolik linií, které vystihují sou asný
„sm r“ p ípravy u itel v Rakousku:
• Od „opatrování na praxi“ k profesnímu poradenství – profesní poradenství je chápáno jako nabízení pomoci p i nabývání profesní kompetence. Úkolem vzd lavatel u itel i cvi ných u itel je vytvá et situace, které umož ují a podporují procesy u ení se ze zkušenosti.
• Od u itele ke vzd lavateli u itel – vzd lavatel u itel má být „reflexivním praktikem“, „výzkumníkem svého vlastního profesního jednání“
a sou asn i poradcem.
• Od zadaných úkol k otázkám – zde se vychází z názoru, že praktické
vzd lávání samo o sob není schopno student m p ímo zprost edkovat,
jak mají zvládnout konkrétní výukové situace. M že však být pro studenty zdrojem zkušeností, jejichž reflexe vede k nabývání profesní
kompetence.
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• Od pohovoru (Besprechung) k poradenství – tradi ní schéma, kdy je
student po svém výstupu „pou ován“ cvi ným u itelem nebo poradcem,
by m lo být nahrazeno poradenským rozhovorem, v n mž má hlavní
slovo student.
• Od posuzování k zajiš ování kvality – praktické vzd lávání nemá být
hodnoceno známkami. Doporu ovány jsou takové formy hodnocení jako nap . sebehodnocení ve smyslu kritické diskuse se sebou samým;
rozhovor s „kritickým p ítelem“; evalua ní diskuse v týmu aj.
• Od zkušeností ke tvo ivosti – na základ vlastních zkušeností mají být
vytvá eny nové p ístupy i pohledy na v c atd.
Z uvedených bod je patrné, že u itelská p íprava zaznamenává
v sou asné dob jistý posun. Nejedná se p itom pouze o posun jazykový
(nahrazení starých pojm novými), nýbrž o skute nou kvalitativní zm nu
v u itelském vzd lávání. N kte í teoretikové u itelské profese hovo í dokonce o zm n paradigmatu ve vzd lávání u itel .
Od modelu „4K“ k modelu „5K“
Praktická realizace modelu „4K“ vedla k jeho dopln ní o další „K“.
V po adí páté „K“ znamená „kreativita“. Ta je p edpokladem pro experimentální, reflexivní postoj v i praxi a sou asn tvo í st ed celého modelu.
Záv r
Koncept studia u itelství na pedagogických akademiích v Rakousku je
vytvo en tak, aby student m nabízel možnosti k získávání profesn praktických zkušeností. Tyto zkušenosti jsou p edm tem reflexe, na jejímž základ se utvá í profesní kompetence u itele. Reflexivní p ístupy ke vzd lávání
u itel jsou již delší dobu v oblib . Patrn i p íprava u itel na pedagogických akademiích v Rakousku se chce ubírat tímto sm rem, aniž by ovšem
zavrhovala p edchozí p ístupy.
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Abstract
This article focuses on the practical part of teacher training in a college
of education in Austria. It introduces the model „4K“ (cooperation, continuing, criteria, context) which is at present applied in Austria. It showes
what directions should the teacher training take and concluded there that
a „reflection“ is an important tool for a teacher.
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PORADENSTVÍ V P ÍPRAV U ITEL
Marianne Wilhelm
Úvodem
Jednou z podmínek nutných pro zlepšení a aktualizaci p ípravy budoucích u itel je cílené vzd lávání t ch, kte í se na ní podílejí. Máme zde
na mysli vzd lavatele u itel (u itelé z pedagogických akademií) a cvi né
u itele (u itelé ze škol, na nichž studenti praxi provád jí). Jejich p íprava,
provázána s inností pedagogických akademií, je kontinuálním procesem,
který doprovází praktické vzd lávání. Musí reagovat na prom ny školní
reality a zohled ovat o ekávané požadavky kladené na budoucí u itele.
Profesionální jednání u itele
Hovo í-li se dnes stále ast ji o profesionalizaci u itelské profese, je t eba hovo it rovn ž o profesionalizaci jejich vzd lávání. W. Schwendenwein
uvádí šest komponent, podle kterých lze identifikovat profesionální jednání:
• „profesn etická reflexe“ (znát, uznávat a uplat ovat úst ední spole enské hodnoty a profesn specifické cíle),
• „reflexe vztažená na subjekt“ (diagnostikovat a odhadovat p edpoklady
pro práci a jednání u sebe sama i u jiných lidí),
• „reflexe vztažená na v du“ (znát teorie relevantní pro profesi, znát jejich
vývoj a jejich v decké zajišt ní, být schopen je využívat k atribuci a
prognostikování jev ),
• „prakticko-v decká kompetence“ (disponovat standardizovaným metodickým repertoárem pedagogických schopností a dovedností a využívat
jej pro svoji vlastní tvo ivou innost),
• „autobiografická reflexe“ (být schopen zúro it své vlastní nabyté zkušenosti),
• „kritická reflexe“ (být schopen reflektovat profesní jednání a upozor ovat na možné problémy).
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Mají-li vzd lavatelé u itel (teachers educators) vést své sv ence
k profesionálnímu jednání, m li by v novat pozornost ty em následujícím
úvahám:
1. „Nejen vzd lání je základnou v decky podložených profesních v domostí. Budoucí len profesní skupiny se v roli jednajícího musí „integrovat“ do ešení problémových pedagogických situací všedního pracovního dne, kde jsou vedle sebe postaveny ideje, koncepty i výsledky
výzkum r zného v deckého p vodu“ (tamtéž).
2. Tento proces je nesen teoretickým, v deckým a praktickým vzd láváním. Podle Sokrata „vede správné poznání ke správnému jednání“ a
skute ný „vhled“ p ichází zevnit . Sokrates p irovnává práci u itele
k babickému um ní; není to porodní bába, kdo rodí dít (vhled), ta je
zde proto, aby p i porodu pomáhala. Analogicky k tomu, m žeme za uritých podmínek p ehodnocovat roli vzd lavatele u itel ve vztahu ke
student m. Má jim umož ovat procesy samo inné a samostatné integrace a reflexe a podporovat je v nich.
3. Chceme-li u itelství sm ovat k profesionální innosti, je t eba uskute nit p echod od p izp sobování se tradi ním vzorc m jednání (mistrovství) ke zp sobilosti vynalézat optimální, teoreticky zd vodn né zp soby jednání (srov. Seel, 1994).
4. „Jednání a jeho reflexe mají probíhat ve vzájemné spojitosti. Procesy
zd vodn ného plánování, provád ní a reflektování je t eba vždy nazírat
v jednot . Pro školn praktické vzd lávání to znamená neomezovat se
pouze na zprost edkovávání vyu ovacích dovedností; stejn tak je nutné
p ispívat k rozvoji reflexivních dovedností a schopnosti v ci m nit; je
t eba budovat „experimentální postoj k v cem“ (Klement/Künz).
Jen tak m že moderní vzd lávání u itel odpovídat požadavk m dnešní
doby. Dnes již není na míst hovo it o „jediné správné pedagogice“ a té
vyu ovat jako ur itému druhu „mistrovského u ení“. Individualita student
musí nacházet zohledn ní v každé oblasti vzd lávání u itel . Jen tak nedáme šanci takovým fenomén m, jako jsou šok z praxe i burn out syndrom.
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Kompetence – požadavky na p ípravu u itel
Studenti i u itelé by m li mít mimo jiné tyto kompetence:
1. kompetence sm rem k sob ,
• schopnost kooperace,
• schopnost komunikace a interakce,
• schopnost reflexe vlastní pedagogické hodnotové orientace,
• schopnost reflexe vlastní pedagogické innosti,
• ovládání strategií ešení problém v zát žových situacích,
• schopnost reflexe a aktivního pozitivního ovliv ování vlastní psychohygieny,
2. sociální kompetence,
• schopnost analýzy skupinových struktur,
• ovládání technik rozhovoru a interakce (poradenský rozhovor),
3. v cná kompetence,
• schopnost rozum t teoretické základn pedagogiky a odborn se vyjadovat,
• schopnost provád t diagnostiku (nap . specifických poruch u ení) a analýzu proces u ení jako východisko pro individualizaci,
• znalost r zných druh postižení,
• vyrovnání se s obsahy, které nutn vyplývají z inklusivního vyu ování.
Již z tohoto neúplného vý tu lze vyvozovat požadavky na p ípravu u itel . Kompetence, které by m li vzd lavatelé u itel podporovat, se sou asn
stávají cíli vzd lávání u itel na pedagogických akademiích v Rakousku.
Které kompetence (cíle) to jsou?
• oborov obsahová kompetence,
• didaktická kompetence,
• vzd lávací didaktická kompetence (nap . didaktika vzd lávání dosp lých),
• poradenská kompetence (nap . výcvik v pozorování, interakci, komunikaci a poskytování zp tné vazby, ak ní výzkum...),
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• schopnost kooperace a komunikace (vlastní zkušenosti),
• reflexe osobních teorií/vztahu k praxi.
Pro vzd lávání budoucích vzd lavatel u itel jsou vhodné také další oblasti:
• základy práva (nap . kurikulum pedagogické akademie, studijní ád,
p edpisy, na ízení),
• v decké a didaktické základy plánování výuky,
• hodnocení praxe.
P i vzd lávání u itel by m ly být uplat ovány principy p enosnosti a názornosti.
Další principy z pedagogiky dosp lých:
• zohledn ní individuálních pot eb,
• participace na plánování,
• umožnit samostatné u ení objevováním a jednáním,
• umožnit kontinuální u ení (na tématech nebo projektech po delší dobu).
Profesionalizace poradenské kompetence cvi ných u itel a vzd lavatel u itel
Poradenství v praktickém vzd lávání zajiš ují jak cvi ní u itelé, tak
vzd lavatelé u itel . Ve v tšin p ípad jim však chybí specifické vzd lání
pro tuto poradenskou innost. Z r zných d vod asto dochází k p ímému
(direktivnímu) poradenství, které nez ídka vyvolává pocity nejistoty na
obou stranách. Situace je neuspokojivá, poradci i studenti mnohdy cítí, že
si nerozumí.
Poradenství ve vzd lávání u itel je „povinné poradenství“ (WedelWolf, 1994, s. 10), které vyžaduje poradenskou kompetenci. V „povinném
poradenství“ se objevují tyto problémy (srov. tamtéž):
• Poradce a student nejednají dobrovoln – to vyžaduje vytvo it takovou
atmosféru poradenského rozhovoru, která umožní vzájemnou akceptaci
a vyjasn ní vzájemných o ekávání.
• Student si poradce nevybírá, ani poradce studenta ne – proto je nutné
dbát na kvalitu vztahu mezi nimi.
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• Poradenství se netýká jen vyu ování, nýbrž vždy také osoby studenta.
To vyžaduje velmi citlivý postup p i poradenství a vysokou kompetenci
k vedení rozhovoru.
• Poradci jsou sou asn posuzovateli. Poradenství a posuzování musí proto být pe liv a z eteln odd leno.
• Poradenství je zpravidla asov omezeno, proto je obzvláš d ležité
dbát na psychofyzickou situaci studenta.
• Místní i asov podmínky mohou být poradcem ovliv ovány jen v malé
mí e.
Cílem každého vzd lávání poradc inných v u itelské p íprav je nep ímé (nedirektivní) poradenství, které „nekontroluje“, ale podporuje a poskytuje pomoc v dalším vývoji. Proto je nutné, aby seminá e ke vzd lávání
poradc nesestávaly jen ze zprost edkování teoretického v d ní, nýbrž aby
nabízely možnosti získávání praktických zkušeností v modelových situacích (nap . hraní rolí).
D v ra je mezi ú astníky seminá e nezbytná, proto je t eba tyto semináe nabízet v blocích. Poradci musí být schopni vnímat v ci z pohledu jiných, vžít se do role druhého lov ka. Sami sebe by p itom m li vnímat
v dom a posuzovat se s jistou mírou sebekritiky. Reflektování výuky se
lze nau it, stejn tak se lze nau it reflektovat poradenské rozhovory.
V interak ním a komunika ním tréninku je možné nau it se um ní dávat a
p ijímat zp tnou vazbu.
Co studenti o ekávají od svých poradc ?
Obecné hledisko:
• poradce by m l um t jasn formulovat své stanovisko,
• nem l by být profesionálním kritikem,
• nem l by vyvolávat strach,
• nem l by pou ovat,
• nem l by odsuzovat,
• m l by umož ovat vým nu názor a zkušeností,
• m l by zohled ovat, že totéž téma lze pojednat r znými zp soby,
• m l by být otev ený pro nové myšlenky.
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Akceptace partnera v rozhovoru:
• schopnost vcítit se do situace jiného lov ka,
• akceptovat jeho osobnost,
• bez vý itek,
• nepodce ovat prosby studenta a brát je vážn .
Práce s problémy ve výuce:
• kvalifikované pozorování,
• objektivní úhel pohledu,
• dát šanci, aby student mohl svoji chybu sám odhalit,
• konstruktivní kritika,
• zabývat se obtížemi studenta,
• posuzovat vyu ovací hodinu, nikoliv osobu studenta.
Vytvá ení ešení:
• spole n pracovat na možnostech zlepšení,
• zd vodn né alternativní návrhy,
• konkrétní návrhy,
• nabízet pomoc v oblasti pedagogiky (srov. Wedel-Wolff, 1995, s. 11)
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Co vnímají studenti jako pozitivní a negativní p i poradenství?
pozitivní

negativní

otev ená, uvoln ná, veselá nálada

nejasnost, co se ode mne o ekává

chvála

neopodstatn ná kritika

povzbuzení

bezmocnost

taktní, konstruktivní kritika

p íliš vysoké o ekávání

sympatie, laskavost

p íliš málo asu

možnost zaujmout vlastní stanovisko dot rné vm šování do hodiny
mnoho podn t

p íliš shovívavá kritika

poskytnutí svobody

strach z ublížení

„tažení za stejný provaz“

úzkostná vyjád ení

akceptace vlastního stylu

opožd ný rozhovor

jsou-li chápáni
partne i

jako

rovnocenní pocit uv zn ní

jsou-li akceptováni jako osobnosti
jsou-li žádáni o radu
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Dotazník „pro poradce“
Tento dotazník vám nabízí možnost lépe poznat vaše osobní p ednosti.
U každé otázky zakroužkujte jednu z možností:
1 = zcela nesouhlasí
2 = áste n souhlasí
3 = spíše souhlasí
4 = zcela souhlasí
1) P i rozhovoru po vyu ovací hodin se snažíte o uvoln nou atmo- 1 2 3 4
sféru, vybíráte si nerušené místo a rezervujete si dostatek asu.
2) Strukturujete rozhovor, p ed jeho za átkem stanovujete jeho 1 2 3 4
„scéná “ a asový rámec.
3) Jste otev eni zd vod ování, kterými studenti objas ují své pro- 1 2 3 4
fesní jednání a situace, které jste pozorovali, posuzujete, aniž
byste je hodnotili.
4) Necháte studenty konkretizovat a vyjas ovat to, co se jim poda- 1 2 3 4
ilo, napomáháte hlubší reflexi.
5) Umož ujete student m vyvozovat a konkretizovat návrhy 1 2 3 4
pro jejich p íští profesní jednání.
6) Na za átku rozhovoru necháte studenty, aby sami zaujali stano- 1 2 3 4
visko ke svému vyu ování.
7) Pokoušíte se citliv porozum t chování student a v rozhovoru 1 2 3 4
to dáváte najevo.
8) Dáváte student m možnost verbalizovat i „smyslov zakotvit“ 1 2 3 4
jejich pozitivní chování.
9) B hem rozhovoru pomáháte p i jeho len ní a p i formulaci 1 2 3 4
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shrnujícího stanoviska.
10)

Dáváte student m možnost cvi it své budoucí chování.
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11)

P i rozhovoru p ed vyu ovací hodinou i po ní podporujete 1 2 3 4
využívání odborných termín a teoretických zd vodn ní.

12)

Podporujete studenty v hledání a využívávání jejich osob- 1 2 3 4
ních zájm .

13)

Podporujete studenty p i hledání a nalézání alternativních 1 2 3 4
ešení.

14)

Umož ujete student m, aby sami vypracovali kritéria 1 2 3 4
pro zvolená témata.

15)

Pomáháte student m p i poznávání a využívání jejich p ed- 1 2 3 4
ností a potencionalit.

16)

Da í se vám svá vlastní stanoviska a rady nabízet nedirektivn . 1 2 3 4

17) V záv ru poradenského rozhovoru dáváte student m možnost 1 2 3 4
vyjád it své názory.
18) Dáváte student m možnost, aby si p i poradenském rozhovoru 1 2 3 4
d lali poznámky.
19)

P i poradenském rozhovoru se zdržujete vlastního verbálního 1 2 3 4
projevu ve prosp ch student , neustále jim dáváte najevo
svoji chápavost a porozum ní.

20)

Poradenský rozhovor zakon ujete záv re ným shrnutím po- 1 2 3 4
zitivních rys ze studentova profesního jednání.
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Vyhodnocení dotazníku „pro poradce“
P i rozboru hodiny zaujímáte postoj podporující u ení student .
Otázka
1
6
14
19
Sou et:

Po et bod

Pozitivn zpev ujete.
Otázka
4
8
11
20
Sou et:

Po et bod

Poskytujete konstruktivní kritiku.
Otázka
3
7
13
16
Sou et:

Po et bod

Pomáháte student m vyjas ovat jejich budoucí chování.
Otázka
5
10
15
18
Sou et:

Po et bod

Usilujete o jasné struktury
Otázka
2
9
12
17
Sou et:
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Po et bod
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P eložil Tomáš Janík
Abstract
The paper focuses on importance of supervisions and counselling in a
teacher training. It lists teachers competences and discusses the counselling competence of the teacher´s educators. It showes what students expect
from their counsellor. This paper provides a qestionnaire for counsellors
which helps them to recognize the quality in counselling.
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INFORMACE O ZÁM RECH INTERNETOVÉHO PROJEKTU PRO STUDENTY U ITELSTVÍ ŠKOLA V PRAXI
František Hor ák
Kde projekt vznikl?

Projekt Škola v praxi m žete najít na adrese http://www.skolavpraxi.cz/.
Vznikl ve spolupráci zástupc student i akademických pracovník Pedagogické fakulty MU v Brn . V první etap by cht l být užite ný p edevším
student m u itelství na brn nské univerzit , zejména ve zp ístupn ní, p ípadn i zkvalitn ní informací o školách v Jihomoravském kraji pro výb r
škol k výkonu jejich pedagogických praxí. Krom regionálních informací
však hodlá poskytovat i informace s širší platností pro další studenty, rodie i u itele.
Realizaci projektu podporuje Vzd lávací nadace Jana Husa i Ministerstvo školství mládeže a t lovýchovy R. Nem l bych však zapomenout
ani na podporu TIQ – ob anského sdružení student Pedagogické fakulty
MU v Brn .
Co je cílem projektu Škola v praxi?
Jeho cílem je napomoci sblížení student u itelství se vzd lávacími
za ízeními, pro n ž jsou ve svém studiu p ipravováni. Tímto sblížením
mají tv rci projektu na mysli nejen poskytování informací z oblasti jim
blízké, zkvalitn ní výb ru školy pro vykonávání vlastní pedagogické praxe
v rámci studia, ale také možnost publikovat a p íležitost se snadno a rychle
kontaktovat díky prezentovaným informacím a elektronické komunikaci,
p ípadn navázat užší spolupráci s partnery v rámci celé ady aktivit.
Jde tedy o pokus zavád t obousm rnou zp tnou vazbu v r zných podobách mezi teorií a školní realitou. Pro byl pro tento projekt zvolen internetový publika ní systém a ne klasické webové stránky? Z dlouhodobého hlediska asi nejpodstatn jší vlastností je sama podstata publika ního
systému – umožn ní publikování tém libovolnému po tu p isp vatel . Prakticky to znamená, že bezplatná a rychlá registrace v systému
vám umožní, v p ípad že v n m zve ejníte sv j lánek (odkaz, krati ké
upozorn ní, komentá , vlastní úvahu, dotaz i seriózní v decký lánek…),
do n j kdykoli pod svým jménem zasahovat, upravovat, mazat.
Administrátor obdrží mailem zprávu, že jste uložili lánek, a on pouhým
kliknutím myší (po ov ení nezávadnosti lánku) povolí zobrazování lánku na ve ejn p ístupné adrese. Nemusíte tedy ekat na zpravidla velmi za-

neprázdn ného správce webových stránek, který váš lánek musí doupravit
a umístit na pat i né místo a už v bec se nemusíte obávat jeho vzteku, pokud mu t sn poté oznámíte, že se posunulo zahájení vámi po ádané akce a
žádáte po n m opravu… Nikdo se nemusí dokonce ani starat o smazání
oznámení na akci po jejím prob hnutí, pokud p i publikování nastavíte automatické smazání lánku k tomuto datu.
Z stává však otázka, zda pot ebné, alespo základní sympatie uživatele
k výpo etní technice, nebudou p íliš velkou bariérou pro zdárné fungování
celého projektu. Systém dovedou využít i žáci škol. Jediné, co pot ebují, je
mít informace, které cht jí vkládat. Zdá se však, že sp ízn nost s výpo etní
technikou se v sou asném sv t stává nezbytností.
Nevýhodou publika ního systému z stává omezení v grafickém ztvárn ní, což je ovšem cena za zp ístupn ní možnosti publikování tém komukoliv. Navíc bohatému grafickému ztvárn ní zatím nenahrává ani malá rychlost toku dat v b žných telefonních linkách. V univerzitním prost edí již
rychlost p enosu dat není problémem. Doufejme, že i b žní uživatelé se
brzy do kají kvalitn jších (a p itom cenov dostupných) technických ešení…
K emu je dobrý interní vyhledáva textu?
Další obrovskou výhodou je možnost využívat vnit ní vyhledáva . To
znamená, že pokud vás zajímají nap . školy se školním p veckým sborem,
sta í zadat do vyhledáva e slovo sbor a zobrazí se vám všechny lánky,
které toto slovo obsahují, bez zdlouhavého hledání.
V em se liší projekt Škola v praxi od adresá
ternetových asopis ?

i profesionálních in-

Uživatelé nejsou jen konzumenty, ale mohou být plnohodnotnými spolutv rci projektu. Chcete-li sd lit student m u itelství, že se na vaší škole
bude konat pro n n jak zajímavá akce, nepot ebujete k tomu dalšího prost edníka a nemusíte ekat na zdlouhavé prodlevy mezi zasláním informace
a jejím zve ejn ním. Pot ebujete-li tedy n co rychle a bezplatn oznámit,
tém nic vám nestojí v cest … Jste-li nuceni akci p eložit nebo zrušit
(nap . pro nemoc hlavního aktéra) a sd lit to den p ed jejím p vodním konáním, je to možné stejným zp sobem. Obecn to platí o jakékoliv aktualizaci vašich dat. Nap . dojde-li ke zm n vašeho telefonního ísla nebo
emailové adresy, chcete-li p idat nový odkaz na vaše zcela nové webové
stránky, které vás stály hodn úsilí i pen z, tém okamžit to m žete zm nit i ve své prezentaci školy. Samoz ejm , že projekt bude propagovat p edevším nekomer ní akce. Z komer ních pak jen ty, které mohou nabídnout
budoucím u itel m n co, co m že zkvalitnit p ípravu na jejich povolání.
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Tv rci projektu by byli rádi, kdyby se stalo nedílnou sou ástí innosti
škol podávání informací o sob . To možná bude vyžadovat na školách posílení P. R. aktivit vedoucích k vytvá ení vlastního dobrého jména. Vedlo
by to však k tomu, že pro všechny, kdo se budou o školu zajímat, bude mít
n kdo as.
Jaký užitek z tohoto projektu mohou mít u itelé p sobící na školách?
Je z ejmé, že není možné po ítat se spoluú astí u itel v projektu, pokud
jim samotným nebude žádným zp sobem užite ný. Jedna cesta by byla
všechny za jejich ú ast platit. Zdá se však zatím nedostupná, proto je t eba
trvat na samotné užite nosti.
ím tedy m že u itele projekt obohatit? Možná se to zdá již tém nepochopitelné, ale stále existují u itelé, kte í rádi pracují se studenty a cht jí se
s nimi pod lit o své zkušenosti. Dokonce p es ne p íliš silné finan ní zabezpe ení a p es riziko, že jsou díky tomuto po ínání nuceni ešit adu dalších komplikací ve svém vyu ování.
Stejn tak je problémová úrove práce student u itelství. Jsou slyšet i
názory, že veškerou práci na svých praxích zkazí. Pak se zdá tém nepochopitelné, že n kte í v bec z stali této innosti v rní a vykonávají ji p es
své obtíže dál.
Kde najdeme kontakt na kvalitní pedagogy, kte í se o své zkušenosti rádi
pod lí se studenty? Tyto informace nenajdete v adresá ích škol, možná tu a
tam od n jakého didaktika, lov ka zodpov dného za pedagogické praxe
nebo editele školy. Doufejme, že zanedlouho bude možno vyhledat školu a
sou asn i kontakt na u itele, kte í jsou tu i pro studenty u itelství. Možnost p ímé komunikace i snadná cesta k ní ušet í as jak student m, tak
dalším zprost edkovatel m pedagogické praxe. Zkvalitní student m výb r
škol. U itel m umožní komunikovat (nap . up esnit bližší podmínky
v podob jednou vypracovaného dlouhého textu) se zájemci o praxi z ad
student ješt p ed vlastní osobní sch zkou.
Pro by mohlo být výhodné pro tyto u itele dávat o sob v d t?
Žá k ubývá a tato informace íká, musel jsem obstát, abych mohl školit
studenty, z ejm již tedy cosi umím… A jednou je možná zkontaktuje editel z jiné školy (nebo dokonce vysoký státní ú edník), že o n má zájem a
zajistí odpovídající ohodnocení… A nebo je alespo nevyhodí na dlažbu
ten dosavadní…
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A pro by toto prost edí mohlo být zajímavé pro ostatní u itele?
Jednak se zde budou moci inspirovat, co lze vykonat „nad standard“, dozv d t o realizovaných projektech na školách, do nichž se možná také zapojí. Odtud mohou kontaktovat partnery pro své budoucí akce. Sem mohou
dávat v d t o sob a svých aktivitách…
No a ti u itelé, kte í zatím se studenty u itelství nepracují, by toto
všechno mohlo inspirovat k tomu, aby i oni si kladli otázky: Není již
na ase, abych i já u il o tom, jak se má u it? Mám na to? Co musím splovat, abych se stal/a fakultním u itelem/u itelkou? Jsem již mistr svého
oboru? Stojí vedení naší školy o propojení s pedagogickou fakultou nebo
nám vyhovuje víc izolovanost?
A pak i oni se budou moci inspirovat tím, co je možné na jiných školách
a t eba i p im t k dalším rozhodnutím…
A d ti na základních školách?
Ty mohou o všem, co vytvo í, dávat sv tu v d t taky. Dovedou to i ony.
Bude projekt schopen reagovat na zm ny?
Struktura projektu Škola v praxi je flexibilní, bude-li t eba založit novou
kategorii i zrušit zbyte nou, je to otázka n kolika minut… Je také možné
p edpokládat, že z n kterých kategorií vzniknou specializované projekty,
jiné se mohou nahradit odkazem na kvalitn jší apod. Nap . u prezentací
škol nám nejde o suplování oficiálních webových stránek, ale pouze
o informace, které mohou napomoci student m s výb rem školy pro vykonávání své praxe. Pro možnost srovnání, a to i u n kterých informací, které
se b žn v adresá ích neuvád jí (nap . kdo bude ochotný je odborn vést
b hem jejich pedagogické praxe, jaké jsou vize té které školy…). A ke
všemu je struktura prezentace vícemén stálá. To znamená, že požadovanou informaci ke srovnání uživatel najde na stejném míst u všech
prezentací. Na webových stránkách tomu tak není. Je ovšem z ejmé, že
získání všech informací bude ješt stát hodn úsilí, nebo není úplnou samoz ejmostí, aby se školy zabývaly nap . strategickým plánováním své budoucnosti.
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Co vám z stane po setkání s publika ním systémem napo ád?
Pokud se vám poda í zve ejnit sv j lánek, pochopíte, že vám již zbývá
jen kousek cesty k tomu, abyste i vy provozovali sv j vlastní publika ní
systém, t ídní kroniku, prostor pro publikování prací vašich žák nebo t eba o pe ení a zdobení perník …
A co na záv r?
P eji všem, kterým by m l být projekt Škola v praxi užite ný, aby z n j
skute n mohli mít užitek.
Abstract
This article informs about aims of the project School in practice which
opens space for communication, presentation and cooperation between the
Faculty of Education and elementary schools in the South Moravian region.
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ZÁV REM
V diskusi na téma fakultní (cvi ní) u itelé a fakultní (cvi né) školy
v p íprav budoucích u itel zazn lo n kolik návrh , které bychom si dovolil záv rem p edložit k úvaze:
• Jestliže u itelský ústav nahradila univerzitní fakulta, musí i p vodní
cvi nou školu p ekonat nový útvar – fakultní škola.
• Stanovit jednotící požadavky na Statut fakultní (cvi né) školy
v rámci eské republiky.
• Institucionáln posílit pozici fakultní (cvi né) školy a fakultního
(cvi ného) u itele.
• Jasn definovat požadavky na fakultní (cvi né) u itele (konkurzy,
výb rová ízení).
• Zohlednit pozici fakultního (cvi ného) u itele v kariérním r stu u itele.
• Zabezpe it odpovídající finan ní ohodnocení fakultního (cvi ného)
u itele.
• Vymezit požadavky na další vzd lávání fakultního (cvi ného) u itele.
• Pro koncep ní práci na pojetí pedagogických praxí a pro jejich kvalitn jší organiza ní zajišt ní doporu ujeme na fakultách p ipravujících u itele z ídit Centra pedagogické praxe.
• Zamyslit se nad možností stanovit standard praktické složky v pregraduální p íprav u itele (délka praxe, po ty výstup , pojmosloví,
výstupy…).
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