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ÚVODEM 
 

Publikace, kterou jste právě otevřeli, je sborníkem příspěvků z mezinárod-
ního pracovního semináře, jež se pod názvem Pedagogická praxe a profesní 
rozvoj studentů uskutečnil dne 9. prosince 2005 na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Tematicky navazuje na sborníky z konferencí, 
které se na téže fakultě uskutečnily v dubnu 2002 Úloha fakultního cvičného 
učitele a fakultní cvičné školy v přípravě budoucího učitele a v únoru 2004 
Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Již tradiční dvouletý 
cyklus, v němž se na brněnské fakultě setkávají odborníci v oblasti pedagogic-
kých praxí v učitelském studiu, byl tentokrát poněkud zkrácen.  

Důvodem bylo završení projektu GAČR č. 406/03/1349 Intervence do pro-
cesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich 
praxe na fakultní škole, který v předchozích třech letech řešila Katedra peda-
gogiky ve spolupráci s Centrem pedagogického výzkumu PdF MU. Výsledky 
a produkty řešení byly průběžně prezentovány a diskutovány s širší odbornou 
veřejností, mj. právě na konferenci v loňském roce. Tentokrát byl  seminář ob-
sahově zaměřen na objasnění role pedagogické praxe v procesu profesionali-
zace budoucího učitele. V rámci pracovních skupin zde byly prezentovány 
zkušenosti pedagogických fakult s reflexí praxí v různých formách studia. Vý-
sledkem jednání je impuls k vymezení či ujasnění explicitních i implicitních 
výstupů z různých forem a fází praktické přípravy. 

Jednotlivé příspěvky se zaměřují na  efektivnost a smysluplnou účinnost 
pedagogických praxí, na jejich obsah, účinnou organizaci a vedení. K ucelené-
mu pohledu i k určitému nadhledu na danou problematiku výrazně přispívají  
mezinárodních zkušenosti reprezentované četnými příspěvky ze  Slovenska a 
Slovinska. Nezbývá než si přát, aby se naše společná publikace stala všem za-
interesovaným studnicí inspirací pro řešení problematiky spojené s pedagogic-
kými praxemi v učitelském studiu a také aby vydržel zájem a odhodlání všech 
kolegů, kteří se na jejím vzniku podíleli. 

 

Jiří Havel a Tomáš Janík 
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INTERVENCE DO PROCESU ROZVÍJENÍ PEDAGOGICKÝCH 
DOVEDNOSTÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ 2. STUPNĚ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
V PRŮBĚHU JEJICH PRAXE NA FAKULTNÍ ŠKOLE 

Jan Šťáva 

Anotace: Článek pojednává o řešení výzkumného projektu GA ČR 406/03/1349 
a o možných způsobech intervencí do procesu rozvíjení pedagogických doved-
ností studentů učitelství 2. stupně ZŠ a SŠ v průběhu jejich praxí. 
 

Problematika pedagogické přípravy budoucích učitelů je v několika posled-
ních desetiletí předmětem diskusí, výzkumu, seminářů a konferencí mnoha in-
stitucí a vysokoškolských odborníků, podílejících se na přípravě budoucích 
učitelů. V současné době takový výzkum uzavíráme na PdF MU v Brně v rá-
mci řešení projektu GA ČR č. 406/03/1349 s názvem Intervence do procesu 
rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe 
na fakultní škole.  

Pregraduální učitelské studium patří beze sporu k první významné etapě 
přípravy učitelů na svoji profesi. V této přípravě by měli absolventi studia 
učitelství získat základní učitelské kompetence, jejichž další rozvoj by měl 
přispět k získání učitelské způsobilosti. Bohužel v našem státě pojem uči-
telské způsobilosti není úředně standardizován ani v nejnovějších doku-
mentech a požadavcích MŠMT. Požadavky na učitelské kompetence jsou 
dány pouze akreditační komisí MŠMT, které jsou v různých akreditova-
ných programech studia učitelství na jednotlivých vysokých školách připra-
vující budoucí učitele, mnohdy velmi rozdílné. Záleží přitom, jak si vysoké 
školy samotné představují pojem učitelské způsobilosti a jakým obsahem 
naplňují pedagogickou přípravu budoucích učitelů. 

V této pregraduální pedagogické přípravě zaujímá významné postavení 
pedagogická praxe. Právě otázka pedagogická praxe v přípravě budoucích 
učitelů je neustále diskutovaná. Spory v chápání významu a rozsahu peda-
gogické praxe už nejsou hlavními otázkami vedené diskuse o pedago-
gických praxích. V současné míře se obsah diskuse zaměřuje více na 
efektivnost a smysluplnou účinnost pedagogických praxí, na jejich obsah, 
účinnou organizaci a vedení.  

Otázky pedagogické praxe nelze řešit jako otázky praxe samotné, jejího 
obsahu, organizace a metod řízení. Vždy je potřeba je chápat jako otázky 
teorie a praxe ve výchově učitele.  
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Vytváření a formování kvalitních profesionálních dovedností budoucích 
učitelů je nemyslitelné bez pevného a důkladně promyšleného systému 
praktické přípravy. Pedagogická praxe musí také sloužit jako spojovací člá-
nek mezi teoretickou výukou studentů a jejich budoucí samostatnou tvůrčí 
ve škole. Musí být realizací přípravy studentů k jejich přímé činnosti 
učitele ve škole, ve výchovně vzdělávacím procesu. Systém pedagogických 
praxí by měl budoucí učitele vybavit určitým komplexem dovedností k tvo-
řivému uskutečňování všech úkolů v jejich budoucí výchovně vzdělávací 
práci. V průběhu pedagogických praxí probíhá proces formování základ-
ních profesionálních dovedností a návyků. Je to ovšem možné pouze tehdy, 
když se systémem pedagogických praxí zajistí efektivní řešení celého kom-
plexu vyučovacích a výchovných úkolů pro studenty – praktikanty, budou-
cí učitele. Tyto úkoly pro praktické činnosti v systému pedagogických 
praxí je možno formulovat jako klíčové profesionální kompetence (možná 
spíše dovednosti) studentů, které by si měli studenti osvojit v průběhu reali-
zace jednotlivých druhů pedagogických praxí a současně zajistit kontrolu 
jejich osvojení. To je ovšem velmi složité, neboť přes veškerou péči didak-
tiků kateder pedagogické fakulty, se ve velké většině praktická činnost stu-
dentů při pedagogické praxi realizuje mimo jejich kontrolu. Pro úspěšnost 
systému pedagogických praxí má proto značný význam integrace teoretické 
a praktické přípravy, především pak hlubší spolupráce pedagogů, psycholo-
gů, didaktiků a cvičných učitelů, tak, aby byla vyvrcholením studia, ve kte-
rém se v jednotlivých etapách studia promyšleně formují komplexní uči-
telské kompetence. Proto pro účelnost (produktivitu) pedagogických praxí 
má velký význam analýza systému profesních klíčových kompetencí učitele a 
na základě této analýzy stanovení etap postupného získávání těchto učitels-
kých kompetencí v praktické přípravě – při realizaci jednotlivých druhů peda-
gogických praxí – v souladu s již zvládnutými teoretickými částmi pregra-
duální přípravy učitele. Současně se stanovením základních profesních uči-
telských dovedností nutno připravit možnosti intervencí do osvojování profes-
ních dovedností studentů v průběhu jejich pedagogických praxí. 

Jestliže máme stanovit přehledné schéma základních úkolů a činností stu-
dentů při realizaci jednotlivých druhů pedagogických praxí, je nutno vyjít 
z analýzy každodenních profesních činností učitele, které je potřeba dát do 
souvislosti s teorií klíčových kompetencí učitele (Spilková 1997, Švec 1999, 
s. 34-36, Svatoš, Holý 2000, s. 106-107, Filová 1998, s. 9-12). Na základě 
analýzy přístupů ke klíčovým dovednostem učitelů lze pro intervence do 
osvojování profesních učitelských dovedností vyčlenit následující základní 
kompetence k osvojení v průběhu pedagogických praxí studentů následovně: 
• kompetence projektové (kurikulární úprava učiva, využití tématického 

plánu, didaktická transformace učiva do jednotlivých vyučovacích 
hodin, zpracování plánu vyučovací hodiny, vypracování podrobného 
plánu přípravy na vyučovací jednotku, příprava výukového projektu, 
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stanovení konkrétního vyučovacího cíle vyučovací jednotky, provést 
didaktickou analýzu učiva, dovednost vybrat efektivní metody 
adekvátní učebním stylům žáků, určit správnou strategii postupu 
ve vyučovací jednotce apod.), 

• kompetence komunikativní (umět komunikovat s kolektivem třídy, 
jednotlivě s každým žákem, umět reagovat na individuální zvláštnosti 
dětí, vést různé druhy rozhovorů se žáky, umět vytvářet a realizovat 
pozitivní klima třídy apod.), 

• kompetence organizační a řídící (třídně manažerské): (realizace 
vyučovacích jednotek různých typů, sestavení didaktického testu, 
aktivizovat všechny žáky ve výuce, reagovat na individuální požadavky 
jednotlivých žáků, zajistit kázeň ve třídě, vedení školní dokumentace 
apod.) 

• kompetence diagnostické (průběžná diagnóza průběhu výuky, 
diferenciace a integrace, individuální potřeby žáků, žáci talentovaní 
i zaostávající, dovednost různých druhů a způsobů klasifikace, 
diagnostiky písemných prací žáků apod.), 

• kompetence reflexivní (dovednost řízeného pozorování, stanovení klimatu 
třídy, tvorba sociogramu, dovednost analýzy vyučovací hodiny, její 
záznam, dovednost sebereflexe a sebehodnocení vlastní činnosti apod.). 

Na základě zpracování 876 dotazníků zpracovaných cvičnými učiteli po-
věřenými vedením pedagogických praxí studentů učitelství 2. stupně zá-
kladních škol a středních škol, 958 dotazníků zpracovaných studenty v prů-
běhu jejich pedagogických praxí a 56 dotazníků zpracovaných učiteli fa-
kultních škol brněnské pedagogické fakulty, lze intervence do procesu vy-
tváření a rozvíjení profesních učitelských dovedností rozdělit v podstatě na 
několik základních skupin intervencí. 

Základní intervence by měly být dány přesně vymezenými úkoly pro 
jednotlivé druhy realizovaných pedagogických praxí ve formě přesně vy-
mezených dovedností, které lze při realizaci jednotlivých druhů pedagogic-
kých praxí u studentů učitelství vytvářet a rozvíjet. To znamená vypracová-
ní podrobného metodického návodu k realizaci konkrétní pedagogické pra-
xe pro studenty, cvičné učitele i samotné didaktiky odborných kateder. 

Další možnosti intervence poskytuje vedení pedagogického deníku stu-
denty a jeho využití k vytváření sebereflexích dovedností budoucího učitele  
• nastartováním procesu sebereflexe, vyvoláním zájmu studenta poznat 

některé aspekty své pedagogické činnosti (metodickým návodem jak si 
vést pedagogický deník), jedná se vlastně o vlastní pedagogickou 
činnost studenta a její zápis do pedagogického deníku, 
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• shromažďováním a uspořádáním sebereflexí o detailech reflektované 
pedagogické činnosti, provedení analýzy a hodnocení vlastní 
pedagogické činnosti nebo pozorované pedagogické činnosti, 

• návrh změny vlastní pedagogické činnosti či pozorované pedagogické 
činnosti, co je nutné pro zdokonalení své pedagogické činnosti 
(např. i ukončení pedagogické praxe závěrečným seminářem, 
pohovorem s cvičným učitelem či didaktikem fakulty). 

 

Další možnosti jsou konkrétní intervence cvičného učitele při rozvoji pro-
fesních učitelských dovedností jako: 
• intervence stimulující (napomáhající a podněcující k úspěšnému výkonu), 
• intervence inhibující (potlačení, odstranění nežádoucích 

neúspěšných výkonů), 
• intervence direktivní (požadavky, příkazy, rady, doporučení, hodnocení), 
• intervence k přípravě, realizaci výuky, 
• intervence k hodnocení výuky. 

Z tohoto pohledu je nutná informovanost cvičných učitelů fakultou o stano-
vených cílech jednotlivých druhů pedagogických praxí, úzká spolupráce fa-
kult s cvičnými učiteli (pokud možno metodické vedení cvičných učitelů di-
daktiky jednotlivých kateder – např. pořádání metodických seminářů pro cvič-
né učitele k vedení pedagogických praxí studentů). 

Významnou možnosti dalších intervencí v rámci organizace pedagogických 
praxí studentů je samotné řízení pedagogické praxe. Na většině pedagogic-
kých fakult v ČR jsou zřízeny oficiální útvary pedagogické praxe (oddělení 
pedagogické praxe, střediska pedagogické praxe apod.), které jsou charakte-
ristické rozsahem i koordinací řídících činností k zabezpečení realizace peda-
gogických praxí. Takovýto útvar by vlastně měl mít následující kompetence 
v přípravě budoucích učitelů při realizaci pedagogických praxí: koncepční, 
koordinační, metodické a organizační. Také by v jeho kompetenci měla být 
úzká spolupráce s fakultními školami. 

Na základě těchto zjištění bude nutno vypracovat metodické pokyny k reali-
zaci jednotlivých druhů pedagogických praxí pro studenty a cvičné učitele (ob-
doba metodické příručky pro studenty studující učitelství 1. stupně základní 
školy „Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného 
učitele“). 

Kvalita přípravy budoucích učitelů ovlivňuje kvalitu našich škol. Dnešní 
škola se nezmění pokud se nezmění koncepce přípravy budoucích učitelů. 
Proto bych chtěl připomenout, že na naší brněnské pedagogické fakultě došlo 
ke změně přípravy budoucích učitelů, bylo akreditováno a zahájeno dvoustup-
ňové studium učitelství pro základní a střední školy (bakalářský stupeň a na-
vazující magisterský), kde byly ve značné míře akceptovány předměty společ-
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ného základu a pedagogicko psychologické přípravy spolu s možností peda-
gogických praxí (individuální pedagogická praxe, pedagogicko psychologická 
praxe, odborná praxe, výuková praxe 1, 2 a 3). Proto řešení výše uvedeného 
výzkumného projektu GA ČR pomůže ke zkvalitnění praktické pedagogické 
přípravy na naší fakultě. 
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Abstract: The paper deals with the research project GA ČR 406/03/1349 and 
with different ways to intervene into the process of developing future lower 
seconadry school teachers‘ teaching skills during their teaching practice. 
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PRAKTICKÁ UČITELSKÁ PŘÍPRAVA: 
REALITA ZMĚN A PROBLÉMŮ 

Petr Urbánek 

Anotace: Příspěvek se zabývá obecnou kritickou analýzou aktuálního stavu 
praktické pregraduální přípravy budoucích učitelů. Podrobně je analyzo-
vána koncepční stránka praktické přípravy, problematika praktického cvič-
ného terénu a změny v koncepci vzdělávání učitelů. 

 

Zcela specifickým problémem učitelského vzdělávání je otázka praktické 
přípravy. Lze říci, že její opodstatněnost nebývá v obecné proklamativní 
rovině nikterak zpochybňována. Předpokládá se, že reálný kontext praktic-
ké zkušenosti a reflexe vlastní učitelské činnosti hrají ústřední a určující 
roli v profesním rozvoji studenta učitelství. Analýza procesu utváření a roz-
víjení pedagogických dovedností budoucích učitelů prokazuje značný výz-
nam cílených praktických aktivit (např. Švec 1999, Švec 2002).  

Jak v českém vzdělávacím prostředí, tak i v zahraničí, lze ale v oblasti 
praktické přípravy učitelů nalézt zásadní rizika a konflikty, které úzce sou-
visejí s vytvářenými podmínkami pro tuto specifickou vzdělávací činnost a 
ve svých důsledcích snižují možné efekty učitelských vzdělávacích progra-
mů (Švecová, Vašutová 1997, s. 104). Problematické a kritické oblasti uči-
telské praxe brzdí možnosti profesního rozvoje studentů.  

 

1. Podmínky realizace učitelských praxí 
„Teorie“ učitelské praxe se nezabývá jen obsahovou a metodickou strán-

kou, jako je tomu při výuce většiny ostatních složek učitelské přípravy. Prak-
tická příprava budoucích učitelů nestojí izolovaně. V daleko větší míře než 
ostatní složky je přímo závislá na široké škále podmínek, jako jsou celkové 
pojetí vzdělávání, kvalita organizačních modelů, možnosti praktického terénu, 
atd. Analýzu a kategorizaci podmínek, které jsou pro efekty praktické 
přípravy určující a lze předpokládat, že primárně determinují kvalitu učitelské 
přípravy, jsme již podrobněji uvedli na jiném místě (Urbánek 2003) a stručně 
je ilustruje SCHÉMA [1].   
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PODMÍNKY  PRO  REALIZACI  UČITELSKÝCH  PRAXÍ 

vnitřní podmínky 
(vytvářené fakultou / univerzitou,  

odbornou komunitou) 

vnější podmínky 
(dané vzdělávací politikou) 

 
 
 

Např.: 
⇒ modely učitelské přípravy    
⇒ stupeň kurikulární 

rozvolněnosti 
⇒ teoretická východiska, 

publikační produkty 
⇒ modely učitelské praxe 
⇒ řízení učitelské praxe  

  Např.: 
⇒ koncepce vzdělávání 

učitelů 
⇒ systém vzdělávání    

fakultních učitelů 
⇒ fakultní školy 
⇒ finanční toky 

UČITELSKÉ 
      PRAXE 

SCHÉMA [1]: Podmínky pro realizaci učitelských praxí  
 

Uvedené schéma vyjadřuje dvě dimenze vytvářených podmínek realizace 
praxí. Ty, které jsou určovány vnějšími zásahy vzdělávací politiky (vnější 
podmínky), a vedle tohoto podmínky, které jsou vytvářeny a ovlivňovány sa-
motnými učitelskými vzdělávacími institucemi (vnitřní podmínky). Vnější 
podmínky jsou určující a vždy ovlivňují možnosti (tj. pojetí, rozsah, intenzitu, 
kvalitu) realizace praktické přípravy na učitelských fakultách. 

 

2. Problémy praktické přípravy 
Samotná realizace praktické přípravy zahrnuje velmi široký komplex čin-

ností a oblastí se specifickými vztahy, které překračují běžné aktivity a vazby 
uvnitř fakulty. Z toho vyplývá i řada specifických problémů, které jsou s reali-
zací pedagogické praxe spojeny: problémy koncepční, organizační, ekonomic-
ké, výukové, personální, vzdělávací, administrativní, výzkumné aj. Na jiných 
místech jsme tyto problematické stránky v oblasti pedagogické praxe již pod-
robněji analyzovali a také kriticky hodnotili (např. Urbánek 2000, 2002). Pro 
účely tohoto příspěvku se zaměříme jen na některé vybrané problematické as-
pekty praktické učitelské přípravy, o nichž se domníváme, že se v posledních 
letech spíše prohlubují. A to jednak dlouhodobým neřešením jejich příčin, ale 
dále také vlivem řady vnějších zásahů. 
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Pomineme-li stěžejní problém praktické přípravy, kterým je způsob jejího 
financování,1  problematizují efektivitu praxí i další faktory. Předně může být 
nastolena otázka, jak dokonale dokázaly vydávané publikační produkty seznámit 
odbornou veřejnost s tématem praktické přípravy učitelů a do jaké míry  přesvěd-
čily např. rozhodovací orgány o její nezastupitelnosti a nutnosti o praxe na fakul-
tách pečovat a zdokonalovat je. Další vybranou problematickou oblastí je dlou-
hodobě koncepčně a legislativně neřešená otázka praktického školského terénu. 
Školská legislativa i přes řadu intervencí odborné fronty tuto, pro přípravu učitelů 
životně důležitou, podmínku opět ignoruje. Nejvýznamnější změny však zasáhly 
fakulty samotné. Změnil se charakter učitelského vzdělávání, prosazovány jsou 
z vnějšku výrazné koncepční zásahy, je vyvíjen značný tlak na transformaci pe-
dagogických fakult. Lze si klást oprávněnou otázku, zda takové razantní přemě-
ny budou ku prospěchu profesního rozvoje budoucího učitele.  

 

2.1 Teoretické produkty k problematice učitelských praxí  
Zabýváme-li se pedagogickou praxí v souvislosti s profesním rozvojem 

studentů učitelství, lze tematiku nahlížet v několika vztahových dimenzích. 
V první řadě jde o věčné téma relace teoretických konstruktů modelů prak-
tické přípravy a (versus) její pragmatické realizační úrovně s konkrétními 
efekty. Přirozeně, že dobře promyšlené a propracované teoretické modely 
dávají naději na efektivní realizační výstupy. Kvalitní kurikulární východis-
ko modelu praxe je tedy nutnou podmínkou. Pro funkčnost praktické pří-
pravy to však zdaleka není podmínka postačující. 

V oblasti teoretických pedeutologických výstupů byla v posledním deseti-
letí vyprodukována řada cenných příspěvků, zejména jako publikační produk-
ty řady odborných seminářů a konferencí.2 Přesto, že se jedná o specifickou 
tematiku a problematikou učitelských praxí se zabývá jen poměrně malá 

                                           
1 Domníváme se, že toky finančních prostředků na zajišťování praktické přípravy budoucích 

učitelů jsou na učitelské fakulty neodpovídající nárokům a charakteru této vzdělávací činnosti. 
Dotační politika specifické finanční potřeby nikterak nezohledňuje v normativním koeficientu 
na studenta tohoto oboru. Přitom je více než jasné, že kvalitně realizované učitelské praxe 
musí být také kvalitně ohodnoceny a nesou s sebou přirozeně určité finanční náklady. Způsob 
financování praxí proto nelze chápat jako dostačující a systémový. 

2 Vzdělavatelé učitelů, kteří se u nás praktickou přípravou zabývají, se s obdivuhodnou frek-
vencí scházejí na pracovních seminářích a konferencích V roce 1993 (Praha) se konal „Semi-
nář o pedagogické praxi“; v roce 1995 (Brno) šířeji pojatá konference „Teorie v pedagogické 
praxi, praxe v pedagogické teorii“; v roce 1997 (Praha) konference „Praxeologie“; v roce 
2000 (Praha) konference o pedagogické praxi; v roce 2002 (Brno) mezinárodní konference 
„Úloha fakultního učitele a fakultní školy v přípravě budoucího učitele“; v roce 2003 (Praha) 
„III. konference o pedagogické praxi“; v roce 2004 (Brno) odborný seminář „Pedagogická 
praxe v pregraduální přípravě učitele“; v roce 2005 (Brno) seminář „Pedagogická praxe a 
profesní rozvoj studentů“. 
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skupina expertů, nebývá výjimkou ani účast některých zahraničních od-
borníků (např. Černotová 2003, Kasáčová 2004 ad.). Již na jiném místě jsme 
skutečnost příznivé publikační produkce zdůraznili a také podrobněji kriticky 
analyzovali (Urbánek 2003, s. 9-11). Pozitivně byla hodnocena především 
existence velkého množství materiálu. Vedle odborných sdělení byly produ-
kovány také instruktivní metodické materiály pro samotné aktéry praktických 
aktivit. K uvedeným statím přibyla od roku 2003 ještě řada dalších.3 Kriticky 
je však třeba hodnotit zaměření sledovaných textů, které odpovídalo nejčastěji 
popisnému charakteru. V produkci sborníkových příspěvků téměř chybí texty 
shrnující, přehledové, integrující, analytické nebo komparativní povahy. Ta-
kové, které jsou schopné zhodnotit či porovnat nejen obecný stav, ale také 
identifikovat zásadní problémy praktické přípravy učitelů v poměrně nepře-
hledném a různorodém spektru reality praxí na našich učitelských fakultách. 
Zdůrazňujeme to proto, že kromě výpovědní mají takové přístupy zejména 
svou významnou argumentační hodnotu. Pokud budeme navíc hodnotit i časo-
piseckou produkci, existuje tu značná disproporce v kvantitativním rozložení. 
Zatímco jsou sborníkové publikační produkty posledních let relativně hojné, 
časopisecké příspěvky zaměřené přímo k problematice praktické učitelské pří-
pravy se objevují v českých pedagogických časopisech spíše jen výjimečně 
(např. Černotová 1993, Solfronk 1996, Urbánek 1997b, 1997c, 1999). Je to ku 
škodě, neboť časopisecké texty mají podstatně větší publicitu i dosah. Na dru-
hé straně ale vzrostl v posledních letech počet monografických děl zaměřených 
přímo k tematice praktické přípravy učitelů (např. Šimoník 2005, Švec 2000, 
Píšová 2005) nebo i k širší problematice učitelského vzdělávání (např. Kasáčová 
2002, Švec 1999, 2005, Vašutová 2004, Walterová 2005, Spilková 2005). 

Domnívám se proto, že problém učitelské praxe zřejmě nebude primárně 
v tom, že o tomto fenoménu málo víme, že tato oblast je nedostatečně pro-
bádaná, anebo že si s problematikou praxí nevíme koncepčně, organizačně 
a metodicky rady.  

 

2.2 Školský terén 
I když pojem „praktická příprava“ zahrnuje v učitelském vzdělávání po-

měrně širokou škálu fakultou řízených aktivit, které se vždy nutně nemusejí 
uskutečňovat jen přímo ve školském terénu, k zajištění efektivního modelu 
praxí se žádná učitelská fakulta neobejde bez cvičného prostředí, bez rozsáhlé 
sítě škol, na kterých se různé druhy praxí odehrávají. Současná situace existu-
jících fakultních škol je však paradoxní. Legislativně vzato, neexistuje v ČR 
nikde školská instituce, která by byla systémově určena k podpoře praktické 

                                           
3 Zatímco mezi lety 1993 až 2002 bylo ve sbornících z pěti uvedených seminářů a konferen-

cí identifikováno 133 příspěvků (z nich se 95 zabývalo přímo problematikou učitelských 
praxí), z následujících dvou (2003-2004) přibylo dalších 70 příspěvků.  
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učitelské přípravy (tedy podporována, účelově dotována, z hlediska nároků na 
speciální pedagogický personál sledována, akreditována apod.). Vysokoškols-
ký ani jiný školský zákon s takovouto institucí vůbec nepočítá. Nepočítá tedy 
ani s tím, že na fakultách, kde jsou budoucí učitelé vzděláváni, k praxím vů-
bec dochází. Současný stav, tedy partnerský vztah mezi školou a učitelskou 
fakultou, v principu ovšem založený jen na „soukromé“ a „dobrovolné“ vzá-
jemné dohodě dvou institucí bez vyšší legislativní opory (např. Mikešová 
2003b), náročné potřeby a problémy praktické přípravy systémově neřeší a 
dostatečně ani řešit nedokáže. V původním návrhu nově připravovaného 
vysokoškolského zákona se s institucí fakultní školy dokonce počítalo. V pří-
padě jeho schválení a prosazení dalších vhodných prováděcích předpisů moh-
lo také v tomto směru dojít k pozitivnímu posunu. K zásadnímu systémovému 
řešení, které by právně zakotvovalo a fakultám garantovalo vhodné podmínky 
cvičného školského terénu, však nebyla projevena dostatečná politická a legi-
slativní vůle. Spolupráce s fakultními školami je tak nekoncepčně založena 
jen na náhodném výběru, personálních vztazích, ochotě ředitelů atd. Chybějící 
zákonem vymezený rámec fakultní školy staví i učitele na těchto školách do 
nevyjasněného postavení. Na zakotvení fakultního učitele nebylo pamatováno 
ani v novém školském zákonu (Zákon č. 563/2004 Sb.). Nejsou proto stano-
veny ani jeho kvalifikační předpoklady, povinnosti, kompetence, požitky. Ta-
to výjimečná kvalifikační kategorie mezi pedagogickými pracovníky má být i 
nadále v nejvyšších školských dokumentech ignorována. Stále tedy bude chy-
bět jakýsi statut pedagoga, který studenty při praxích bezprostředně vede a řídí. 

Na tomto dlouhou dobu nevyhovujícím stavu v personální oblasti zajišťová-
ní praxí se proto v budoucnu také mnoho nezmění. Fakulty v současnosti zpra-
vidla neprovádějí výběr fakultních učitelů. Cíleně také nejsou sledovány jejich 
předpoklady a kvalifikace pro výkon této činnosti. Fakultní učitelé nejsou systé-
mově ke své nejednoduché a zodpovědné práci speciálně připravováni. Přitom 
činnost fakultních učitelů se řadí k pracím s nejvyššími nároky na širokou škálu 
učitelských kompetencí. Podmínkou úspěšné práce fakultního učitele je nad-
průměrná kvalita metodických dovedností při práci se školními dětmi, s uči-
vem, s pomůckami, stejně tak jako schopnost optimálně řešit standardní i ne-
standardní pedagogické situace. Předpokládán je však kromě toho také kvalitní 
psychodidaktický teoretický vhled fakultního učitele, schopnost reflektovat 
souvislosti a objasňovat konkrétní pedagogické jevy při práci s vysokoškoláky.4 

                                           
4 Současná požadovaná kvalifikační úroveň fakultního učitele je v principu obdobná jako u pra-

covníka, který zaškoluje kolegu na výkon pracovní činnosti nejjednodušší povahy (pásová vý-
roba, pomocný dělník v cihelně, poštovní doručovatel), tj. v průběhu vlastní pracovní směny 
ho nápodobou seznamuje s podstatou pracovních úkonů, pravidly, záludnostmi povolání. Nad 
adeptem vyniká zručností a znalostmi pouze díky delší zkušenosti (praxi). Předepsány nejsou 
žádné kvalifikační požadavky. Pro školitele praktické přípravy řemeslných oborů (mistr od-
borné přípravy) jsou již kvalifikační požadavky výrazně vyšší: doposud byla požadována 
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Vysoké nároky na fakultní učitele jsou však ve zjevném rozporu k vytvářeným 
podmínkám k této činnosti i k samotnému finančnímu ohodnocování jejich prá-
ce. Není proto ani divu, že některé školy odmítají participaci na vzdělávání 
svých budoucích potencionálních spolupracovníků, a že se u učitelů projevuje 
také neochota studenty při praxi vést. Citelně právě v této oblasti chybí stále ne-
realizovaný systém dalšího vzdělávání učitelů, stejně tak jako systém profesní 
gradace a kariérového růstu, v jejichž rámci by bylo možné fakultní učitele 
vybírat, speciálně připravovat a odpovídajícím způsobem také honorovat. 

 

2.3 Současný charakter učitelského vzdělávání  
Zásadním způsobem se ale v posledních letech změnil také celkový charak-

ter studia učitelství a tento fakt bezpochyby mění i kvalitativní rovinu praktic-
ké přípravy. Může být proto přirozeně zásadní otázkou, zda tato přeměna 
vždy nutně vede ke kvalitnější a efektivnější praktické přípravě.   

Domníváme se, že již řada kurikulárních prvků v učitelském vzdělávání ne-
ní v souladu s očekávaným vzdělávacím výstupem, tj. s obecným cílem efek-
tivně připravit posluchače učitelství na učitelskou profesi a vybavit je odpoví-
dajícími osobnostními a profesními kompetencemi.5    

Jak jsme výše uvedli je již samotná koncepční stránka vzdělávání učitelů 
u nás svou jednofázovostí a neexistujícím systémem dalšího vzdělávání značně 
nedokonalá. Řadu vzdělávacích efektů od ní prostě nelze očekávat. Učitelské 
vzdělávání akademizuje, omezuje možnosti profesního zrání adeptů a rozvoj 
náročnějších a tvůrčích profesních dovedností. Jako pozitivní se jeví realizace 
paralelních modelů učitelské přípravy na všech pedagogických fakultách. Tyto 
souběžné modely umožňují (při vhodném kurikulárním nastavení) v celém prů-
běhu studia integrovat jednotlivé složky v komplexnější celky s obsahovými 
návaznostmi a dále optimalizovat propojení praktické a teoretické stránky pří-
pravy. Svým pojetím tak korespondují s komplexním charakterem profese a 
umožňují v učitelské přípravě též naplňovat kultivační složku. Současný tlak 
strukturovat přípravné učitelské studium lze proto vnímat jako nevhodný a ris-
kantní zásah s předpokládanými nepříznivými kurikulárními důsledky. 

                                                                                                                            
speciální pedagogická příprava (zpravidla dvouletý pedagogický kurz), avšak od roku 2005 
povinné vysokoškolské bakalářské studium (Zákon č. 563 / 2004 Sb.).  

5 Kompetence učitele je vymezována jako soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má 
být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání (Průcha, Walterová, Mareš 
2003, s. 103). Toto pojetí nahlíží na kompetence komplexně, tzn. jak na kompetence osob-
nostní, tak profesní. Existují i užší pojetí a dílčí kompetence učitele jsou také různě vymezová-
ny. Např. Vašutová (2001, s. 30-31) kategorizuje učitelské kompetence pro učitele sekundár-
ního stupně vzdělávání na: [1] kompetence oborově předmětové; [2] didaktické a psychodi-
daktické; [3] obecně pedagogické; [4] diagnostické a intervenční; [5] sociální, psychosociální 
a komunikativní; [6] manažerské a normativní; [7] profesně a osobnostně kultivující.   
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Procedura výběru uchazečů pro učitelské studium zpravidla akcentuje jen 
vědomostní úroveň v aprobačních oborech a zcela ignoruje motivační oblast 
adepta, stejně jako jeho osobnostní předpoklady pro učitelskou práci. Tenden-
ce navíc směřují k přijímacím procedurám, které jsou založeny jen na zjišťo-
vání univerzálních, obecných předpokladů k vysokoškolskému studiu, ignoro-
vány jsou profesní předpoklady adeptů. Z ekonomických důvodů je snaha při-
jímat co nejvyšší možné počty studentů a přijetí podmiňovat jen absolvovanou 
maturitní zkouškou, tedy výběr minimalizovat. To má přirozeně své důsledky 
pro samotný proces přípravného vzdělávání, a zejména pro profesní disciplíny a 
předměty praxe, při kterých stále vyšší podíl takto přijatých studentů nemá valný 
zájem o studovaný obor, ani o samotnou profesi a praktickou činnost s dětmi.6  

Také charakter přípravného studia není ve všech parametrech orientován 
odpovídajícím způsobem k učitelství. Na úkor profesních složek je výrazně 
akcentována oborová příprava.7 Podceňování praktické přípravy, která je ještě 
problematizovaná omezenými možnostmi praktického terénu, lze spatřovat 
v jejím ohraničeném rozsahu, nedostatečné intenzitě a v nevýrazném zaměření 
praxe na sociální, výchovné aj. aktivity ve škole.  

V porovnání s fakultami, které připravují studenty pro neučitelské profese, 
je v akademických sborech učitelských fakult nápadně nízký podíl vyučují-
cích s odpovídající (v případě pedagogických fakult tedy s učitelskou) kvalifi-
kací. V souvislosti s profesní identifikací lze uvedený fakt za jistých okolností 
považovat za rizikový. Značné rezervy v rozsahu výuky i její kvalitě lze vní-
mat ve výuce oborových didaktik. Nedostatečný ve vztahu k psychickým ná-
rokům budoucí profese je také osobnostně profesní rozvoj posluchačů.  

Závěrečné studijní procedury daleko více akcentují témata aprobačních 
oborů než pedagogiky či psychodidaktiky. Zaměření diplomových prací bývá 
častější k oboru, k vědní disciplíně, méně již k řešení problémů školské praxe. 
Státní závěrečné zkoušky mají přirozeně v souladu s charakterem studia pova-

                                           
6 Řada nedostatečně motivovaných studentů netouží předstoupit před žáky, v průběhu studia 

přestupuje na „lepší“ fakulty. Absolvují-li tito posluchači studium, většinou ani nenastupují do 
učitelských služeb s odkazem na katastrofální podmínky práce učitelů (o kterých jistě předtím 
nikdy neslyšeli). Pro školní děti je to dobře. Problém je však v tom, že pedagogické fakulty již 
přijímací procedurou nevybírají vhodné „budoucí učitele“, ale nadané studenty vědních disci-
plín, kteří mnohdy nemají o učitelství valný zájem. Takové přístupy a takovou práci s mladý-
mi lidmi nelze chápat jako efektivní ani z pohledu ekonomiky vzdělávání. 

7 Všeobecně rozšířenou představou, která dosti jasně prozrazuje akcentování znalostí z vědní 
disciplíny před studiem učitelství a živenou právě také oborovými pracovišti učitelských 
fakult, je, že posluchač studuje historii (nikoliv učitelství dějepisu), anglistiku (nikoliv učitels-
tví anglického jazyka), geografii (nikoliv učitelství zeměpisu) atd. S takto získanou klientelou, 
„nalákanou“ na studium vědních oborů a nikoliv na práci se školními dětmi, se samozřejmě 
daleko hůře pracuje v pedagogických a psychologických disciplínách, a zejména pak v oblasti 
praktické přípravy.  
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hu akademickou a kladou tedy větší důraz na zjišťování znalostí z oboru apro-
bace než na učitelské dovednosti, komplexní řešení problematiky práce se 
školními dětmi či schopnost řešit výchovný problém. Situace v základním 
školství a aktuální problémy učitelství přitom dnes spíše volají po důkladnější 
pedagogické, psychologické a didaktické přípravě a intenzivnější praxi. Dia-
gnostikované profesní potíže (začínajících) učitelů totiž bývají jen zřídka z ka-
tegorie neznalostí předmětu výuky8. Chybí profesně zaměřená zkouška způso-
bilosti adepta učitelství, která by např. ověřovala stupeň získaných učitelských 
kompetencí.9   

Také formální stránka přípravy neodpovídá charakteru profesního prostře-
dí, ve kterém se bude student jako učitel jednou pohybovat. K profesním ná-
vykům, stejně jako k rozvoji osobnostních vlastností, které bude učitelská prá-
ce zejména na nižších stupních škol vyžadovat (soustavnost práce, pevný re-
žim, spolehlivost, zodpovědnost), sotva mohou vést současné mnohdy spíše 
jen módní a k povrchnosti vedoucí trendy volnější organizace učitelského stu-
dia (výběrovost obsahů, rozvolněnost a „mechanizovaný“ způsob studia, ne-
soustavnost apod.).  

V současných požadavcích na kultivaci budoucího učitele se nikterak ne-
promítá vztahová ani etická rovina povolání. Málo doceňovaný fenomén 
v edukaci, který bývá označován jako skryté kurikulum, působí ve smyslu za-
měření k učitelství v procesu učitelského vzdělávání spíše kontraproduktivně. 
Skryté kurikulum souvisí s vnímaným klimatem, kulturou a étosem vzdělá-
vací instituce, se vzory chování, s rituály atd. a ovlivňuje postojovou a hodno-
tovou sféru studentů, včetně profesní identifikace. 

Jak na základě výzkumného šetření z vysokoškolského prostředí vzdělávání 
mediků dokládají Mareš, Rybářová (2003, s. 120), vnímají, prožívají a hodno-
tí posluchači velmi intenzivně klima vlastní fakulty. Autoři identifikovali po-
měrně širokou škálu možných dopadů kvality skrytého kurikula na vysoko-
školské studenty medicíny. Od dopadu na samotnou osobnost vysokoškoláka 

                                           
8 Výzkumné nálezy v této oblasti (Šimoník 1994, Kalhous, Horák 1996, Bendl 1997, 2001 ad.) 

uvádějí shodně a dosti jednoznačně jinou problematickou oblast činností (nejen) začínajícího 
učitele: práci se školním dítětem a školní třídou (práce s neprospívajícími, udržení kázně při vy-
učování, udržení pozornosti žáků atd.). Nutno ovšem říci, že to není jen specifický problém čes-
kých začínajících učitelů, obdobné obtíže jsou sledovány i v zahraničí (Průcha 1997, s. 212-213).  

9 Lze si ovšem také položit oprávněnou otázku, zda právě fakulta jako akademická instituce je 
vůbec kompetentní takovouto praktickou připravenost absolventa posuzovat a zda má být plně 
zodpovědná za úplnou připravenost absolventů na profesi učitele. V některých zahraničních 
systémech učitelského vzdělávání totiž existují zkoušky učitelské způsobilosti a jejich prová-
dění bývá delegováno mimo akademickou sféru. Následují s odstupem po získání akademic-
kého gradu a prostřednictvím školské správy při nich stát ověřuje praktickou připravenost 
adepta učitelství. Souvisí to ovšem se zavedením systému dalšího vzdělávání učitelů, o jehož 
absenci v českém prostředí a negativních důsledcích se již výše zmiňujeme. 
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a organizační chod fakulty až k důsledkům nekvalitní pedagogické činnosti 
učitelů a práce se studijními materiály. Lze očekávat, že obdobnými mecha-
nismy působí dopady skrytého kurikula i na jiných fakultách, pedagogické 
samozřejmě nevyjímaje.    

Také některé signály učitelských fakult směrem navenek nesvědčí o snaze 
primárně vyhovět základní funkci vzdělávací instituce. Akademická sféra ne-
zaměřuje cíleně své výstupy pro aktuální potřeby školství. Učitelské fakulty 
v zásadě nereagují na potřeby školského terénu např. v oborovém zaměření 
studia, resp. ignorují logiku aprobačních kombinací. Při současném způsobu 
financování vysokých škol jsou primární spíše krátkodobé ekonomické efekty 
vzdělávání studentů.10 Jako paradoxní je také možno na českých pedagogic-
kých fakultách a v situaci regionálního nedostatku učitelů chápat neexistenci 
dálkové nebo distanční formy studia učitelství všeobecně vzdělávacích před-
mětů (nižšího a vyššího sekundárního stupně). Značně problematické jsou 
současné studijní možnosti rozšíření aprobace o další předmět již pro graduo-
vané učitele. Přitom obě uvedené, ale v praxi obvykle nevyužívané, studijní 
varianty jsou společensky výhodné, prospěšné a efektivní.11  

V neprospěch zejména pedagogických fakult tu navíc určitou nepříznivou 
roli ještě sehrává řada tradičních stereotypů i aktuálních společenských jevů: 
celkový (ne)zájem o učitelské studium, úroveň a druh motivace uchazečů o 
práci učitele, společenské klima ve vztahu k učitelství, ale také stále nevyjas-
něné chápání role pedagogických fakult. Ojedinělou nebývá situace, kdy jsou 
učební programy, náročnost předmětu či znalosti studentů porovnávány právě 
s jinými než pedagogickými fakultami. Studium učitelství je svým charakte-
rem i vlivem společenského tlaku a vzdělávacími tendencemi stále méně ori-
entováno k vlastní profesi. 

 

                                           
10 Tak např. oborová specializace učitelství občanské výchovy je velmi rozšířená, neboť je pro 

fakulty výhodná (je levná a je o ni z řad uchazečů značný zájem). Školský terén ji však 
vzhledem k nízkému rozsahu její výuky nevyužije a zejména v některých kombinacích 
(např. chemie – občanská výchova), za požadavku odborně způsobilé výuky, jsou tito absol-
venti i na středně velkých školách „technicky“ nevyužitelní. Kriticky se k využitelnosti apro-
bačních kombinací tělesná výchova – občanská výchova či výtvarná výchova – dějepis vy-
jadřovaly úřady školské správy již před lety (Heřmanová 1994, s. 15). 

11 Jednak je ve srovnání s denním studiem u studentů dálkové nebo distanční formy (tito poslu-
chači většinou již jako učitelé působí) daleko vyšší předpoklad, že u učitelské profese také 
zůstanou. Toto studium, nebo případné rozšíření aprobace o další předmět, je také levnější 
(odpadá pedagogická praxe, redukován je profesní základ, jednodušeji může být koncipová-
na oborová didaktika atd.). 
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2.4 Změny v koncepci vzdělávání učitelů 
Do praktické složky učitelské přípravy se přirozeně nutně promítá obecný 

stav a problémy vyplývající z koncepčního charakteru učitelského vzdělávání. 
Týkají se např. absence systému dalšího vzdělávání učitelů. Důsledkem je, že 
existuje pouze jediná (akademická) fáze v praktické přípravě adeptů učitelství. 
V našich podmínkách také není zavedena žádná „přechodná“, „zácvičná“ for-
ma praxe, která by na praktické aktivity v průběhu studia navazovala, a ve 
které by se kandidát učitelství již v reálné školní situaci, avšak stále pod meto-
dickou kontrolou, zdokonaloval i ve vyšších úrovních praktické činnosti.  

Druhý problém koncepčního charakteru, který se promítá také přímo do 
praktické přípravy, souvisí s disproporcí rozsahu jednotlivých složek učitelské 
přípravy. Výrazně nižší podíl rozsahu disciplín přímo orientovaných k profesi 
na úkor výuky oboru dává také jen malý prostor praxím. V důsledku pak prak-
tická příprava daleko více akcentuje předmětově orientované a „technologic-
ky“ pojaté praktické aktivity na úkor praxe zaměřené např. na sociální aktivi-
ty, práci se školním dítětem, diagnostiku žáků, řešení výchovných problémů 
aj. Význam a realizaci takto orientované praxe popisují na jiných místech 
např. Solfronk, Urbánek (1998, s. 142-145), Mikešová (2003a) aj. Uvedený 
vliv koncepce vzdělávání učitelů na praktickou přípravu je nutné chápat jako 
dané východisko, které možnosti praktické přípravy ohraničuje a v jehož rám-
ci lze variovat různé (omezené) modely praktické přípravy.  

Třetí koncepční problém učitelských praxí proto souvisí s vnitřní struktu-
rou, uspořádáním a s konstrukcí optimálního modelu praktické přípravy. Pod-
robnější analýza charakteristik a požadavků na efektivní model praktické pří-
pravy je v různém kontextu opakovaně uváděna na jiných místech (např. 
Urbánek 1997a, 1999 ad.). I při nestejném rozsahu, různých přístupech a při 
odlišných organizačních formách pedagogické praxe na jednotlivých fakul-
tách,12 musí nutně existovat u všech funkčních a efektivních modelů praktické 
přípravy obecně platné a všem modelům společné vlastnosti. Patří k nim zej-
ména gradace, integrace, komplexnost a odpovídající parametry dynamické 
stránky modelu praxe.  

Z tohoto pohledu se zdá být strukturace učitelského studia jako velmi ris-
kantní a modelově lze ve vztahu k efektům praktické přípravy učitelů prediko-
vat i některé nepříznivé důsledky. Přirozeně, že primárně závisí na modelu 
strukturování studia. Na jiném místě jsme popsali možné varianty konsekutiv-
ních a kombinovaných modelů ve vztahu k didaktickým disciplínám (Bělo-
hradská, Urbánek 2005). Nejpříznivěji se jeví varianty kombinované, kde jsou 

                                           
12 Různorodost přípravy učitelů je zřejmá z aktuálního přehledu (akadem. rok 2003/04, resp. 

2000/01) rozsahu a zařazení pedagogiky, psychologie, předmětové didaktiky a pedagogické 
praxe v učebních programech českých pedagogických fakult (Šimoník 2005, s. 99-117). 
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již v bakalářském stupni zařazeny pedagogické a psychologické předměty 
propedeutické povahy a případně i základní formy praxe. Každá z možných 
variant přípravného vzdělávání učitelů však implikuje především kvalitativně 
zcela odlišné zásadní podmínky pro realizaci praktické přípravy. Naznačíme 
proto stručnou analýzu předpokládaných důsledků pro praktickou složku 
vzdělávání při realizaci paralelního a konsekutivního přístupu v učitelském 
vzdělávání.13

V paralelním modelu přípravného vzdělávání učitelů je jednak umožněno 
logicky strukturovat praktické aktivity a z hlediska náročnosti jejich nácviku 
je uspořádat jako gradující. Tato vertikální návaznost má zejména metodický 
význam v postupnosti učiva praxe (Urbánek 1997a) a dále v rozlišení, katego-
rizaci a využívání jednotlivých stupňů náročnosti praktických aktivit od hospi-
tační úrovně, přes úroveň zácviku, výcviku až po kreativní úroveň, jak blíže 
popisuje Solfronk (1996, s. 278-279).  

Relace mezi jednotlivými složkami přípravy v souběžném modelu mohou 
z důvodu složitosti a obtížnosti jejich naplnění fungovat velmi izolovaně, ve 
vztahu juxtapozice (viz Maňák 1995, s. 25), resp. nemusí fungovat vůbec. 
Závisí na vytvářených vnitřních podmínkách modelu praxe. Přesto souběžný 
model umožňuje obsahově, personálně i časově integrovat praktický výcvik se 
všemi ostatními složkami studia (horizontální návaznost). Tuto skutečnost 
považujeme v pregraduální přípravě učitelů za klíčovou. Integrace jednotli-
vých složek a celostní pohled na reálné jevy vyučování nejen odpovídají kom-
plexnímu charakteru profese, na niž se adepti připravují, ale ve shodě s klasic-
kými pedeutologickými pohledy (Maciaszek 1969) také přispívají k hlubšímu 
pochopení pedagogických jevů a k vyšší efektivitě nácviku profesních činnos-
tí. Posilování integrativního modelu přípravy učitelů je v posledních letech 
odborníky doporučováno i v Německu, kde má v řadě spolkových zemí tra-
dici konsekutivní model vzdělávání učitelů. Ten je však v posledních letech 
kritizován a o jeho efektivitě je poměrně vážně diskutováno (Terhart 2000). 

Souběžný model také vytváří příznivé podmínky pro uplatnění dynamic-
kých parametrů v systému praktické přípravy. Praktická složka (účelně propo-
jená s ostatními) působí v procesu vzdělávání učitele postupně, dlouhodobě, 
systematicky. Takový přístup koresponduje s pojetím dlouholetého (pomalé-
ho) profesního zrání kandidáta učitelství, vyžaduje činnostní, výcvikové akti-
vity a svými výstupy se přibližuje efektům prožitkové pedagogiky. Prozíravé 
modely vzdělávání učitelů prodlužují a tím podporují toto období profesního 

                                           
13 Na tomto místě uvažujeme pouze o bezprostředních důsledcích na praktickou přípravu 

v užším slova smyslu (pedagogická praxe). Další důsledky se jistě projeví i u řady 
dalších prakticky orientovaných disciplín, resp. jejich částí; tedy u veškerých dalších 
prováděných praktických, činnostních aktivit pragmatické povahy ve smyslu získává-
ní profesních dovedností (širší pojetí praktické přípravy). 

  26   



 

zrání adepta vhodnými intervenujícími programy dalšího vzdělávání učitelů. 
Na rozdíl od následného lze také při paralelním modelu kombinovat různé 
organizační formy praktických aktivit (průběžné, souvislé), jejich vhodným 
seskupením násobit pozitiva a eliminovat nevýhodné stránky každé z forem.  

V konsekutivním modelu může být pedagogická praxe v zásadě zařazena až 
ve druhém (magisterském) stupni a integrace všech složek přípravy tak 
přirozeně možná není, resp. je velmi omezena. Tento zásah redukuje některé 
dílčí cíle, eliminuje důležité funkce praktické složky přípravy a omezuje také 
smysl a efektivitu učitelské praxe v přípravném studiu. U následného modelu 
je problematická gradace učiva praxe v časově omezeném bloku. Integrace 
praktické přípravy s předmětovou složkou je zcela nemožná, horizontální 
návaznosti k dalším složkám (oborová didaktika, pedagogika, psychologie) 
jsou jen obtížně realizovatelné a lze je vnímat z hlediska časové souslednosti 
jako funkčně nejisté a komplexně neuchopitelné. Také výuka oborových di-
daktik, která vyžaduje oporu o předmětovou a obecně didaktickou složku pří-
pravy, není odborníky v následném modelu učitelské přípravy vnímána bez 
problémů (Doulík, Škoda 2003). Dynamické parametry praktického bloku 
v konsekutivním modelu nelze variovat, modifikovat a specificky přizpůsobo-
vat. Příliš také nelze souhlasit s údajným pozitivem koncipování praktické pří-
pravy implementací do následného modelu, že „praxe není rozptýlena na 
menší časové úseky, ale je delší a soustavná“ (Průcha, 2002, s. 402). Domní-
váme se totiž, že délka praxe je problémem vytvářených podmínek pro prak-
tickou přípravu (viz blíže o problematické podpoře praktické přípravy v čes-
kém vzdělávání učitelů, např. Urbánek 2001, 2003) a nikoliv otázkou struktu-
race učitelského vzdělávání. Navíc v této souvislosti upozorňuje Solfronk 
(1996) na klíčovou determinantu efektivity praktické učitelské přípravy. Ta 
podle něj nespočívá jen v délce trvání praxe, ale v její intenzitě, průběžné ko-
rekci a prováděné kvalitě (s. 278). 

 

3. Závěry  
Uvedený text implikuje pro oblast učitelské přípravy řadu závažných otá-

zek: Kam jsme se ve vzdělávání učitelů za patnáct let posunuli? Nevzdalují se 
pedagogické fakulty svým pojetím stále více učitelství? Směřují zásahy po-
sledních let v učitelském vzdělávání primárně ke zkvalitnění profesní (praktic-
ké) přípravy? Jaká je další perspektiva praktické přípravy v kontextu k tren-
dům učitelského vzdělávání v ČR? 

Praktická příprava se v učitelském vzdělávání dlouhodobě potýká s problé-
my koncepční, finanční i personální povahy. Řada identifikovaných problémů 
je důsledkem vytvářených vnějších podmínek pro praktickou učitelskou pří-
pravu a vyplývá z pojetí vzdělávací politiky, z dikce zákonných dokumentů i 
z nízké podpory učitelského vzdělávání společností. Charakter učitelské pří-
pravy stále méně koresponduje s profesními požadavky. Organizace studia 
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dostatečně nezohledňuje specifika učitelství. Kromě těchto již „chronických“ 
nedostatků vytváří decizní sféra tlak na strukturaci přípravného vzdělávání 
učitelů. Očekávané zásahy ovlivní zásadním způsobem model praktické pří-
pravy: v délce působení, v gradaci dílčích praktických aktivit, v možnostech 
integrace ke všem dalším složkám přípravy atd. Lze proto předpokládat, že 
podobné změny budou ve svém důsledku spíše negovat profesní rozvoj stu-
dentů. Strukturace navíc přispěje k izolaci a atomizaci obsahových komplexů. 
Násilná separace oborové a profesní výuky může paralyzovat funkčnost a 
opodstatněnost pedagogických fakult a v důsledku ohrozit i jejich existenci.  
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Abstract: This contribution deals with the common critical analysis of the 
actual stage of the practical pre-gradual preparation of the future teachers. 
Forward analysis is dedicated to the conceptual side of the practical pre-
paration, problems with the practical training ground and the changes in 
the conception of teacher education. 
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OBSAHOVÁ ANALÝZA PROKEJTOV VÝUČBY Z ODBORNEJ 
UČITEĽSKEJ PRAXE – VZŤAH UČEBNÝ CIEĽ – UČEBNÉ 

ÚLOHY 
Alena Doušková 

Anotace: Autorka v príspevku prezentuje výsledky obsahovej analýzy projektov 
výučby študentov. Zameriava pozornosť na kvantitatívny opis obsahových kate-
górií – výskyt stanovených indikátorov učebného cieľa a výskyt učebných úloh 
Analýza projektov bola súčasťou výskumu rozvoja didaktických spôsobností 
študentov na PF UMB v Banskej Bystrici. 

 

Cieľový edukačný program a teda aj konkrétny projekt výučby je efek-
tívny práve vtedy, ak má jasne prezentované učebné ciele, ktoré vymedzujú 
učebné činnosti žiakov a zároveň adekvátne prostriedky na kontrolu ich 
dosiahnutia. Vychádzame z tvrdenia, že učebné ciele v projekte výučby za-
meranej na rozvoj žiackych kvalít sú konkrétne, pozorovateľné výsledky, 
prejavy správania žiaka vyjadrené prostredníctvom operatívnych formulácií 
s uvedením podmienok a meradiel kvality ich zvládnutia. K tomu je potreb-
né, aby budúci učiteľ disponoval didaktickými spôsobnosťami, ktoré takýto 
proces učenia sa pre žiakov zabezpečí, aby vychádzal z princípu kongruen-
cie a sledoval líniu formulovanie konkrétnych cieľov výučby, výber a tvor-
ba učebných úloh, návrh diagnostických nástrojov na splnenie cieľov. Zá-
merný, systematický rozvoj didaktických spôsobností vo fáze projektova-
nia výučby všetkými zainteresovanými sa javí ako podmienka úspešnej prí-
pravy študentov učiteľstva. 

V snahe sprehľadniť a zosúladiť prístupy učiteľov pedagogickej fakulty 
a cvičných učiteľov k vedeniu študentov v rozvoji ich didaktických spôsob-
ností tak, aby dokázali koncipovať svoju prípravu na výučbu v zmysle zámer-
ného projektovania procesov učenia sa žiakov ako prostriedku na potenciova-
nie celostného rozvoja osobnosti žiakov, sme na PF UMB v Banskej Bystrici 
koncipovali program rozvoja didaktických spôsobností študentov v nasle-
dovných oblastiach: 

Elementárna didaktika – teoretický základ rozvoja didaktických spôsob-
ností. Zamerali sme sa na zvýznamnenie a hlbšie prepracovanie teórie a prak-
tickej realizácie strategického projektovania procesov výučby so zameraním 
na didaktickú hodnotu učebného cieľa v jej koncepcii a budovanie individuál-
nej koncepcie výučby ako explicitne vytváranej predstavy o tom, ako si štu-
dent predstavuje svoje pôsobenie ako učiteľ v oblastiach poňatia cieľa a obsa-
hu výučby, stratégii učenia ako prostriedkov na vytváranie podmienok účasti 
žiakov na poznávaní a pretváraní sveta a seba ako jeho integrálnej súčasti.  
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Odborná učiteľská prax – pre potreby súladného vedenia študentov v pro-
cese rozvíjania učiteľských kompetencií všetkými zainteresovanými (študenti, 
fakultní učitelia, cviční učitelia), sme vytvorili systém požiadaviek na praktic-
ké výkony študentov, učiteľov v činnej praxi, ktoré majú pomôcť cvičným 
učiteľom i študentom plánovať, gradovať a hodnotiť rozvoj profesionálnych – 
didaktických zručností najmä v procese realizácie odbornej učiteľskej praxe. 

Pokyny a návrhy pre cvičných učiteľov na odbornej učiteľskej praxi. 
Účinným prostriedkom posilnenia študentovho procesu „sebarozvíjania“ a se-
bautvárania sa ako autonómnej osobnosti učiteľa sa pri vedení študentov žiada 
posilňovanie ich aktívnej pozície v procese ich projektovania a realizácie vý-
učby. Pripravili sme pokyny a námety, ktoré učiteľom pomôžu v rôznych fá-
zach vedenia študentov ich pôsobenia v škole. Cvičným učiteľom pomôžu pri 
hľadaní odpovedí na otázky – Ako postupovať pri vedení študentov? V čom 
spočívajú moje činnosti na praxi?  

Metodický list pre študentov a učiteľov – Ako chápať výučbu? Ako projekto-
vať výučbu? Jeho zaradenie do príručky Vedenie študentov na odbornej učiteľs-
kej praxi (Doušková, Porubský 2004) považujeme za jeden z dôležitých spôso-
bov komunikácie medzi všetkými zainteresovanými subjektami na odbornej 
učiteľskej praxi.  

V plnom rozsahu – výučba elementárnej didaktiky s dôrazom na procesy 
projektovania výučby orientovanej na žiaka, ucelený systém odbornej učiteľs-
kej praxe ako je prezentovaný v príručke bol program realizovaný internými 
študentmi 3. ročníka v školskom roku 2004/2005. Koncipovať zmeny a sú-
stavne upravovať jednotlivé súčasti programu môžeme na základe realizova-
ného výskumu v rokoch 2002/ 2004, v ktorom externí študenti tvorili vzorku, 
ktorá ako posledná neprešla ani čiastočne navrhovaným programom a interní 
študenti prví, ktorí ju realizovali v plnom rozsahu. 

Cieľom nášho výskumu – Výskum rozvoja didaktických spôsobností v pro-
cese projektovania a realizácie výučby – bolo vytvoriť nástroj na obsahovú 
analýzu projektov výučby ako prostriedku na ich objektívne hodnotenie. Zistiť 
úroveň připravenosti študentov učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ na prácu s učebný-
mi cieľmi vo fáze projektovania výučby orientovanej na žiaka v závislosti od 
charakteru prípravy internej a externej formy štúdia.  

Na základe teoretických východísk, programu rozvoja didaktických zruč-
ností v oblasti projektovania cieľovo orientovanej výučby a úloh výskumu 
sme si stanovili hypotézy, ktoré sme výskumne overovali: 
H1: Systematický rozvoj didaktických spôsobností v oblasti projektovania 
výučby vedie u študentov k preferencii práce s cieľmi v sledovaných 
ukazovateľoch, 
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H2: Systematický rozvoj didaktických spôsobností u študentov vedie k vyššej 
náročnosti na posúdenie vlastnej kvality pripravenosti, kritickosti myslenia, 
H3: Študenti, ktorí prešli programom rozvoja didaktických spôsobností, majú 
lepšie vedomosti z teórie učebných cieľov,  
H4: Študenti, ktorí prešli programom rozvoja didaktických spôsobností, 
prikladajú vyšší význam práci z cieľmi, sú zručnejší v používaní cieľovej 
kategórie v praxi. 

Výskum sme postavili na skúmaní subjektívno-objektívnych výpovedí štu-
dentov prostredníctvom dotazníka, ktorého súčasťou bolo aj zisťovanie vedo-
mostí z cieľovo orientovanej výučby a objektívnej analýzy projektov výučby 
(376 projektov, 190 od externých a 186 od interných študentov) 

Obsahová analýza pedagogickej dokumentácie bola zameraná na objektivi-
záciu, systematizáciu a kvantitatívny opis formulácie učebného cieľa v projek-
toch výučby, so zameraním na identifikovanie indikátorov optimálne formulo-
vaného učebného cieľa vo výučbe orientovanej na žiaka tak, ako sú opisované 
v teórii. Išlo o kvantitatívny opis obsahových kategórií – výskyt stanovených 
indikátorov učebného cieľa a výskyt učebných úloh (jednoznačných formulá-
cii priamo aktivizujúcich žiaka k činnosti), na jeho splnenie v projektoch vý-
učby.  

 V príspevku sústredíme pozornosť len na deskriptívny popis učebných 
cieľov v projektoch výučby. Zaujímala nás otázka – aké sú ciele, tých kon-
krétnych vyučovacích jednotiek, ktoré študenti realizovali počas svojej praxe. 
Okrem iného sme sledovali: 

• frekvencie výskytu indikátorov „dobře“ stanoveného učebného cieľa, ako 
sú charakterizované v odbornej literatúre, 

• frekvencie výskytu indikátorov „dobře“ stanoveného učebného cieľa, 
výskyt učebných úloh v projektoch ako prostriedok na zistenie, či práca 
s cieľom dodáva projektom výučby akčnosť a ich výskyt v rôznych 
hladinách učenia na zistenie nárastu/poklesu učebných úloh v súvislosti 
s výskytom kognitívnych cieľov. 
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Frekvencie výskytu indikátorov „dobře“ stanoveného učebného cieľa  
V tabuľke 1 je uvedený prehľad výskytu jednotlivých indikátorov v pro-

jektoch výučby v celom súbore študentov i v oboch vzorkách. 
 

  
Adresnosť Jednozn. Kontrolovateľ-

nosť 
Kogn. hladina 
učenia - cieľ 

Kogn. Hladina 
učenia - úloha 

typ 
štúdia 

Vyuč. 
Predm. O U Ž Á N ch n p v A B C D A B C D 

Mat  9 13 14 4 31 34 0 1 0 0 1 22 0 52 33 74 6 

Prír 5 15 11 0 31 26 0 0 0 9 1 1 0 126 23 10 0 

Prv  2 1 26 24 18 16 2 3 11 30 9 3 1 95 75 38 16 

Sj_CP 8 12 12 0 31 31 0 0 0 1 0 2 0 74 70 49 22 

Sj 7 10 17 3 26 27 0 0 2 7 6 5 0 79 46 46 1 

E 

Vlas  6 10 15 1 30 31 9 0 0 7 2 5 0 128 52 25 6 

Spolu   37 61 95 32 167 165 11 4 13 54 19 38 1 554 299 242 51 

Mat  3 15 12 1 29 29 0 0 0 4 5 13 0 51 70 48 4 

Prír 10 15 6 0 31 31 0 0 0 7 2 7 0 137 66 38 0 

Prv  0 0 31 24 10 11 27 8 31 28 46 37 9 102 97 74 33 

Sj_CP 6 7 18 5 15 24 0 1 4 14 28 33 0 70 53 45 8 

Sj 7 4 20 5 26 28 0 0 0 2 5 3 1 121 58 42 9 

I 

Vlas  9 8 14 0 30 30 1 0 1 9 5 11 0 180 55 52 2 

Spolu   35 49 101 35 141 153 28 9 36 64 91 104 10 661 399 299 56 

Mat  12 28 26 5 60 63 0 1 0 4 6 35 0 103 103 122 10 

Prír 15 30 17 0 62 57 0 0 0 16 3 8 0 263 89 48 0 

Prv  2 1 57 48 28 27 29 11 42 58 55 40 10 197 172 112 49 

Sj_CP 14 19 30 5 46 55 0 1 4 15 28 35 0 144 123 94 30 

Sj 14 14 37 8 52 55 0 0 2 9 11 8 1 200 104 88 10 

Total 

Vlas  15 18 29 1 60 61 10 0 1 16 7 16 0 308 107 77 8 

Spolu   72 110 196 67 308 318 39 13 49 118 110 142 11 1215 698 541 107

Legenda: O – obsah, U – učiteľ, Ž – žák, Á – áno, N – nie, ch – chýba, n – norma, v – výkon, p – 
podmienka  
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Pri položke „adresnosť“ sa objavili tri skupiny cieľov, ciele zamerané na 
činnosť učiteľa, ciele formulované ako vyjadrenie učebného obsahu a ciele 
orientované na žiaka. My sme pri hodnotení analýzy projektov ako indikátor 
cieľa zameraného na rozvoj žiaka akceptovali len cieľ vyjadrený v reči žiac-
kych výkonov. Z celkového počtu projektov (376) malo 196 cieľ vyjadrený v 
reči žiackych výkonov, z toho u vzorky externých študentov 95 a vo vzorke 
interných študentov 101. V ďalšom období je možné skúmať vzťah medzi sku-
pinami cieľov pri adresnosti a cieľmi s vymedzenou hladinou učenia a výsky-
tom učebných úloh v projekte. Domnievame sa, že ak je cieľ vyjadrený v reči 
žiackych výkonov, to ešte neznamená, že má všetky ostatné indikárory a na-
pomáha rozvoju žiaka, že je lepší ako iné skupiny.  

Pri kategórii jednoznačnosť zo všetkých projektov (376) až 308 je bez 
cieľa, ktorý spĺňa kritérium – formulovanie učebných cieľov takými slovami, 
ktoré nepripúšťajú rôzny výklad rôznymi osobami. Jednoznačnosť cieľa bola 
preukázaná v 32 projektoch externých študentov, v 35 projektoch interných 
študentov z celkového počtu 376. 

Pri kategórii kontrolovateľnosť až 318 cieľov z 376 nespĺňalo požiadavku 
vymedzenia podmienok, ktoré je treba sledovať, aby produkt žiaka, jeho vý-
sledok bol prijatý. Výskyt týchto prvkov kontrolovateľnosti bol všeobecne 
nízky, pričom sme evidovali každý prejav kontrolovateľnosti v cieli.  

 Pri sledovaní kognitívnej náročnosti cieľa – teda prvku, ktorý je domi-
nantným činiteľom zámerného rozvoja žiackych kvalít sme zistili, že pri 
kognitívnej náročnosti na úrovni vedomosť – A je výskyt porovnateľný pri 
oboch vzorkách (E = 54, I = 64) ale na úrovni vedomosť – porozumenie – B 
(E =19, I = 91) a na úrovni zručnosti pracovať s informáciami C, D (E = 38, 
I = 104) je rozdiel vo výskyte medzi vzorkami výrazný. Pracujú interní štu-
denti zámerne s taxonómiami? Súvisí to s ich lepšími vedomosťami?  

V tabuľke 1 je uvedený aj prehľad učebných úloh podľa hladiny kognitív-
nej náročnosti, ako boli zaregistrované v projektoch výučby. Evidovali sme 
konkrétnu výzvu, inštrukciu pre aktivitu žiaka. Učebné úlohy ako „dynamizu-
júci faktor výučby“, „navodzovateľ učebnej činnosti“ sa v projektoch často 
vyskytovali len ako motivačný prvok. Boli to otázky z inej oblasti ako nové 
učivo, často mali len zisťovací charakter o zvládnutí predchádzajúcich vedo-
mostí, dotýkali sa iného predmetu. Existovali výučbové projekty, a nebolo ich 
málo, bez učebných úloh, projekty mali konštatačný charakter – „deti odpíšu 
z tabule“…, „vysvetlím učivo o hubách“, tomuto problému je potrebné veno-
vať ďalšiu pozornosť, je mimo sledovaného problému. 
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Najväčší počet učebných úloh vo všetkých projektoch, tiež u vzorky exter-
ných a interných študentov bol na hladine najnižšej kognitívnej náročnosti – 
vedomosť (A), najnižší na hladine nešpecifického transferu (D). Najvyššia 
frekvencia učebných úloh v hladine učenia A bola sústredená na opakovanie a 
precvičovanie učiva a navodenie témy vyučovacej hodiny. Do tejto kategórie 
boli zaraďované často „banálne“ otázky, po ktorých nasledoval statický opis 
postupu stvárnenia učiva. 

 

Frekvencie výskytu indikátorov učebného cieľa a výskyt učebných úloh  
Na základe tvrdenia v teoretickej časti práce, že konkrétny, na žiaka orien-

tovaný cieľ výučby je dominantným prostriedkom rozvoja žiaka, pretože 
umožňuje aktivizáciu jeho činnosti v oblasti práve tých zmien, ktoré chceme 
zámerne dosiahnuť, sme sa sústredili aj na hľadanie vzťahu medzi výskytom 
kognitívnych cieľov v rôznej hladine náročnosti a množstvom učebných úloh 
v projektoch výučby. Graf 6 ilustruje rozdiely v počte kognitívnych cieľov 
v jednotlivých predmetoch medzi internými a externými študentmi a súbežne 
je možné sledovať výskyt učebných úloh v rôznych hladinách náročnosti 
v oboch sledovaných vzorkách, aj predmetoch. 

Výskyt cieľov zameraných na rôzne hladiny učenia je odlišný v rôznych 
predmetoch u interných aj externých. Najvyrovnanejší výskyt cieľov v rôz-
nych hladinách učenia je v predmete prvouka u interných študentov a tomu 
zodpovedá aj najvyrovnanejší počet učebných úloh v tej istej vzorke. V tomto 
predmete nie je významný rozdiel medzi E/I študentmi. Tu je potrebné pripo-
menúť, že v predmete prvouka bol program rozvoja učiteľských spôsobností 
v oblasti cieľov pilotne realizovaný aj vo vzorke externých študentov. 

Na základe toho môžeme konštatovať, že študenti vedení k využívaniu ta-
xonómii pri koncipovaní cieľov orientovaných na zámerný rozvoj kognitív-
nych procesov rôznej náročnosti používajú aj učebné úlohy rôznej kognitívnej 
náročnosti na ich realizáciu. Ciele formulované pre rôzne hladiny učenia sú 
v čítaní a písaní (S–CP) rovnomerne zastúpené u interných študentov, avšak 
s minimálnym výskytom v tomto predmete u vzorky externých študentov. 
U interných študentov je vidieť vyrovnanejšie zastúpenie všetkých hladín uče-
nia v učebných cieľoch oproti externým študentom. Môžeme ďalej konštato-
vať, že v oboch vzorkách študenti používajú najčastejšie učebné úlohy na 
úrovni vedomosť – porozumenie vyrovnane.  
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Graf 6 Učebné ciele a učebné úlohy rôznej kognitívnej náročnosti – vyučovacie predmety  
  A   B   C   

INTERNÍ EXTERNÍ 

Ciele 

Úlohy 

Obe vzorky študentov zameriavali v projektoch pozornosť viac na ná-
vrhy učebných úloh ako na formulovanie cieľov rôznej kognitívnej nároč-
nosti. Tento jav je možné pozorovať aj v grafoch, kde početnosť učebných 
úloh v jednotlivých predmetoch na rôznych úrovniach kognitívnej nároč-
nosti je vyššia, ako by zodpovedalo cieľom.  

Takýto výskyt učebných úloh bez cieľovania poukazuje jednak na to, že 
študenti používajú učebné úlohy ako nástroj na aktivizáciu činnosti, ale ne-
systematicky, bez jasného zámeru operacionalizovať učebné výzvy podľa 
kognitívnej náročnosti a podľa potrieb žiakov. Zároveň vzniká aj potreba 
ďalšej špecifikácie nástroja na takéto rozlíšenie adekvátnosti výskytu učeb-
ných úloh v jednotlivých projektoch výučby. 
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Graf 6 Učebné ciele a učebné úlohy rôznej kognitívnej náročnosti  
 

 Ciele   úlohy   Ciele 
A+B  Ciele 

C+D  Úlohy 
A+B   Úlohy 

C+D 

 
  

Graf 6 vľavo zobrazuje celkovú sumu všetkých kognitívnych cieľov a 
učebných úloh podľa formy štúdia. Rozdiely počtov výskytu ako cieľov, tak 
aj úloh sú štatisticky vysoko významné (***). Pri obsahovej analýze sme 
pozorovali, že fundovanejší pohľad interných študentov do problematiky ope-
racionalizácie učebných cieľov zvyšuje zámernú tvorbu učebných úloh ako 
prostriedkov aktivizácie žiakovej činnosti.  

Graf 6 vpravo zobrazuje cielené ovplyvňovanie vyšších hladín učenia vo 
vzorke interných študentov. Rozdiel v počtoch cieľov vo vyššej hladine ná-
ročnosti (úroveň skúseností) medzi oboma vzorkami je tiež štatisticky vý-
znamný (***), taktiež rozdiel v počtoch úloh (**). Nižšia hladina význam-
nosti rozdielu úloh zrejme tiež naznačuje náhodilosť v ich projektovaní. 

Pomer medzi projektovanými cieľmi a počtom učebných úloh sa nám javí 
ako vhodný kandidát na ďalší dobrý indikátor hodnotenia kvality výučby orien-
tovanej na žiaka. V našom prípade je tento pomer 8,2% u externých študentov, 
resp. 19,2% u interných. Taký istý trend sme zaznamenali aj v pomere medzi 
vyššími kognitívnymi hladinami (C+D) 13,3% (E), resp. 31,8% (I). Tento 
pomer preukazuje, že zámerné projektovanie rozvoja vyšších kognitívnych hla-
dín učenia, sa prejaví vyšším výskytom takých učebných úloh, ktoré ich vyvo-
lávajú. 

 

Diskusia 
Program rozvoja didaktických spôsobností v projektovaní výučby sa dotýka 

všetkých rovín prípravy učiteľov. Výskum zameraný na sledovanie týchto 
efektov v praxi priniesol aj iné, rovnako dôležité poznanie. Evidentná prefe-
rencia tých učiteľských spôsobností, ktoré vytvárajú humánnu školu. Tento 
efekt považujeme za výsledok systematického pedagogicko-psychologického 

  39



 

pôsobenia nášho modelu prípravy učiteľov smerom k plnému chápaniu úlohy 
učiteľa pri vedení žiaka v jeho osobnom rozvoji.  

Spôsobnosti potrebné pre fundovaný osobný rozvoj budúcich učiteľov sú 
podmienené kvalitnými vedomosťami, uvedomeným, aktívnym prístupom 
k ich nácviku v modelových a skutočných situáciách a kritickou reflexiou. 

Jednou z úloh našej práce bolo zdôrazniť túto triádu pozorovaním kom-
plexu zdanlivo nesúvisiacich sprievodných javov procesu stávania sa učite-
ľom formou odpovedí v dotazníku. U študentov, ktorí prešli programom sme 
zaznamenali zaujímavé vzťahy: 

• hodnotenie vlastných vedomostí a skúseností je v súlade s reálnym 
stavom ich vedomostí, 

• preferencia učiteľských spôsobností potrebných pre prax je v súlade 
s vedomosťami a aj s kvalitou vlastných projektov, 

• s rastom vedomostí, rastie kritickosť, 

• kvalita príprav je sprevádzaná vyššími vedomosťami a vyššou 
kritickosťou.  

Aj napriek všetkým týmto zaznamenaným zmenám k lepšiemu však ešte stá-
le pretrváva tendencia venovať viac úsilia zaužívaným učiteľským činnostiam. 
Toto vedie k otváraniu nových problémov systematického vzdelávania cvič-
ných učiteľov. 

Pozorujeme aj výsledky rôznorodosti prístupov v odborových didaktikách 
a tendenciu študentov prispôsobovať sa týmto požiadavkám. 
 

Literatúra: 
DOUŠKOVÁ, A.; PORUBSKÝ, Š. Vedenie študentov na odbornej učiteľskej 
praxi. Banská Bystrica : PF UMB, 2004.  
DOUŠKOVÁ, A. Učebné ciele ako didaktická kategória v procese plánovania 
a projektovania výučby. Habilitačná práca. Banská Bystrica, 2004. 
 

Abstract: An objective in child centred education is understood mostly as a 
tool for activation of multilateral personal development of child’s personality 
and as a tool for evaluation of this development. In the paper the author 
presents outcomes of educational projects analyses. She aims her interest to 
quantitative description of content categories – incidence of given indicators 
of objective and incidence of tasks.  
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PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA BUDOUCÍCH UČITELŮ 
PRVNÍHO STUPNĚ VE SLOVINSKU 

Darja Skribe-Dimec 

Anotace: V příspěvku je nastíněn historický vývoj praktické přípravy učitelů 
prvního stupně ve Slovinsku. Podrobněji je představen současný model prak-
tické přípravy budoucích učitelů prvního stupně, který realizujeme na Peda-
gogické fakultě Univerzity v Lublani. Prezentovány jsou také výsledky výzku-
mu o názorech mentorů na význam praktické přípravy. 

 

Úvod 
Na praktickou pedagogickou přípravu učitelů mají na jedné straně velký 

vliv zkušenosti, které student získal v době vlastního vzdělávání (jako žák na 
základní škole, student na střední škole či student na fakultě). Na druhé straně 
zkoušíme na Pedagogické fakultě prostřednictvím teoretického poznání předá-
vat rady pro co nejvíce účinnou práci. Oboje pak student použije, když probí-
há praxe. Zkušenosti ukazují, že se při prvních pokusech pedagogické práce 
většina studentů nejvíce opírá o vlastní zkušenosti. Z toho vyplývá, že jsme v 
„začarovaném kruhu“: „Tak, jak mě učili, budu učit i já druhé.“ Uvědomění si 
tohoto problému  je podle mého velmi důležité, jelikož je východiskem pro 
systematické doplňování a změnu vlastní praxe. V příspěvku je představena 
praktická pedagogická příprava, která zahrnuje pedagogickou praxi, hospitace  
a výstupy v rámci předmětových  didaktik. 

 

Historický přehled praktické pedagogické přípravy ve Slovinsku. 
Krátký historický přehled praktické pedagogické přípravy učitelů prvního 

stupně ve Slovinsku je čerpán z Cencič a Centič (1994). Vzdělávání učitelů 
prvního stupně po druhé světové válce probíhalo na učitelských ústavech, 
praktická pedagogická příprava pak na cvičných školách. Uvědomění si, že 
budoucí učitelé mají nedostatečné odborné a všeobecné vzdělání, vedlo k zru-
šení učitelských ústavů a k začátku vzdělávání učitelů na pedagogických 
akademiích (1964). Učitelské ústavy nahradila gymnázia pedagogického smě-
ru a později střední pedagogické školy. Pedagogické akademie připravovaly 
budoucí učitele dva roky. Jelikož přicházeli studenti ze střední školy prakticky 
bez pedagogické praxe, probíhala na pedagogických akademiích kromě teore-
tické také praktická příprava ve formě souvislé praxe, hospitací a výstupů. Po-
zornost však byla i tak více věnována akademickému vzdělávání a na úkor 
toho se snižoval rozsah předmětových didaktik a následně také počet výstupů. 
Souvislá praxe se tak z jednoměsíční na učitelském ústavu zkrátila na dvoutý-
denní na akademii. 
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V roce 1987 nastala velká změna ve vzdělávání budoucích učitelů prvního 
stupně – studium se prodloužilo z dvouletého na čtyřleté vysokoškolské. 
Vzdělávání probíhalo pod  záštitou Pedagogické fakulty, kde také probíhá do-
dnes. Podíl praktické pedagogické přípravy zůstal stejný. Kromě hospitací a 
výstupů v rámci předmětových didaktik, měli studenti pouze dva týdny sou-
vislé praxe na konci studia a to ve 4. ročníku. Průběžné sledování programu 
ukázalo, že je názor studentů a učitelů předmětových didaktik  stejný, a to, že 
je praktické přípravy velmi málo. V akademické roce 1995/96 došlo na Peda-
gogické fakultě Univerzity v Lublani k částečné obnově programu, přičemž se 
zastoupení pedagogické praxe výrazně zvýšilo – z dvou na deset týdnů. Uči-
telé prvního stupně mají v několika posledních letech možnost pokračovat ve 
studiu ve formě podiplomního studia (ve Slovinsku magisterij). S přechodem 
na Boloňský model vzdělávání, jehož plánování momentálně probíhá, se plá-
nují také dílčí změny v praktické přípravě studentů, spíše však  z hlediska kva-
litativního (obsahového) než z kvantitativního. Jeden z hlavních problémů 
současného systému vzdělávání budoucích učitelů prvního stupně je v systé-
mově  neřešené spolupráci mezi fakultou a základními školami (Jiriševič a 
kol. 2005). 
 

Model pedagogické praxe studentů prvního stupně 
V následující části v  krátkosti představím model pedagogické praxe stu-

dentů prvního stupně na Pedagogické fakultě Univerzity v Lublani, který 
realizujeme v posledních deseti letech. Ve čtyřletém studiu mají studenti 10 
týdnů pedagogické praxe. Pedagogická praxe začíná v 1. ročníku, do 4. 
ročníku se pak systematicky navyšuje jak rozsah praxe, tak množství stu-
dentských povinností.  
Obecné úkoly praxe jsou široké a různorodé: 

• praxe dává učitelským kandidátům vzor budoucí profese a představuje 
přímý přenos pracovních zkušeností, 

• praxe umožňuje poznání celkového chodu a života školy, 

• studenti  získávají množství informací o obsahu, metodických 
postupech a organizaci výchovně-vzdělávacího procesu, 

• získané zkušenosti vedou k pochopení znalostí z  didaktiky, pedagogiky 
a psychologie a otevírají problémy, které pak teoretické studium 
zkoumá a prohlubuje, 

• učitelští kandidáti zhodnotí vlastní schopnosti a zájem o učitelské 
povolání, což je motivuje k další  profesní přípravě, 

• přímý kontakt s žáky a účast ve výchovně-vzdělávacím procesu působí 
povzbudivě na účinnost studia (Cencič a Centič 1992, s. 36) 
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1 ročník 
Praxe představuje první etapu v systematické a postupné praktické pedago-

gické přípravě studentů. Probíhá jeden týden, souvisle a to buď individuálně 
nebo ve dvojicích, pokud jsou na škole dva studenti. V rámci této praxe stu-
denti většinou hospitují.  Každý by však měl mít možnost připravit si a zreali-
zovat „mini vyučovací hodinu“. Obsahem je praxe provázaná s předmětem 
obecná didaktika. Cílem je provazovat teoretické znalosti s praktickými zku-
šenostmi. Tato praxe dává studentům možnost hlubšího poznání učitelského 
povolání z jiného pohledu než  ho poznali jako žáci. Umožňuje jim ověřit si 
vlastní schopnosti a profesního přání, představuje také povzbuzení pro násle-
dující studium. Protože se jedná o první studentův pokus, který v sobě za-
hrnuje přípravu, proces vyučování a analýzu dění, je pro studenta velmi důle-
žité povzbuzení a podpora mentora.  Pro studentův profesionální rozvoj je 
ještě zvlášť cenná zpětná vazba mentora při analýze vyučovací hodiny (přede-
vším splnění stanovených cílů) a pomoc při rozboru různých situací tak, aby si 
student začal postupně také sám klást otázky: „proč tak“, „jak ještě“…  a hle-
dat na ně odpovědi. 

 

2. ročník 
Tato praxe rozšiřuje zkušenosti  z 1. ročníku a umožňuje „měkký“ přechod 

na formu, která je ve 3. ročníku. Probíhá dva týdny, v kombinaci souvislé a 
průběžné formy v letním semestru (1 týden souvislé a 10 dní průběžné praxe). 
Student co nejaktivněji  sleduje vyučování, spolupracuje a pomáhá mentorovi. 
V rámci souvislé pedagogické praxe samostatně vyučuje nejméně jednu vy-
učovací hodinu. Obsahově je praxe provázaná s předmětem pedagogická psy-
chologie a je zaměřena především na poznávání pedagogicko-psychologic-
kých zvláštností práce ve třídě, na provazovaní pedagogické teorie a praxe 
s cílem ověřit si prostřednictvím vlastních zkušeností psychologické a pedago-
gické teoretické znalosti. V rámci semináře z pedagogické psychologie stu-
dent formou projektu teoreticky a prakticky analyzuje  některé z užších  pro-
blematických oblastí, které si sám vybere (např. problematika práce s dětmi 
mladšího školního věku, způsoby motivace, formy spolupráce s rodiči, jedno-
tlivé pedagogické inovace, problematiku hodnocení, problematiku postiže-
ných dětí…). Tvorba projektu  zahrnuje více kroků: od výběru tématu, hledání 
a studia odborné literatury, plánování praktické práce, analýzy získaných zna-
lostí, ke skupinové prezentaci projektu na semináři. V době pedagogické pra-
xe si student vede také deník, ve kterém by neměly převažovat pouze popisy 
aktivit, ale především osobní reflexe prožitých zkušeností. 
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3. ročník 
Student třetího ročníku je teprve na začátku didaktické přípravy jednotli-

vých předmětů, které se vyučují na základní škole. Většina předmětových 
didaktik začíná až ve 3. ročníku. Praxe probíhá souvisle tři týdny. Studenti 
realizují praxi v trojicích, přičemž každý student samostatně vyučuje nejméně 
jednu hodinu denně a dohromady každý předmět alespoň dvě vyučovací hodi-
ny. Výjimkou je tělesná výchova, kde z důvodu bezpečnosti student pouze po-
máhá mentorovi. Všechny ostatní hodiny student hospituje u svých kolegů či 
u mentora. Na vybraných školách (v Lublani a okolí) je většinou 12 studentů a 
vedoucí praxe, což je vyučují z Pedagogické fakulty. Vedoucí praxe sleduje 
práci studentů a zúčastní se nejméně jedné vyučovací hodiny u každého stu-
denta. Dohromady se všemi třemi studenty a mentorem  na konci výuky ana-
lyzuje výstupy. Obvykle se vedoucí praxe a studenti mezi sebou domluví, kte-
rých vyučovacích hodin se vedoucí praxe zúčastní. Obsahově praxe navazuje 
na všechny předmětové didaktiky a je zaměřena především na získávání 
zkušeností a setkávání se s konkrétních problémy a jejich řešení v různých 
předmětech. Získané zkušenosti by měly studentovi pomáhat v dalším studiu, 
aby lépe porozuměl problémům a lépe dokázal provazovat teoretické znalosti 
s praxí. Na konci praxe student odevzdá všechny své přípravy na vyučovací 
hodiny i s analýzami, dva záznamy učebních výsledků u vybraných žáků 
v rámci každého předmětu, hodnocení mentora, stručný přehled nejdůležitěj-
ších poznatků z praxe. Deníky kontroluje vedoucí praxe. 

 

4. ročník 
Kromě obecných cílů pedagogické praxe a cílů praxe 3. ročníku, student ve 

4. ročníku již samostatně plánuje, realizuje a hodnotí vyučování ve všech 
předmětech, zkouší aplikovat různé vyučovací metody a formy doporučené 
v předmětových didaktikách a kriticky je hodnotí. Sleduje, zjišťuje a popisuje 
výsledky žáků a sleduje své pokroky ve znalostech, dovednostech a schopnos-
tech v souvislosti s vyučováním. Student realizuje praxi individuálně. Všech-
ny 4 týdny pod vedením mentora samostatně vyučuje a spolupracuje při všech 
aktivitách, které probíhají na základní škole v době pedagogické praxe. Obsa-
hově praxe navazuje na všechny předměty, které se vyučují na pedagogické 
fakultě. V jednotlivých předmětech, především však v předmětových didakti-
kách, dostávají studenti písemné pokyny k realizaci určitých úkolů v rámci 
vyučování. Například, v předmětu didaktika přírodovědy musí studenti zreali-
zovat alespoň jednu vyučovací hodinu venku, před školou, vytvořit pracovní 
list, jehož součástí jsou takové úkoly (otázky), které může vyřešit každý žák 
(Elstgeest 1992), sestavit a vyzkoušet jednu krabici pokusů (Sribe-Dimec 
1998). Zprávu z praxe a hodnocení napíše mentor, deník pedagogické praxe 
kontroluje vyučující z pedagogické fakulty. 
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Podrobnější popis pedagogické praxe respektive plán pedagogické praxe 
je možné nalézt na internetových stranách Pedagogické fakulty, Univerzity 
v Lublani (Katedra prvního stupně). Stručný přehled základních informací 
o modelu pedagogické praxe studentů prvního stupně Pedagogické fakulty 
Univerzity v Lublani je uveden v tabulce. 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Délka trvání 1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny 
Cíl pozorování  asistence vedení hodin samostatné 

plánování, 
realizace a 
hodnocení 
hodin 

organizace individuální 
nebo ve 
dvojicích 
souvislá 

individuální, 
souvislá a 
průběžná 

souvislá  
po trojicích 
 

individuální, 
souvislá 

Návaznost na 
předměty 

obecná 
didaktika 

pedagogická 
psychologie 

předmětové 
didaktiky 

všechny  
předměty 

Tab. 1: Základní informace o modelu pedagogické praxe studentů prvního stupně 
Pedagogické fakulty Univerzity v Lublani 
 

Zjištění výzkumu o názorech mentorů na význam praktické 
pedagogické přípravy 

V rámci projektu Partnerství fakult a škol, které financuje Evropský so-
ciální fond a Ministerstvo školství a sportu republiky Slovinsko, speciální 
výzkumná skupina zkoumala problematiku praktické pedagogické přípra-
vy. Výsledky výzkumy publikovali ve společné zprávě (Juriševič a kol. 
2005) a některá z hlavních zjištění stručně sdělím v další části tohoto pří-
spěvku. Skupina připravila dotazník, který vyplnilo 327 učitelů, vychovate-
lů, speciálních a sociálních pedagogů, kteří byli v posledních roce mentory 
studentů Pedagogické fakulty. Nejedná se pouze o názory mentorů budou-
cích učitelů prvního stupně, ale i mentorů  jiných pedagogických programů. 
Výzkumná skupina získala názory mentorů o: 

• účinnosti dosavadní praktické pedagogické přípravy studentů, 

• významu praktické pedagogické přípravy, 

• chápání role mentora, 

• přispívání mentorů k praktické pedagogické přípravě studentů a  

• dalším odborném zdokonalování mentorů. 
 

  45



 

Mentoři vidí hlavní význam praktické pedagogické přípravy v provázanosti 
teoretických znalostí s praktickými pedagogickými zkušenostmi (62,4%) a 
učení jejich obsahů, které je možné získat pouze zkušeností v pedagogické 
praxi (61,5%). Kromě toho se domnívají, že je to také příležitost, aby se 
student seznámil s konkrétními pracovními poměry ve vybraném povolání. 

Výsledky týkající se pojetí mentorské role ukazují, že mentoři svou roli chá-
pou ve smyslu vlastního profesionálního rozvoje: Mentorství chápou jako od-
bornou výzvu (X = 4,62, s = 0,61), jako příležitost pro učení v interakci se stu-
dentem (X = 4,43, s = 0,78) dále také uvádí, že se prostřednictvím mentorství 
sami zdokonalují (X = 4, 35, s = 0,85).  Mentoři nesouhlasí s tvrzením, že je 
mentorství „nutné zlo“ (X = 1,45, s = 0,87) a že pro ně představuje pouze další 
zátěž (X =2,52, s = 0,78)  

Mentoři obecně vysoce hodnotí svůj přínos k praktické pedagogické přípravě 
studentů, ještě zvlášť důležitý se jim zdá přínos v procesu analýzy a hodnocení 
výchovně-vzdělávacího práce (X = 4,14, s = 0,85), při přípravě (X = 4,04, s = 
0,86) a při rozvíjení pedagogicko-psychologického přístupu (X = 4,02, s = 0,79). 

Mentoři se domnívají, že by pro dosažení vyšší mentorské kvality bylo nejvíce 
smysluplné zdokonalit jejich znalosti v oblasti didaktické (X = 3,85; s = 1,17) a v 
psychologické (X = 3,59; s = 1,14). Dále sami uváděli ještě další oblasti jako 
jsou: úloha a odpovědnost mentora, organizace a realizace praktické pedagogické 
přípravy, současné didaktické metody a přístupy a komunikace se studenty. Ná-
vrhy mentorů můžeme chápat jako nedostatky v současném modelu  pedagogic-
ké přípravy studentů Pedagogické fakulty Univerzity v Lublani. 

 

Závěr 
V příspěvku jsem se pokusila nastínit historický vývoj praktické pedagogic-

ké přípravy a představit současný model pedagogické praxe Katedry prvního 
stupně Pedagogické fakulty, Univerzity v Lublani. Ostatní katedry na této fa-
kultě mají jiné modely, stejně tak jako realizují jiné formy praxe další Pedago-
gické fakulty ve Slovinsku. Jedním ze základních zjištění výzkumu o názo-
rech mentorů o významu pedagogické praxe bylo, že by bylo dobré s obno-
vou, které přinesla Boloňská deklarace, sjednotit různé způsoby realizace 
pedagogických praxí. Domnívám se, že výše popsaný model může být pro to 
dobrým základem. V každém případě je však třeba si uvědomovat, že má 
model také některé nedostatky, především z hlediska určení úloh a spolupráce 
mezi mentory na základních školách a učiteli na pedagogické fakultě. Očeká-
váme, že projekt Partnerství fakult a škol vytvoří optimální model a vyřeší 
tento problém ne pouze na organizační úrovni, ale také systémově. 
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Abstract: The paper shortly reviews the history of the practical training 
development of future primary teachers in Slovenia. The contemporary model 
of practical work at the Department of Primary Education at Faculty of 
Education in University of Ljubljana is introduced in more detail. The results 
of analysis of mentors´ opinions about the importance of practical work are 
also presented. 
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PEDAGOGICKÉ PRAXE – PŘIPOMÍNKY K JEJICH ORGANI-
ZACI A PRŮBĚHU, NÁMĚTY NA JEJICH ZEFEKTIVNĚNÍ 

Oldřich Šimoník 

Anotace: Studie se zabývá problematikou pedagogických praxí v pregraduál-
ním učitelském studiu. V první části jsou shrnuty připomínky 252 absolventů 
učitelských studijních programů k  pedagogickým praxím; druhá část obsahu-
je návrhy na zefektivnění pedagogických praxí budoucích učitelů. 
 

Příspěvek je rozčleněn na dvě části. V první části jsou shrnuty připomínky 
studentů učitelských studijních programů k absolvovaným pedagogickým 
praxím; druhá část obsahuje náměty směřující k zefektivnění pedagogických 
praxí budoucích učitelů. Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu 
GAČR č. 406/03/1349. 

Připomínky a náměty absolventů k organizaci a průběhu pedagogických 
praxi – shrnutí výsledků šetření, kterého se v letech 2003 a 2004 zúčastnilo 
celkem 252 studentů učitelství: 

• Pedagogické praxe jsou studenty vnímány jako velmi významná a 
důležitá součást studijních programů: měly by být do studijního programu 
zařazeny v mnohem větším rozsahu a v adekvátní formě pokud možno už 
od počátku studia.  

• Je třeba přehodnotit stávající systém pedagogických praxí: jejich typy, 
náplň, strukturu a délku.  

• Zařazení pedagogických praxí do harmonogramu jednotlivých semestrů 
studia by nemělo narušovat plnění ostatních studijních povinností 
studentů; respektována musí být také organizace vyučování a plánování 
na jednotlivých cvičných školách.  

• Pedagogické praxe nelze konat na školách, které nezaručují vhodné 
pedagogické klima, případně nemají zájem podílet se na přípravě 
budoucích učitelů.  

• Administrativní a organizační stránka praxí by měla profesionálně 
zajištěna tak, aby se praktikující studenti i cviční učitelé mohli věnovat 
především vlastní pedagogické činnosti.  

• Příprava studentů na pedagogickou praxi by měla před nástupem na školu 
vyústit v intenzivní pedagogicko-psychologickou a právní průpravu, 
adekvátní typu a náplni praxe.  
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Řada připomínek směřovala k učitelům fakulty – zejména k oborovým 
(předmětovým) didaktikům, kteří zpravidla za většinu praxí odpovídají. Uka-
zuje se, že vzhledem k počtu oborových didaktiků, výši jejich úvazků a vyso-
kému počtu studentů jsou možnosti jejich funkčních intervencí v průběhu pra-
xí minimální. 

Funkcí cvičného učitele by měli být pověřováni učitelé, kteří jsou nejen 
„kvalitní“, ale i ochotní všechny činnosti z této funkce vyplývající co nejlépe 
vykonávat. Tito učitelé by měli absolvovat speciální přípravu a jejich stálý 
kontakt s odpovídajícími pracovišti fakulty je nezbytný.  

Pedagogická praxe se dotazovaným studentům jevila jako izolovaná, samo-
statná disciplína; přednášky, výuka, „předkládání“ teorie v podobě využitelné 
pro následnou pedagogickou praxi, reflexe zkušeností které na praxi získali, 
diskuse nad otázkami a problémy, které se jim na praxi nepodařilo vyřešit, 
stručně řečeno: teorie předcházející praxi a teorie na praxi navazující využívá 
minimálně možností, které pedagogická činnost studentů na školách nabízí. 
 

Závěry 
Pedagogické praxe v učitelských studijních programech mají ve srovnání 

s praxemi v jiných vysokoškolských studijních programech mnohem význam-
nější roli. Význam pedagogických praxí jako hlavní složky „praktické“ přípra-
vy je dán specifikou učitelské profese: na rozdíl od absolventů jiných vyso-
kých škol se od učitele očekává plnění všech základních profesních povinností 
už od prvních dnů po nástupu na pracoviště – do školy. Problematiku pedago-
gických praxí je proto třeba řešit se vší vážností, odpovídající společenskému 
poslání školy úloze učitelů. 

Problematiku pedagogických praxí je možno úspěšně řešit jen v kontextu 
pregraduální přípravy jako celku. Dílčí a nesystémová opatření, nerespektující 
permanentní a především funkční propojování teorie s praxí v průběhu celého 
studia, nemohou přinést výraznější zkvalitnění profesní přípravy učitelů. Na 
realizaci učitelské přípravy včetně pedagogické praxe se musí adekvátním 
způsobem podílet všechny katedry. Orientace na „učitelství“ by měla být zá-
kladním principem nejen pro obsahovou a formální spolupráci oborů a kateder 
při tvorbě studijních programů, ale i pro spolupráci všech učitelů fakulty a 
učitelů cvičných škol.  

Jako jeden ze stěžejních problémů se jeví absence teoretické reflexe peda-
gogických praxí; analýza, interpretace a hodnocení všech profesních i lids-
kých situací studenta v průběhu praxe, závěry a doporučení pro další postup, 
studium, nácvik, autoregulaci atd. V některých šetřeních dotazování studenti 
poukazovali na potřebu konfrontace svého vlastního (sebereflektujícího) 
pohledu s názorem (názory) zkušených učitelů základních škol i vysokoškols-
kých učitelů, zejména pedagogů, psychologů a oborových didaktiků. Využití 
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tohoto námětu v úvodu i v průběhu studia by vysokoškolské výuce, zejména 
pedagogice, psychologii a oborovým didaktikám nepochybně prospělo.  

Teoretické poznatky a praktické zkušenosti, prožitky, by se měly v průběhu 
studia vhodně propojovat nejen mezi jednotlivými obory a katedrami, ale i 
uvnitř oborů, mezi dílčími disciplínami.  

Pedagogická praxe v učitelském studiu je dosud vnímána především jako 
„praktická“ činnost a z tohoto pohledu je také popisována, analyzována a hod-
nocena. Mnohé z výzkumů a studií o pedagogické praxi se orientují přede-
vším na zjevnou, vnější a formální stránku praxe; pokusy o teoretické ucho-
pení „vnitřních“ procesů probíhajících u praktikujících studentů, případně dal-
ších zainteresovaných účastníků (zejména u cvičných učitelů) jsou zatím oje-
dinělé. Pedagogické praxi chybí ucelená teorie. 

Většina instruktážních materiálů pro praktikující studenty (Pokyny... Sou-
bor požadavků… Přehled povinností... apod.) zpravidla uvádí organizační in-
formace a orientuje se především na přesný a často podrobný výčet požado-
vaných činností studenta (např. počty hospitací, počty studentských výstupů 
v jednotlivých vyučovacích předmětech podle studentovi aprobace apod. ) a 
jen výjimečně obsahovala očekávané výstupy, konkrétně vymezující výsledky 
této činnosti (např. student umí rozpracovat..., dovede vyprojektovat..., umí 
vést…, samostatně provádí… aj.). V této oblasti má příprava studentů na pe-
dagogickou praxi nepochybně rezervy. Domníváme se, že by Rámcový pro-
gram pedagogické praxe a především jasně formulované výstupy z jednotli-
vých etap (typů) praxí mohly výrazně přispět k zvýšení efektivity praxí i uči-
telské přípravy jako celku. S požadavkem na stanovení jasně formulovaných 
výstupů z jednotlivých typů praxí souvisí i změna postojů praktikujících stu-
dentů, kteří by měli být mnohem více aktivními a samostatnými spolutvůrci 
praxí, zajišťováním a organizací praxí počínaje a orientací na dosažení žá-
doucích výstupů konče. Délka pedagogické praxe a její zaměření by měla být 
v průběhu studia postupně individuálně diferencována podle úrovně „kontrol-
ních“ výstupů posluchačů.  

Z většiny dosud provedených šetření lze usuzovat, že cviční učitelé základ-
ních škol zaujímají v průběhu pedagogických praxí významnou roli a efekt 
praxí značně závisí na jejich lidských i odborných kvalitách, odpovědnosti a 
osobní aktivitě. Rozsah intervencí cvičných učitelů při rozvíjení profesionál-
ních dovedností studentů učitelství a zejména forma těchto intervencí (direk-
tivní – nedirektivní, kladná – záporná) mají na osobnostní i profesní rozvoj 
studenta mimořádný vliv.  

Cviční učitelé základních a středních škol by měli absolvovat speciální pří-
pravu, dále se vzdělávat, udržovat stálý odborný kontakt s jednotlivými praco-
višti fakulty, „cítit se“ a „být vnímáni“ jako plnohodnotní učitelé fakulty a 
adekvátně tomuto poslání být také hodnoceni a odměňováni.  
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Stále nedoceněna zůstává povinná účast studentů učitelství na zájmové 
činnosti dětí a mládeže, i když je význam zkušeností získaných v této oblasti 
pro budoucího učitele zřejmý. Z výpovědí studentů vyplývá, že pro většinu 
dotazovaných byla tato pedagogická praxe významným zdrojem pedagogic-
kých zkušeností. Ve srovnání s povinnými praxemi měli studenti relativně 
mnohem větší volnost a někteří podle možností experimentovali v přístupech 
k žákům a v použitých metodách. Nepovinné pedagogické aktivity, vykonáva-
né před praxemi organizovanými fakultou, „přispěly“ u většiny dotazovaných 
studentů k zvýšení jejich sebedůvěry a jistoty. Podle názoru některých studen-
tů by pedagogická praxe před nástupem na učitelské fakulty měla být povinná, 
odborně a podrobně vyhodnocená; závěry hodnocení uchazeče by se měly stát 
součástí přijímacího řízení. 

Hledání optimálních modelů propojování teorie a praxe v profesní přípravě 
učitelů by se mělo mj. opírat o výsledky širších (případně celostátně koordino-
vaných) výzkumných šetření, na nichž by se kromě učitelských fakult podílel 
také školský terén. S ohledem na proměňující se funkci školy a stále náročněj-
ší práci učitele je tento požadavek plně oprávněný. 
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Abstract: The study consists of two basic parts: The research puts forward the 
results of a research project carried out in 2003 and 2004; The theoretical 
part characterizes undergraduate teacher education as one of the phases in 
the life-long professional development of teachers, deals with the issues of the 
relationship between theory and practice and with the role of pedagogical 
training in the preparation of future teachers. 
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REFLEXE PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ UČITELSTVÍ 
PRO 1. STUPEŇ ZŠ  

Anita Balcarová 

Anotace: Příspěvek představuje formy reflexe a evaluace pregraduální 
pedagogické praxe studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické 
fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Byl vytvořen systém reflexe a sebereflexe 
praxí studentů, který zohledňuje jednotlivé typy a formy praxí.  
 

Požadavky na učitele se obecně neustále zvyšují. Rostou nároky nejen na 
připravenost teoretickou, ale i na stránku praktickou. Stále silněji se ozývají 
hlasy, že absolventi učitelského studia přicházejí do škol z pedagogického 
hlediska nejsou připraveni, jsou zběhlými teoretiky a nemají představu o práci 
škol, neorientují se v moderních vyučovacích metodách.Nelze nesouhlasit. 
Studentům chybí praxe. Většinou ale studentu, který se po absolvování peda-
gogické fakulty již opravdu rozhodl nastoupit cestu pedagoga, nechybí iluze a 
odhodlání, snaha vše změnit, zavést ty nejnovější způsoby výuky a být učite-
lem, jaké ho si sám jako žák přál mít.  

 

Sebereflexe jako programové sledování a analýza sebe sama 
Kdy se člověk obecně nad sebou zamýšlí? Je to v situacích, kdy je postaven 

před složitější situaci, před řešení nějakého problému nebo při vypjatých 
životních situacích, které ho nutí do rozhodování o dalších krocích, případně 
při potřebě srovnávání se s jiným člověkem nebo při osobní konfrontaci s no-
vými poznatky. Sám sebe člověk hodnotí také tehdy, je-li k tomu vyzván. Jde 
o sebepojetí s tendencí po udržování resp. zvyšování hodnoty sebe sama. 

Reflektování a hodnocení vlastní práce tvoří přirozenou součást učitelského 
povolání. Učitel nemůže úspěšně splnit všechny požadavky, které jsou klade-
ny na vyučování bez plánování, organizace, sledování a hodnocení činností, 
které vykonává. Všichni učitelé provádějí reflexi a evaluaci vlastního působe-
ní po většinu času intuitivním způsobem a případ od případu. Naším cílem je 
naučit studenty – budoucí učitele reflexním technikám, které budou používat 
jako samozřejmou součást své profese učitele. 

Sebereflexní techniky podněcují studenty k hlubšímu zamyšlení se nad 
svojí studijní a pedagogickou činností, umožňují získat zkušenosti. Ve 
chvílích klidu, již bez emocí student může uvažovat o postupech, které po-
užil, kriticky hodnotit jejich funkčnost.  
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Sebereflexe plní několik funkcí (Kalhous, Obst a kol. 2002) 
• funkce poznávací, 
• funkce zpětnovazební, 
• funkce rozvíjející, 
• funkce preventivní, 
• funkce relaxační. 

Zamyšlení se nad otázkami: jaký jsem učitel, jaké mám problémy, jak je 
obvykle řeším, co všechno by měl učitel znát, ovládat a jakým způsobem by 
měl využívat škály různých metod pro rozvoj konkrétních pedagogických 
dovedností, které stránky by bylo vhodné rozvíjet, jakým způsobem můžu 
ohodnotit kvalitu svého pedagogického výkonu a zda jsem v kontaktu s vývo-
jem v oboru, a další. 
 

Formy reflexe praxe na PF UJEP 
Studenti učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. 

P. v Ústí nad Labem mají do čtyřletého magisterského studia zařazenu pedago-
gickou praxi v různých formách s požadavkem na její gradaci z hlediska stupně 
připravenosti studentů, pedagogické náročnosti, délky praxe.  

 

I. Pro studenty 1. a 2. ročníku je připraven výběrový kurz Asistentská praxe.  
Studenti si sami vyhledají školu a učitele, kde provádějí asistentské čin-

nosti, účastní se vyučování a tím jsou vedeni k pozorování výuky a práce uči-
tele. Výstupem je hodnocení učitele, studenti si vedou deník asistenta, který je 
základem pedagogického deníku. Zápočet je udělen na základě individuálního 
rozhovoru se studentem. 
 

II. S prvním pozorováním vyučovacích hodin se studenti setkávají ve 
formě shlédnutí a následném rozboru videonahrávek z vyučovacích 
hodin, které jsou zaměřeny na určitý didaktický problém. Další formou 
jsou simulace a mikrovýstupy konkrétních pedagogických činností, 
které také podléhají kolektivní diskusi. Studenti si v této fázi zakládají 
pedagogický deník, který budou doplňovat po celou dobu praktické 
přípravy. Je doporučována forma desek s možností zakládání a 
neomezeného doplňování poznámek materiálů. 

 
III. Praxi studenti zahajují ve 4. semestru formou náslechové praxe. 

Jde o pozorování hodin zkušeného předem vybraného učitele. Tato praxe 
má tři fáze: přípravnou, vlastní pozorování, vyhodnocení. Zároveň pro po-
třeby hodnocení se hodina zaznamenává na videozáznam. 
• Samotnému pozorování předchází přípravný seminář, kde se setkají 

studenti a učitel. Studentům je představena hodina, cíle, motivace a 
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objasněny důvody pro volbu konkrétních metod, jsou seznámeni se 
složením třídy, klimatem apod. Dále jsou studentům předány a 
objasněny hodnotící archy, do kterých budou svá pozorování zapisovat. 

• Vlastní pozorování je ve třídě v malé skupince studentů. 
• Hodnotícího semináře se opět zúčastní učitel, který hodinu realizoval a 

účastní se rozboru. Rozbor má rámec věcný a osobní. Rozbor je veden 
formou rozhovoru a diskuse. Diskuse je vedena ve směru učitel-student 
a také mezi studenty samotnými. Konzultována jsou individuální 
hodnocení studentů na základě pozorování a vlastních zkušeností. 

Konkrétní diskutovaný problém je současně přehráván z videozáznamu. 
 

IV. V 5. semestru studenti absolvují průběžnou praxi (určený den v týdnu 
po celý semestr). 

Studenti v průběhu celého semestru sbírají zkušenosti s vlastní přípravou a 
realizací vyučovací hodiny. Zároveň probíhají kurzy předmětových didaktik, 
kde studenti přímo konzultují své problémy. Studenti jsou ve po čtyřech po 
celý půl rok v jedné třídě na ZŠ v Ústí nad Labem. Výhodou je propojení teo-
retických poznatků s problémy z praxe zkušenostmi. 

Vždy dva studenti ze čtveřice pracují na jedné přípravě. Jeden přípravu 
prakticky realizuje, druhý a další dva studenti pozorují svého kolegu.  

Při následném hodnocení a rozboru hodiny vedené učitelem a didakti-
kem se studenti také vyjadřují ke svému kolegovi. Tato zpětnovazební in-
formace má být popisná, nikoliv hodnotící. Studenti se často vyjadřují, že 
se o svém vlastním vyučování naučí více, když pozorují své kolegy, než 
když někdo pozoruje je.  

Opět jsou některé výstupy studentů nahrávány a nahrávky na CD nosiči 
je k dispozici studentovi, který hodinu vedl. Sám si pak opakovaně může 
svůj výstup porovnat s připomínkami plynoucími z rozboru. 

 
V. V semestru 6. probíhá první souvislá praxe. 

Student je u jednoho učitele v jedné třídě po dobu čtyř týdnů. Absolvuje 
určitý počet náslechů a realizuje vyučovací hodiny pod vedením cvičného 
učitele na základě vlastních příprav. Studenti plní nejen určitý počet násle-
chů, výstupů a rozborů, ale seznamují se i s reálnými činnostmi učitele ve 
škole mimo vyučovací hodiny, například dozory, rozhovory s rodiči, řešení 
výchovných situací a kázeňských přestupků, práce s neprospívajícími žáky, 
účastní se porad, pedagogických rad apod.) Tato praxe je situována do 
základních škol v Ústí nad Labem. Je to z důvodu dostupnosti škol, z důvo-
du jistoty výběru učitele, který splňuje potřebné kompetence pro vedení 
praxe, možnosti užší spolupráce Centra praxe a cvičných učitelů, možnost 
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užší a systematické kontroly praxe. Výhodou pro studenty umístění praxe 
v místě možnost využívání fakultní knihovny a možnosti konzultací problé-
mů s didaktiky. Po dobu delší praxe studenti mají větší možnost poznat 
prostředí, žáky, zvyky a klima třídy, školy. 

Jako reflexní technika je zde okamžitá následná připomínka a rozbor vede-
ný cvičným učitelem, případně didaktikem, byl-li výstupu přítomen. Užiteč-
nou zpětnou vazbou je také zpětná vazba poskytovaná samotnými žáky. 

Studentům je Centrem praxe zapůjčována videokamera a oni sami si 
nahrávají své výstupy. Tyto nahrávky slouží pouze k sebereflexi studenta. 
Hlavní výhodou takovýchto záznamů je, že umožní detailně zvýraznit ta 
stránky činnosti při vedení vyučování, které si student běžně není schopen 
uvědomit, protože je příliš zaměstnán probíhajícím děním. Dojde ke 
zjištění, čemu je třeba věnovat určitou pozornost a co zdokonalovat. 

Po ukončení této praxe cviční učitelé vypracují závěrečné hodnocení 
práce studenta. 

Je uskutečněn reflexní seminář, kterého se zúčastní všichni studenti, ně-
kteří z učitelů, didaktici PF. Zde již nejsou vedeny konkrétní rozbory výstu-
pů, ale konzultovány poznatky jednotlivých studentů, připomínky k vlastní 
organizaci a diskutováno vlastní osobní sebehodnocení a pocity studentů, 
předávány nápady a zkušenosti. 

 
VI. V 7. semestru následuje druhá souvislá praxe. 

Místo její realizace je voleno studentem, většinou se odehrává v místě 
bydliště studenta. Výhodou je, že student pozná a porovná různé styly a 
práce škol a vedení cvičným učitelem, studentu je poskytnuta větší samo-
statnost. Nevýhodou je omezení kontroly praxe, závislost hodnocení stu-
denta na cvičném učiteli. Opět jsou uskutečňovány rozbory s cvičným 
učitelem hodin náslechových a hodin vedených studentem. Učitel vypracu-
je hodnocení. Po ukončení praxe je realizován závěrečný reflexní, týmový 
hodnotící seminář.  

Jako jeden z výstupů z praxe se studenti písemně zamýšlí nad průběhem 
praktické přípravy. Písemné zpracování pedagogické sebereflexe (analýza 
vlastního působení na praxi) – měla by obsahovat: očekávání, která student 
do praxe vkládal, míru jejich naplnění, porovnání a vývoj studenta během 
celého cyklu získávání praktických zkušeností a dovedností během studia, 
vlastní nedostatky, opomenutí, návrh na zlepšení vlastního pedagogického 
výkonu. Je dokončen pedagogický deník.  
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VII. průběhu vyšších ročníků studia je studentům nabízen výběrový kurz 
Individuální pedagogická praxe a Projektová praxe. 

Studenti si sami praxi organizují. Jsou tak podporovány individuální akti-
vity studenta v získávání pedagogických zkušeností. Výstupem a hodnocením 
této formy je hodnocení cvičného učitele a formou reflexe pak individuální 
pohovor se studentem. 

 

Pedagogickou reflexí, jako systematickým a uvědomělým zamýšlením se 
nad svými poznatky, zkušenostmi a prožitky z pedagogické činnosti a řeše-
ní pedagogických situací, bychom chtěli studenty připravit na výkon práce 
učitele a naučit ho sebepoznání, sebemotivaci a schopnostem dalšího pro-
fesního i osobnostního rozvoje. 

 

Abstract: This paper presents forms of reflection and evaluation of pre-service 
teaching practice of future primary school teachers at the Faculty of Education 
of the Palacký University in Olomouc. A system of reflection and self-reflection 
of teaching practice by students has been created that takes into account 
individual types and forms of practice.  
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KONCEPCE PŘÍPRAVY STUDENTŮ UČITELSTVÍ 
PRO 1. STUPNĚ ZŠ NA PDF UHK 

(SPECIFIKACE NA PEDAGOGICKOU PRAXI) 
Iva Bartošová 

Anotace: Příspěvek je zaměřen na novou koncepci pedagogické praxe v pre-
graduální přípravě studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Zaměřuje se především 
na různé typy praxí a jejich cíle. Zároveň poukazuje na provázanost s teoretic-
kými disciplínami. 
 

Jedním z výrazných podnětů k proměně kvality vzdělávání učitelů je 
zkvalitnění pedagogické praxe v návaznosti na ostatní teoretické složky 
učitelské přípravy a tím i rozvíjení kompetencí v oblasti sebereflexe, hod-
nocení vlastních vyučovacích kompetencí. 

Každá koncepce má svá pozitiva a negativa a nedá se jednoznačně tvrdit 
(dá se pouze předpokládat), že navrhované či zaváděné nové inovační prv-
ky se osvědčí a stanou se skutečně kvalitní částí praktické přípravy v pre-
graduálním studiu učitelství pro 1. stupeň ZŠ; navíc každá koncepce peda-
gogické praxe je poplatná společensko-ekonomickým podmínkám a odráží 
zejména určitý stupeň poznání a vzdělanosti, postavení učitele ve společ-
nosti a též ekonomické možnosti PdF. Snahou bylo vytvořit na základě pro-
vedené evaluace (2004-2005) a na základě vlastní zkušenosti optimální a 
realizovatelnou kvalitní koncepci pedagogické praxe v současných podmín-
kách a možnostech PdF UHK. 

Další vymezující podmínkou je nutnost dodržovat určitý rámec obsahu a 
rozsahu pedagogické praxe ve společném kontextu s ostatními fakultami 
v rámci celého studia. V průběhu tří až pěti let chceme provést novou eva-
luaci, která nám potvrdí či vyvrátí realizaci nové koncepce pedagogické 
praxe a ukáže teprve její efektivnost a další cestu ke zkvalitnění přípravy.  

Cílem bylo vytvořit ucelenou koncepci, kde jednotlivé části pedagogické 
praxe na sebe navazují a gradují během celého studia jak v úrovni vertikál-
ní, tak v úrovni horizontální, kdy dochází k propojení výuky v oblasti teo-
retické, tj. pedagogicko-psychologické, didaktické s všeobecným základem 
s oblastí praktickou.  

V následující části jsou charakterizovány jednak stávající části pedago-
gické praxe, které na základě evaluace vyšly pozitivně, tak nové typy praxí 
a rozvíjející prvky, které mají stávající koncepci obohatit a zkvalitnit.  
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Nová koncepce pedagogické praxe studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
na Pedagogické fakultě v Hradci Králové je rozdělena do patnácti částí pěti 
ročníků, kdy pět typů praxe je součástí výukového předmětu nebo oborové 
didaktiky. 

Studenti začínají seznamováním se s prostředím školy – 1. stupně ZŠ, 
s prací vyučujícího, hospitacemi s rozbory, přes působení studenta jako 
asistenta a pomocníka se zapojením ve výuce formou mikrovýstupů, dále 
ověřováním svých poznatků z předmětových didaktik v průběžné pedago-
gické praxi. Vyvrcholením celého studia je v pátém ročníku jednosemestro-
vá klinická praxe zakončená dvoudenním kolokviem a dále třítýdenní vý-
běrová praxe v letním semestru dle zájmu studenta v různých typech zá-
kladních škol a školských zařízeních. Doplňujícími speciálně zaměřenými 
praxemi zůstává bloková praxe v 1. třídě a škola v přírodě. Pro přehled jsou 
uvedeny všechny typy praxí v následující tabulce.  
Harmonogram nové koncepce pedagogických praxí 

 

Roč. Sem. Druh praxe Časová dotace 

I. ZS 1. Observační praxe jako součást obecné 
pedagogiky 

 

 LS 2. Zápis do 1. třídy ZŠ, součást vývojové 
psychologie 

 

  3. Úvodní pedagogická praxe 0/1 
II. ZS 4. Asistentská praxe 1 Den v týdnu 
 LS 5. Asistentská praxe 2 Den v týdnu 
III. ZS 6. Bloková praxe v 1. třídě ZŠ 1 týden 
  7. Didaktika Čj 1 + praktikum  0/2+1 
  8. Didaktika Ma 1 + praktikum 0/2+1 
 LS 9. Člověk a jeho svět + pratikum  0/2+1 
  10. Pedagogická praxe ve specializaci 0/1 
IV. ZS 11. Průběžná pedagogická praxe 1 0/3 
 LS 12. Průběžná pedagogická praxe 2 0/3 
V. ZS 13. Klinická praxe Celý semestr 
 LS 14. Výběrová praxe 3 týdny 
  15. Škola v přírodě – v průběhu studia  1 týden 

 

Za podstatné nelze považovat jen přehled pedagogických praxí v rovině 
vertikální, ale i v rovině horizontální, tj. propojení s ostatními složkami, 
které uvádí následující tabulka (tučně jsou zvýrazněny nové typy praxe). 
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Nová koncepce pedagogické praxe se složkou didaktik předmětů 
a pedagogicko- psychologické přípravy 
 

Roč. Sem. Pedagogicko-psychologická 
disciplína 

Pedagogická praxe 
portfolio Didaktiky předmětů 

1. Obecná 
psychologie  

Obecná 
pedagogika Observační praxe Aritmetika s didaktikou 1

1. 
2. Vývojová 

psychologie  
Tvorba portfolia 
Zápis do 1. třídy ZŠ 
Úvodní ped. praxe 

Aritmetika s didaktikou 2

4. Školní ped. 1 
(didaktika) 

Školní 
psychologie Asistentská praxe 1  

2. 
5. Školní ped. 2 

(teorie výchovy) 
Sociální 
psychologie Asistentská praxe 2 Dramatická výchova 1 

Geometrie s didaktikou 

5. 
Didaktika 
prvopoč. čtení 
a psaní 1 

Sociální 
komunikace
(zadání 
projektu) 

Bloková praxe 
v 1. r. ZŠ 
Praktikum ČJ, 
Praktikum MA 

Didaktika TV 1 
Didaktika VV 1 
Didaktika matematiky 1 
Didaktika ČJ 1  

3. 

6. 
Didaktika 
prvopoč. čtení 
a psaní 2 

 
Praktikum – Člověk 
a jeho svět 
Praxe ve specializaci

Člověk a jeho svět 
Didaktika TV 2 
Didaktika VV 2 
Didaktika HV 1 
Didaktika matematiky 2 
Didaktika ČJ 2 

7. Pedagogika 
speciální 1  

Průběžná 
pedagogická  
praxe 1 

Dramatická výchova 2 
(hodnocení projektu) 
Učíme děti pozorovat a 
myslet 
Teorie a metodika TV 1 
Didaktika VV 3 
Didaktika HV 2 
Didaktika matematiky 3 
Technická výchova 1  

4. 

8. 

Metody ped. 
výzkumu 
Pedagogika 
speciální 2 

Srovnávací 
pedagogika 

Průběžná 
pedagogická  
praxe 2 

Učíme děti myslet a 
předvídat  
Teorie a metodika TV 2 
Didaktika HV 3 
Technická výchova 2 

9. 
Právní normy  
ve školství 
Dipl. seminář 

 Klinická praxe Kolokvium 
5. 

10.   Výběrová praxe 
Škola v přírodě   

 

Z uvedeného přehledu je vidět rozložení praxí v jednotlivých semestrech.  

  62



 

V příštím akademickém roce nová koncepce v teoretickém základu výuky 
(za spolupráce všech kateder a ústavů zabývajících se problematikou primární 
školy) bude navazovat na novou koncepci pedagogické praxe. Jednotlivý ob-
sah, struktura a název disciplín bude vycházet z tvorby RVP pro ZV a jeho klí-
čových kompetencí.  

 

Stávající typy pedagogické praxe 
Observační praxe – 1. ročník, 1. semestr 

Observační praxe zůstává součástí předmětu Obecná pedagogika. Hlavní cíl 
je stanoven tak, že studenti mají poznat činnost školy komplexně jako výchov-
ně-vzdělávací instituce se všemi vnějšími i vnějšími problémy, poznat žáky a 
třídu jako sociální skupinu a poznat různé pojetí práce učitele. Do Pedagogické-
ho sešitu 1 studenti zaznamenají své poznatky a zapisují reflexi z praxe.  
Úvodní pedagogická praxe – 1. ročník, 2. semestr 

Úvodní pedagogická praxe tvoří samostatný předmět v rozsahu dvou hodin 
jednou za 14 dnů. Cílem zůstává seznámit studenty s technikami hospitací, 
naučit je provádět didaktickou analýzu učiva. V Pedagogickém sešitě 1 mají 
ukázky záznamových archů, se kterými pracují, také provádí reflexi školního 
prostředí a práce učitele v 1. a 5. třídě. Součástí praxe je kromě individuálních 
hospitací hospitace společná s následným rozborem.  

Pro zkvalitnění úvodní pedagogické praxe a rozšíření počtu společných 
hospitací navrhujeme zvýšit počet vyučujících (min. na dva pedagogy) dané-
ho předmětu, čímž se sníží počet studentů na jednoho didaktika a zvýší mož-
nost realizace více hodin společného pozorování.  
Asistentská praxe 1 a Asistentská praxe 2 – 2. ročník, 3. a 4. semestr 

Asistentská praxe 1 i 2 tvoří samostatný předmět v rozsahu jednoho 
dopoledne – pátku. Cílem praxe je práce studenta jako asistenta vyučující-
ho s realizací několika mikrovýstupů. V zimním semestru se praxe koná 
v 1. až 3. třídě ZŠ dle výběru studenta a v letním semestru probíhá v 4. 
nebo 5. třídě. Školu si i nadále student vybírá sám nebo má možnost využít 
nabídky uvedené na nástěnce či internetu.  

Novými kvalitativními prvky je dichotomické propojení praxe s předmě-
tem Školní pedagogika 1 a Školní pedagogika 2 a dále s předmětem Školní 
a Sociální psychologie. Prolínání disciplín vychází jednak z hlubší koope-
race pedagogů daných předmětů a také z cenného pomocníka a průvodce 
Pedagogického sešitu 1, ve kterém studenti postupují od přípravy na výuku 
pomocí pojmové mapy, přes Bloomovu taxonomii, pedagogické situace, až 
po pozorování učitele a žáka s rozborem v pedagogicko-psychologických 
disciplínách. 
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Vzhledem k tomu, že student působí na této praxi v jedné třídě celý se-
mestr, považujeme za nový úkol sledování jednoho vybraného žáka po celý 
semestr. Student zaznamená, jak žák zvládá všechny požadavky vyučování, 
jeho osobnostní a charakterové rysy, jeho úspěchy, neúspěchy, projevy 
s následným rozborem v semináři Sociální a Školní psychologie. 
Bloková praxe v 1. třídě – 3. ročník, 5. semestr 

Bloková praxe v 1. třídě je samostatný typ praxe v rozsahu jednoho týdne, a 
to přímo 1. týden v září. Daná praxe je velmi specifická. Cílem praxe je navá-
zat na poznatky ze zápisu do 1. třídy jako nového typu praxe, která je součásti 
předmětu Vývojová psychologie. Zjištěné poznatky ze zápisu (školní zralost, 
rozvoj všech složek osobnosti dítěte, odklad školní docházky…), rozpraco-
vané v psychologii, vedou studenta k zamyšlení nad nastupujícími žáky do 
1. třídy ZŠ, jejich individuálními zvláštnostmi, rozdíly mezi dětmi se školním 
odkladem, rozdíly dětí z různých sociálních skupin, úrovní sebeobsluhy atd. 
Studenti získají představu o práci s dětmi na začátku školní docházky, kdy 
každý žák je „individuálně popsanou či nepopsanou tabulí“.  

Z blokové praxe studenti zaznamenávají své poznatky, které reflektují 
v předmětu Prvopočáteční čtení a psaní a Sociální komunikace a dále je 
zpracovávají opět za pomoci Pedagogického sešitu 1, pedagogického dení-
ku. Zároveň využívají získané poznatky, zkušenosti a materiály pro tvorbu 
studentského portfolia. 
Praxe ve specializaci – 3. ročník, 6. semestr 

Každý student učitelství pro 1. stupeň ZŠ studuje zvolenou specializaci, 
která se podle zájmu uchazečů mění. Pravidelně jde o specializaci anglický 
jazyk, německý jazyk, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, hudební vý-
chovu, speciální pedagogiku. Ve dvou ročnících je otevřena specializace 
dramatická výchova. 

V rámci specializace mají studenti samostatný předmět Praxe ve specializa-
ci v rozsahu dvou hodin po 14 dnech, který úzce navazuje na příslušnou di-
daktiku. Cíle jsou stanoveny pro každou specializaci samostatně. 
Základní cíle a jejich realizace budou nyní jednotně stanoveny:  

• Studenti budou praxi realizovat v prostorách základní školy.  

• Studenti budou hospitovat minimálně ve třech hodinách specializace.  

• Každý student se bude podílet na mikrovýstupech s následným 
rozborem a společnou reflexí.  
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Průběžná pedagogická praxe 1, Průběžná pedagogická praxe – 2. - 4. 
ročník, 7. a 8. semestr 

Průběžná pedagogická praxe je praxí řízenou, vedenou fakultními učiteli, 
sledovanou oborovými didaktiky a konanou na vybraných školách v Hradci 
Králové. Organizace a kontrola průběžné pedagogické praxe na základě vý-
sledků evaluace zůstává nezměněna. Hlavní změnou ke zkvalitnění praxe je 
její rozsah. Cílem a obsahem je hospitovat v 10 vyučovacích hodinách s ná-
sledným rozborem a připravit a realizovat minimálně 10 výstupů s reflexí 
nebo zrealizovat projekt, který bude nově tvořen ve třetím ročníku za pomoci 
podílejících se kateder a ústavů na primárním vzdělávání. Zde dochází 
ke změně. Každý student má praxi každý týden po celý semestr ve čtvrtek do 
13 hodin (ne jen polovinu semestru), čímž se zvýší i počet odučených hodin. 
U jednoho fakultního učitele jsou po celý semestr dva studenti. Dalším zkva-
litněním praxe je zvýšení odbornosti, úrovně fakultních učitelů a jejich koope-
race s pedagogickou fakultou na společných tematických setkáních. I Nadále 
zůstává úzká provázanost s teoretickými předměty (pedagogika speciální, me-
tody pedagogického výzkumu a dílčí didaktiky předmětů). Inspirující pro stu-
denty jsou úkoly a zadání pro reflexi a sebereflexi podle L. Podlahové v publi-
kaci Ze studenta učitelem (2002, s. 39-41), které chceme využít. 
Škola v přírodě – od 2. ročníku libovolný semestr 

Škola v přírodě je samostatný předmět, který je možné splnit během celého 
studia od letního semestru druhého ročníku, kdy studenti projdou v teoretic-
kém základě pedagogicko-psychologickými disciplínami. Cílem praxe zůstá-
vá získání dovednosti sám takový pobyt s dětmi zrealizovat  
 

Nové typy pedagogické praxe 
Zápis do 1. třídy – 1. ročník, letní semestr 

Zápis do 1. třídy je součástí předmětu Vývojová psychologie. Je úzce propo-
jen s daným předmětem a navazuje ve třetím ročníku na předmět Bloková 
praxe v 1. třídě, o které jsme psali výše. 
Cíle: 

• seznámit se s organizací zápisu na vybrané ZŠ, 

• pozorovat a zaznamenávat komunikaci učitelů s dětmi, reakce dětí na 
konkrétní činnosti. 

Úkoly: 

• osvojit si dané téma podle klíčových pojmů studiem běžně dostupné 
literatury (klíčová slova: školní zralost, školní připravenost, systémový 
přístup k dané problematice, diagnostika školní zralosti, role školáka), 
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• vypracovat písemný záznam o průběhu zápisu do 1. třídy ZŠ do 
pedagogického deníku s vlastní reflexí,  

• vypracovat elaborát, ve kterém studenti zodpoví otázky vztahující se k da-
nému tématu uvedené v Pedagogickém sešitu 1 (Bartošová 2005, s. 15-16). 

Praktikum ČJ – 3. ročník, 5. semestr 
Praktikum MA – 3. ročník, 5. semestr 

Praktikum v českém jazyce a v matematice je součástí předmětu Didaktika 
ČJ a Didaktika MA; bude uplatňováno v rozsahu dvou hodin didaktiky s jed-
nou hodinou praktik. Původní pedagogická praxe ČJ a MA byla průpravou na 
průběžnou pedagogickou praxi ve 4. ročníku. Dané typy praxe nebyly součástí 
evaluace, protože se realizovaly poprvé v době, kdy se zkoumanému vzorku 
respondentů zadávaly dotazníky. Přesto z rozhovorů s didaktiky obou předmětů 
i studenty, praxe nesplňovala stanovené cíle a problémy nastaly i s organizací.  
Český jazyk i matematika jsou v přípravě studentů považovány za stěžejní 

a základní předměty či oblast s největší časovou dotací výuky u žáků na 
1. stupni ZŠ. Nechceme se zříci důležité průpravy obou předmětů jak v rovině 
teoretické, tak praktické a navrhujeme upravenou novou verzi daných praxí – 
jako přímou součást didaktik předmětů. Předmět je řízen příslušnými katedra-
mi PdF. 
Cíle a úkoly:  

• osvojit si základy didaktiky předmětu, 

• prezentovat na semináři vlastní náměty pro výuku, 

• uskutečnit náslechy a mikrovýstupy s reflexí v rámci didaktiky, 

• diskusní charakter praktika.  
Klinická praxe – 5. ročník, 9. semestr 

Studenti pátého ročníku neprochází běžnou výukou na pedagogické fakultě, 
ale praktikují na klinické praxi, která tvoří samostatný předmět v rozsahu 
celého jednoho semestru.  

V průběhu semestru dochází ke skupinovým setkáním, na kterých odevzdá-
vají studenti dílčí úkoly, diskutují nad realizovanými projekty, věnují se teore-
tickým otázkám s tím spojeným a zabývají se realizací dalšího projektu a vý-
uky. Celá praxe je ukončena dvoudenním kolokviem.  

Jde o navýšení přímého kontaktu studenta učitelství s reálním prostředím 
základní školy, respektive 1. stupněm ZŠ, a to bez zvýšení finančních či mate-
riálních nákladů. Jedná se o specifickou formu studia, studenti jsou stále 
v prezenční formě studia, jsou v kontaktu skupinově či individuálně s didakti-
kem předmětu, a zároveň i s učitelem praxe i žáky.  
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Začátek praxe je zaměřen na činnost převážně pozorovací a asistentskou 
(pomoc při přípravě pomůcek, projektů, hodnocení prací, plánování výuky). 
Postupně s poznáním klimatu třídy, žáků i práce ve škole a třídě se praxe za-
měří na plánování a realizaci vlastních hodin, projektu se sebereflexí a rozbo-
rem s vyučujícím. Součástí praxe jsou i běžné administrativní práce učitele, 
pomoc při akcích školy i mimo vyučování.  

Záměrem je vytvořit diskusní fórum pro tuto formu praxe pomocí infor-
mační technologie, což umožní komunikaci mezi studentem, učitelem praxe a 
vyučujícími – didaktiky PdF.  
Cíle a úkoly:  
Oblast žáka – student se učí poznávat žáka ve výuce i mimo ni, sociokul-
turní vlivy, jeho zájmy. Seznamuje se s anamnézou žáků. Student zkoumá 
sociální postavení žáka, sociální vazby ve třídě. Učí se využívat sociome-
trických šetření. Uplatňuje další výzkumné metody pro zpracování diplo-
mové práce. 
Oblast učitele – pozorování učitele z různých pohledů (např. verbálních i 
neverbálních, plnění cílů výuky, průběh hodiny, použití pomůcek, kladení 
otázek, způsobu hodnocení, tvůrčí činnost, využití aktivizujících prvků). 
Poznat práci formou týmového vyučování (společná činnost s učitelem). 
Oblast vlastní výuky – plánování a příprava na výuku. Výuka minimálně 
60 hodin. Rozbory hodin s vlastní sebereflexí. 
Realizace projektu:  

• portfolio: Jak se chci představit učiteli? 

• projektové vyučování ve vlastním rozsahu.  
Oblast školy, řízení – kultura školy. Školní vzdělávací program. Učitelský 
sbor. Zájmové kroužky. Školní aktivity i mimoškolní, vlastní zapojení. 
Účast na setkání s rodiči.  
Kolokvium 

Ukončení praxe bude realizováno závěrečným dvoudenním kolokviem 
v prvním týdnu v lednu za účasti všech studentů, didaktiků předmětů a vy-
učujících pedagogicko-psychologické přípravy.  
Diskuse proběhnou v několika rovinách: 

• Škola, vedení školy, ředitel, učitelský sbor, školní vzdělávací program, 
kultura školy. 

• Didaktické problémy – např. projektování, organizace výuky, 
uspořádaní třídy, formy, metody práce, hodnocení žáka, technické 
podmínky, pomůcky. 
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• Pedagogicko-psychologické problémy – např. práce s žáky, 
individuální přístup a zvláštnosti, sociální postavení žáka, vztahy 
ve třídě. Reflexe, sebereflexe, vlastní portfolio. 

Výběrová praxe – 5. ročník, 10 semestr 
Praxe je samostatným předmětem v rozsahu tří týdnů. Tvoří závěr studia 

před státními závěrečnými zkouškami. 
Výběrová praxe vychází ze samotného názvu a z požadavků studentů, prakti-

kovat v různých typech škol. Vzhledem k tomu, že klinický semestr je organi-
zovanou bezplatnou pedagogickou praxí, tato praxe částečně supluje souvislou 
pedagogickou praxi, je placená a umožňuje studentům praktikovat nejen 
v málotřídní škole, ale i v jiných typech školských zařízení, např.: speciální ško-
ly a školská zařízení, školy s alternativním programem: montessori, waldorfská 
škola, dle daltonského plánu, jenského plánu, zdravá škola, tvořivá škola, školy 
se zaměřením na multikulturní výchovu, škola pro nadané děti, pilotní školy 
pro RVP pro ZV a další školy se zaměřením podle chystaného školního vzdělá-
vacího programu.  
Cíle a úkoly: 

• zaznamenat každý týden výuku v rozsahu 6 hodin s vlastní reflexí a 
s rozborem s vyučujícím, 

• podílet se na dění v každé škole, účastnit se vždy celého vyučování, 
zdokonalit své dovednosti v různých podmínkách a situacích při práci 
ve třídě i škole, zadání konkrétních úkolů pro reflexi a sebereflexi dle 
L. Podlahové. 

Samotnou koncepci praktické přípravy dotváří další didaktické prostředky. 
Základní součástí a doprovodným materiálem na pedagogické praxi je 
pedagogický deník, který je vodítkem v přemýšlení o edukačních situacích, 
kdy byl student aktérem nebo spoluaktérem, vede k osvojení pedagogických 
kompetencí praktikantů. Rozvíjejícím prvkem pro studenty je možnost tvorby 
portfolia, které doplňuje celou koncepci a zároveň integrujícím prvkem 
s výukou je práce s Pedagogickým sešitem 1 určeným pro studenty 1.-3. roč-
níku studia, který slouží vedle portfolia také jako podpůrný prvek napomáhají-
cí prolínání teoretických disciplín s dílčími pedagogickými praxemi a s Peda-
gogickým sešitem 2. Zároveň významným kooperujícím článkem mezi peda-
gogickou fakultou a cvičnou školou je učitel praxe.  

  68



 

Je podstatné, aby pregraduální příprava zahrnovala vedle teoretické přípra-
vy také praktickou zkušenost v reálném profesním prostředí. V našem případě 
to znamená přítomnost studentek i studentů na denní výchovné i vzdělávací 
práci. Pojetí pedagogické praxe není na jednotlivých fakultách a univerzitách 
v České republice jednotné. Snažila jsem se stručně nastínit přehled pedagogic-
ké praxe studentů učitelství 1. stupně ZŠ na PdF Univerzity Hradec Králové. 

 

Literatura: 
BARTOŠOVÁ, I.; FABEROVÁ, M.; VÁCLAVÍK, V. Pedagogický sešit 
2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004.  
BARTOŠOVÁ, I. Pedagogický sešit 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005.  
BARTOŠOVÁ, I. Nová koncepce pedagogické praxe na Univerzitě Hradec 
Králové v pregraduální přípravě studentů učitelství primární školy. 
Disertační práce. Hradec Králové : UHK, 2005. 
NELEŠOVSKÁ, A. Koncepce pedagogické praxe u oboru učitelství pro 
1. stupeň ZŠ na PdF UP a její reflexe studenty a učiteli. Olomouc : UP PdF, 
1998. 
PÍŠOVÁ, M.; ČERNÁ, M. Pro mentory projektu Klinický rok. Pardubice : 
Univerzita Pardubice, 2002.  
PODLAHOVÁ, L. Ze studenta učitelem (student – praktikant – začínající 
učitel). Olomouc : UP, 2002.  
ŠVEC, V. Pedagogická příprava budoucích učitelů: problémy a inspirace. 
Brno : Paido, 1999. 
 

Abstract: The article is focused on the new conception of educational praxis of 
primary education students. It is mainly focused on aims and different types of 
praxis. The article points out the interconnection with theoretical disciplines. 
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INOVACE PEDAGOGICKÝCH PRAXÍ: POSÍLENÍ 
PRAKTICKÉ SLOŽKY PŘÍPRAVY UČITELŮ 

Kateřina Blažová, Milada Švecová 

Anotace: Příspěvek přináší výsledky projektu FRVŠ realizovaném v roce 
2004, který byl zaměřen na inovaci, rozšíření náslechových pedagogických 
praxí. V rámci projektu studenti navštívili různé typy škol a výchovně vzdě-
lávacích zařízení a zapojili se do dalších aktivit, které kromě tradiční výuky 
v práci učitele patří. 
 

Úvod 
Problematikou pedagogických praxí se na našem pracovišti zabýváme 

systematicky dlouhou dobu (Švecová et al. 2003a, 2003b, Švecová, Šulco-
vá 2003, Blažová, Švecová 2004, Blažová et al. 2004, Švecová, Blažová 
2004, Švecová 2004). Tento příspěvek se zabývá problematikou na násle-
chových pedagogických praxí, jejich koncepcí a realizací. 

Během absolvování týdenní náslechové pedagogické praxe vypracováva-
jí studenti 3. ročníku záznamy z náslechových hodin, úkoly k pedagogické 
praxi (zaměřené na poznání provozu školy a práci učitelů, kde praxi reali-
zují) a sebereflexi (zhodnocení praxe, její přínos pro studenta, problematika 
školní praxe a organizace pedagogické praxe). V roce 2003 byl na základě 
zpracovaných materiálů z náslechových praxí připraven projekt pro FRVŠ 
s programem, který by náslechovou pedagogickou praxi inovoval a rozšířil, 
více studenty zapojil a umožnil jim poznat kromě různých typů škol (zej-
ména školy se specifickými vzdělávacími programy) i další typy výchovně 
vzdělávacích zařízení (např. střediska EV).  

 

Materiál a metodika 
V roce 2003 absolvovalo náslechovou pedagogickou praxi z biologie 57 

studentů 3. ročníku na 9 základních školách a 4 gymnáziích v Praze. Byla 
provedena analýza záznamů z náslechových hodin, úkolů k pedagogické 
praxi a sebereflexí studentů.  

Výsledky analýzy byly použity pro vypracování projektu FRVŠ pro rok 
2004 zaměřeného na posílení praktické složky přípravy učitelů v rámci 
pedagogické praxe, konkrétně na prezentaci práce středoškolských učitelů 
na školách se specifickými vzdělávacími programy studentům.  

Uskutečnily se náslechové pedagogické praxe na mimopražských ško-
lách se specifickými vzdělávacími programy a bylo možné posluchače také 
zapojit do mezinárodních projektů organizovaných středními školami. 
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Výsledky a diskuse 
Z výzkumu jasně vyplynulo, že náslechovou praxi jako přínosnější hodnot-

ili studenti, kteří hospitovali na větších školách a měli možnost vidět alespoň 
2-3 učitele každého aprobačního předmětu a porovnat jejich metody výuky. 
Naopak nejméně spokojeni byli studenti na školách, kde byl pouze jeden 
učitel na oba aprobační předměty, a to i v případě, že vyučovací metody 
a přístup učitele hodnotili kladně. Dále studenti postrádali možnost seznámit 
se se středními odbornými školami, jejichž prostředí většina z nich nezná 
(obvykle jsou absolventi gymnázií). Část studentů měla zájem i o náslechovou 
praxi mimo Prahu v místě svého bydliště. Na základě těchto zjištění byly 
v rámci pedagogické praxe uskutečněny následující akce.  

Základní škola v Březnici je pilotní školou pro realizaci rámcového vzdělá-
vacího programu a tvorbu školního vzdělávacího programu se zohledněním 
specifikace školy. Náslechová pedagogická praxe posluchačů 3. ročníku 
(20 účastníků) proběhla v rámci jednodenní návštěvy školy. Studenti hospito-
vali ve vyučovacích hodinách všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni 
(přírodopis, chemie, zeměpis, praktikum z ekologie) i na 1. stupni (přírodo-
věda). Podnětná byla i výuka realizovaná mimo školu v učebně přírody a pre-
zentace připravovaných akcí ke Dni Země. 

Další náslechová praxe byla realizována na SOŠ pro ochranu a tvorbu ži-
votního prostředí ve Veselí nad Lužnicí (35 účastníků), kde byli posluchači 
v rámci přípravy česko-dánského projektu zaměřeného na technologie šetrné 
k životnímu prostředí seznámeni v obecné rovině s výukou odborného před-
mětu Biotechnologie v zahraničí i na konkrétním příkladu střední odborné 
školy. Náslechová praxe byla zaměřena na ukázku praktických cvičení z bio-
logie, ekologie a z chemie. 

Připravena je náslechová pedagogické praxe na SOŠ a VOŠ v Humpolci. 
Škola je zaměřena na ekologické zemědělství, biologickou ochranu rostlin a 
agroturistiku. Jedná se o příklad školy, kde bylo sloučeno několik škol s odliš-
nými studijními obory. 

Náslechová praxe proběhla ve spolupráci se SRŠ ve Vodňanech při praktic-
ké výuce oboru rybářství prezentované výlovem rybníka. Následovala instruk-
táž posluchačů 3. a 4. ročníků k problematice výuky přírodovědných předmě-
tů na této specializované škole. 

Ve spolupráci se Sdružením pro ekologickou výchovu TEREZA realizovali 
posluchači část pedagogické praxe při hodnocení výsledků školních projektů 
vypracovaných na školách v rámci soutěže Ekoškola 2004, Ekoprojekt 2004, 
pořádané uvedeným sdružením.  

Další aktivitou bylo zapojení do 6. Juniorského ekologického projektu (ÖKO 
– Expert-Projekt) partnerských středních škol České republiky, Maďarska, 
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Rakouska, Polska na téma Les, voda a ovzduší mikroregionu Veselí nad Lužni-
cí. Do realizace a hodnocení projektů se zapojili doktorandi z UK v Praze, PedF 
a posluchači 4. ročníků UK v Praze, PřF. 

Následovala 1. středoškolská ekologická konference ve dnech 6.-7.10.2004 
na MŠMT. Posluchači 4. ročníků byli hodnotiteli prací studentů středních škol 
a participovali v organizačním týmu konference. 

 

Závěr 
Do projektu, který byl realizován v roce 2004, bylo zapojeno 70 studentů 

učitelství přírodovědných předmětů, dokonce i z vyšších ročníků, a studentů 
souběžného studia, kteří vedle oboru studují i pedagogické minimum. Studen-
ti hodnotili návštěvu vytipovaných škol velmi kladně. Byli překvapeni rozsa-
hem aktivit ZŠ Březnice a zejména vybaveností a vysokou úrovní laboratoří 
SOŠ Veselí nad Lužnicí a SOŠ Vodňany.  

Aby bylo možné v trendu hospitací na různých typech škol pokračovat, 
uskutečnila se schůzka paní proděkanky s koordinátorem pedagogických pra-
xí UK PřF a dalšími fakultními učiteli, kde byl projednán návrh reformy ná-
slechových praxí. Nejzásadnější změnou by mělo být umožnit hospitování 
studentům na více školách (základní, střední odborná škola a gymnázium) bě-
hem týdne vyhrazeného pro náslechy. Tato změna koncepce bude provedena 
v rámci Rozvojového projektu MŠMT „Rozvoj bakalářských studijních pro-
gramů v biologických oborech a v učitelství aprobačního předmětu biologie“. 

V roce 2005 budou pokračovat aktivity inovace pedagogických praxí 
i v dalších rovinách. Studenti budou dále seznamováni s příklady realizace 
školních vzdělávacích programů ve školní praxi, začleňování ICT do výuky, 
rozšiřována je i nabídka webových stránek pedagogických praxí, kde studenti 
mohou najít výukové programy využitelné v rámci pedagogických praxí. Vel-
ký důraz je kladen na exkurze, pro které je připraveno v prostředí moodle na 
www stránce: http://dl.cuni.cz/cuni/ přírodovědný kurz Komplexní přírodo-
vědná exkurze, který je díky grantové podpoře již 2 roky ověřován a rozšiřo-
ván. Jedná se o Rozvojový projekt Univerzity Karlovy v Praze „Multimediál-
ní podpora výuky na vysokých školách“ 
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Abstract: In 2003 a project was prepared for the FRVŠ grant agency based on 
teaching practice materials. The program concentrated on innovation of tea-
ching practice, to activate students and to introduce to them different grades and 
types of schools and educational institution, e.g. the environmental education 
centre. The project was realised in 2004 and about 70 students participated in it. 
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PEDAGOGICKÁ PRAX – NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ 
PRÍPRAVY BUDÚCICH UČITEĽOV 

Ján Danek 

Anotácia: V štúdii sú analyzované problémy obsahu a organizácie pedago-
gickej praxe z aspektu jej príspevku k odbornosti i profesionálnej adaptácii 
budúcich učiteľov. 
  

Učiteľa je potrebné a nevyhnutné chápať ako kvalifikovaného odborníka 
pre oblasť výchovy a vzdelávania. Potrebnú kvalifikáciu získava počas vy-
sokoškolského štúdia učiteľstva v študijnom programe študijného odboru 
učiteľstvo akademických predmetov. Učiteľstvo akademických predmetov 
je študijný odbor, v ktorom sa pripravujú študenti na náročné povolanie 
učiteľov základných a stredných škôl. Odborníci, ktorí úspešne absolvujú 
tento študijný odbor, majú za úlohu nielen šíriť vzdelávanie a poskytovať 
vedomosti z rozličných oblastí ľudského poznania, ale aj vychovávať, čo 
znamená rozvíjať najlepšie vlastnosti a schopnosti každého jednotlivého 
dieťaťa i dospievajúceho. Častokrát je bežné a všedné počúvať, že učiť 
môže vlastne každý jednotlivec, ktorý ovláda stanovenú problematiku, ale 
rozdiel je učiť a naučiť a pritom aj vychovávať s reálnym utváraním pozi-
tívnych vlastností človeka.  

Pritom tento prístup musí byť skutočne odborný a dôsledný a s primera-
nou úrovňou zodpovednosti. V tejto súvislosti sa M. Zelina (2004, s. 12) 
pýta, „či by ste nastúpili do autobusu, keby ste vedeli, že vodič nemá šoférsky 
preukaz? Dali by ste sa operovať človeku, ktorý nemá lekársky diplom? Pri-
tom pokojne púšťame svoje deti na výchovu nekvalifikovaným ľuďom. Toto 
neuvedomenie si dôležitosti profesionálnej výchovy nie je len u rodičov, ale aj 
u politikov, ktorí síce proklamatívne hlásajú jej význam, ale v praxi nedokazu-
jú vážnosť svojich slov “. 

Skrátka je nevyhnutné, aby výchovnú a vzdelávaciu činnosť v školách 
realizovali predovšetkým kvalifikovaní odborníci s primeraným vzdelaním, 
ohodnotením a spoločenským statusom. Veď, kto viac vkladá do kvality 
života ako učitelia? Len vďaka nim a ich obetavosti boli, sú a budú vycho-
vávané nové generácie aj napriek tomu, že ich postavenie v spoločnosti ne-
bolo a nie je ideálne. Je na vedení každého štátu, ktorému záleží na budúc-
nosti, do akej miery dokáže rešpektovať a rozvíjať miesto a postavenie 
každého jednotlivca v spoločnosti a vidieť podporu výchovy a vzdelávania 
nielen deklaratívne, ale predovšetkým cez konkrétne kroky, opatrenia a vy-
tvárané podmienky. 
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V Slovenskej republike je často zdôrazňované, že v našich podmienkach 
máme jedinú trvalú devízu a to je devíza vzdelaných a vychovaných ľudí. Ale 
posledné roky existencie tejto spoločnosti ukazujú, že aj tejto jedinej devízy sa 
chceme vzdať v záujme iných potrieb. Zrejme by bolo potrebné, aby do roz-
hodujúcich štátnych a politických pozícií sa prepracovali učitelia, ak vo funk-
cii nezabudnú, že boli učiteľmi a nimi aj ostávajú so všetkými pohľadmi a prí-
stupmi. S prirodzeným, profesionálne dobrým vzťahom k čestným a zodpo-
vedným ľuďom, so schopnosťou empatie a spolupráce s inými. 

Tieto kvality človeka, budúceho učiteľa, ovplyvňujú jednotlivé vyučovacie 
predmety študijného programu učiteľstva akademických predmetov. Disciplí-
ny, ku ktorým zaujímajú študenti prostredníctvom jednotlivých prednášateľov 
pozitívny vzťah, snažia sa preniknúť do ich skutočnej podstaty, prípadne ich 
chápu ako navýšené zaťaženie. Pritom si ale musia uvedomovať výrazný, dy-
namický a podnecujúci význam pedagogiky a jej jednotlivých disciplín nielen 
pre ich budúcu školskú prax, ale aj pre celospoločenské, občianske pôsobenie. 
Táto skutočnosť znamená neustálu potrebu školy spájať sa so spoločenským 
prostredím , z neho vyberať podnety a k jeho problémom sa vracať a riešiť ich 
v pozitívnom napredovaní v zmysle názoru J. Pelikána (1995, s. 37 ), že 
„výchova je cieľavedomé a zámerné vytváranie a ovplyvňovanie podmienok, 
ktoré umožňujú optimálny rozvoj každého jedinca v súlade s jeho individuál-
nymi dispozíciami a stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa autentickou, vnútor-
ne integrovanou a socializovanou osobnosťou“. Objektívne poznanie pedago-
giky a jej úlohy v spoločnosti, škole i odbornom riešení ľubovoľných problé-
mov poskytujú pedagogické disciplíny charakteru všeobecnej pedagogiky, de-
jín pedagogiky, teórie výchovy, pedagogickej komunikácie, všeobecnej didakti-
ky, predmetovej didaktiky, špeciálnej pedagogiky, pedagogickej metodológie, 
organizácie a riadenia školstva, pedagogiky voľného času a ďalších pedago-
gických disciplín. 

Ale aby do školskej praxe prichádzali nielen odborníci s výrazným teore-
tickým zázemím, ale aj poznajúci prax s vytvoreným pozitívnym vzťahom 
k nej, je nazastupiteľná v učiteľskej príprave aj pedagogická prax – prie-
bežná i súvislá. Domnievame sa, že pedagogická prax vo forme priebežnej 
praxe, cez náčuvy i výstupy, ovplyvňuje rozhodovanie študenta a upevňuje, 
alebo oslabuje jeho rozhodovanie pracovať v tejto neľahkej oblasti spolo-
čenskej i profesionálnej aktivity. A konečné rozhodnutie snáď najvýraznej-
šie ovplyvní dlhodobá súvislá pedagogická prax tým, že počas nej študent 
učiteľstva spozná všetky súvislosti života školy od prvého zvonenia dňa po 
posledné. Nevyhnutné je vytvárať čaraz širšie možnosti pre praxe tak, aby 
boli prínosom a záujmom nielen pre študentov, ale aj učiteľov školy ako 
celok, v ktorej je pedagogická prax realizovaná ako „integrujúca súčasť 
prípravy poslucháčov učiteľského štúdia, v ktorej sa prelínajú všetky jej 
zložky “ (Pedagogická encyklopédia Slovenska, 1985, s. 33 ).  
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Je všeobecne známa skutočnosť, že do reality školy majú vstupovať noví 
učitelia s primeraným poznaním podmienok práce škôl, systému ich práce 
a celkovej atmosféry školy. Počas pedagogickej praxe študent študijného 
odboru učiteľstvo akademických predmetov poznáva, čo je to realita bezpros-
trednej spolupráce so žiakom, čo je to za úlohu vzdelávať a vychovávať, ko-
munikovať a riešiť nové a nové situácie, ktoré školský život prináša. Zároveň 
je tu aj potreba celkového hodnotenia školy z priebežného poznania z pozície 
žiaka základnej alebo študenta strednej školy a potrebných nových trendov 
v oblasti výchovy a vzdelávania, s ktorými sa stretáva ako študent učiteľstva 
na vysokej škole. V tomto zmysle V. Tamášová uvádza, že východiskom pre 
charakterizovanie novej školy by mali byť opatrenia typu:  

• „Obmedziť zostávajúci dôraz na učive. Žiakovi dávať menej informácií, 
ale maximálne reprezentatívnych podľa odboru. Dosiahnuť prechod od 
vedomostí ku schopnostiam. 

• Aktívne používanie informačných technológií. Naučiť žiaka vyhľadávať 
ďalšie, resp. alternatívne informácie. 

• Akcentovať formatívnu manipuláciu s informáciami. Zdôrazniť učenie 
pred vyučovaním, produktívnu aktivitu žiaka, riešiť praktické úlohy. 

• Integrovať vyučovacie predmety do vzdelávacích blokov. 

• Umožniť vo vyučovaní spoluprácu, podporovať tímový prístup 
a zohľadniť sociálnu dimenziu. 

• Zdôrazňovať permanentnú motiváciu žiaka na vzdelávanie, pretože sa 
vyplatí tak pre žiaka, ako aj pre spoločnosť. 

• Podporovať individualitu žiaka, prístupy, ktoré vedú k jeho 
sebapoznávaniu.  

• Akcentovať kreatívny a divergentný prístup. 

• Jednoznačne stavať na humánnych a demokratických prístupoch 
a etickom kontexte. Viesť žiaka-študenta k poznávaniu a zmyslu života 
v občianskej spoločnosti a k potrebám práce na vytvorení európskeho 
priestoru i pre rodinný život“ (Tamášová 2000, s. 86 ). 

Vo všeobecnej didaktike i v teórii výchovy sa v súvislosti s poznávaním 
princípov vzdelávania i výchovy výrazne zdôrazňuje príncíp spojenia teórie 
s praxou. Aby sa tento princíp výrazne uplatnil aj v príprave učiteľov, je peda-
gogická prax nevyhnutná ako organická súčasť štúdia. Lebo študent má a musí 
poznávať priame uplatňovanie teoretických vedomostí v praxi aj v záujme jeho 
samostatného uvažovania, hľadania i praktickej realizácie teórií, s ktorými sa 
počas štúdia stretáva. Má skutočne analyzovať, hodnotiť, riešiť a potom ako 
kvalifikovaný učiteľ sa len neprispôsobovať, ale nachádzať a snažiť sa presad-
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zovať nové postupy, ktoré posúvajú školu k pozitívne lepším postupom a pod-
mienkam. 

Pedagogická prax má plniť tri dôležité úlohy. A to je poznávanie školy zo 
strany študenta učiteľstva, zbavovať študenta obáv i trémy z komunikácie so 
žiakmi a konfrontovať získané poznatky štúdiom na fakulte s realitou škol-
ského života. V tomto zmysle tu má byť zavedený systém postupnosti a pri-
meranosti tak, že budúci adept učiteľstva najskôr pozoruje, vdychuje a prijí-
ma atmosféru školy, poznáva reálne úlohy učiteľa v pozícii vzdelávateľa i vy-
chovávateľa a konfrontuje túto záťaž so svojimi možnosťami, motiváciou 
a perspektívami. V tomto zmysle náčuvy v školách chápeme ako veľmi dôle-
žitú súčasť prípravy budúcich učiteľov, lebo si začínajú uvedomovať pravú 
realitu svojho postavenia i budúcej úlohy ako profesionála v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Keď sa spojí pozorovanie činnosti učiteľa a jeho kontakt so 
žiakmi, potom študent učiteľstva prichádza k záveru poznania skutočnej a ne-
vyhnutnej odbornej pozície učiteľa vo výchovno-vzdelávacej praxi. Preto aj 
bezprostredný kontakt s učiteľmi a rozbory hodín vyučovania i v etape náču-
vov sú veľmi dôležité predovšetkým z aspektu uvedomovania si pozície 
a úlohy, ale aj zodpovednosti, ktorú učiteľ v škole nesie. Po takejto priebežnej 
adaptácii vytvorenej náčuvmi môže študent realizovať aj priame výstupy, 
v ktorých si overuje jednak odborné vedomosti zo svojich špecializácií, peda-
gogicko-psychologickú pripravenosť, vzťah k deťom i mládeži, ale aj silu 
vlastnej osobnosti z aspektu komunikatívnosti, dynamiky hlasu, sebavedomia 
a silu pracovať s výchovným kolektívom detí, či mladistvých. V tejto etape je 
práve veľmi potrebná pomoc a spolupráca jednak cvičného učiteľa z hľadiska 
celkového hodnotenia, usmernenia, pomoci i povzbudenia, ale aj didaktika 
konkrétnej špecializácie z fakulty, ale aj všeobecného, ktorý mu pomôže 
porovnávať teoretický prístup s praktickými skúsenosťami. Z tohto dôvodu sa 
domnievame, že aj návštevy učiteľov vysokých škôl, fakúlt a katedier, didak-
tikov, počas praxe študentov v školách sú veľmi dôležité. Z hľadiska odbor-
ného, ale aj z hľadiska pedagogicko-psychologického, ľudského, najmä keď 
študent vie, že nie je vrhnutý do vôd praxe osamotený. Je potrebné pomáhať 
aj vzhľadom na už spomenutú skutočnosť, že prax vplýva na budúci vzťah 
študenta k učiteľskej profesii, pričom ho motivuje, ale aj demotivuje.  

A s motiváciou, či demotiváciou z priebežnej pedagogickej praxe vstu-
puje študent aj do súvislej pedagogickej praxe, počas ktorej zisťuje celko-
vý kolobeh života učiteľa počas niekoľkých týždňov práce v škole. Dostá-
va sa do pozície zamestnanca so všetkými povinnosťami i zodpovednos-
ťou. V tejto etape, vlastne etape vrcholiacej učiteľskej prípravy, je dôležitá 
ústretovosť a pomoc nielen cvičných učiteľov, ale aj riaditeľov škôl, prí-
padne didaktikov z fakúlt. Študent učiteľstva sa adaptuje na podmienky 
školy, utvára si väzby na učiteľský kolektív, s konkrétnymi jednotlivcami 
a tak vlastne prekonáva etapu vlastnej profesionálnej adaptácie s uvedome-
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ním si svojho významu, poslania, úloh, ale aj problémov a ťažkostí, ktoré 
prináša povolanie učiteľa nielen v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj 
v oblasti dokumentácie a administratívy školy. 

Zo všetkých uvedených faktov nám vyplýva skutočnosť, že pedagogická 
prax sa musí stať ústrednou disciplínou v príprave učiteľov a nielen disci-
plínou okrajovou, vedľajšou. V nej sa láme, obrazne povedané, chlieb, tu 
sa rozhoduje, či absolvent študijného odboru učiteľstva do školy ako pro-
fesionál príde alebo nepríde. V tejto súvislosti si myslíme, že poznávanie 
praxe a jej realizácia majú byť skutočne postupné. Od náčuvov v rozmedzí 
10 – 15 hodín na jednu špecializáciu, cez výstupy v škole na jednotlivých 
hodinách minimálne 10 hodín na jednu špecializáciu a súvislú pedagogic-
kú prax, ktorá by mala trvať aspoň mesiac so všetkými právami a povin-
nosťami učiteľa. Ale je potrebné si uvedomiť možnosti škôl i ich učiteľov 
pri prijímaní študentov do praxe, bremeno zaťaženosti týchto škôl prítom-
nosťou študentov učiteľstva v ich priestoroch, ich zasahovaním do výchov-
no-vzdelávacieho procesu školy a i. Tu masí prísť aj nový systém riadenia 
školy zo strany jej riaditeľstva.  

Ak hovoríme o úlohe učiteľa ako odborníka pre výchovu a vzdelávanie, 
je potrebné, aby boli študenti učiteľstva aj odborne v praxi vedení primera-
ne honorovanými staršími kolegami. Navrhujeme, aby každému cvičnému 
učiteľovi bol pri realizácii praxe študentov učiteľstva priznaný všeobecne 
platný honorár 100 Sk za jednu vyučovaciu hodinu. Táto skutočnosť sa 
odrazí aj v kvalite práce so študentami v školách ich praxe. 

A na záver k problematike cvičných škôl ako inštitúcií. Cvičné školy sú 
stále aktuálnou otázkou v oblasti spolupráce učiteľských fakúlt a základných, 
či stredných škôl. V tomto zmysle je potrebné vyriešiť celkovú organizáciu 
života školy, status učiteľa cvičnej školy, zabezpečenie kvality výchovy 
a vzdelávania z dôvodu stáleho striedania sa praxujúcich študentov v trie-
dach, priestory pobytu študentov, úväzky cvičných učiteľov a ich hodnotenie 
– odborné i finančné. Je potrebné načrieť aj do minulosti zvládania cvičných 
škôl i do skúseností zahraničných tak, aby sa praxe študentov učiteľstva na-
stávali, alebo neboli problémom, ale vyriešeným faktom v procese profesio-
nálnej prípravy učiteľov. 
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Abstract: The article provides an analysis of the topic of content and organisati-
on of teaching practice from the perspective of its contribution to specialisation 
and professional adaptation of future teachers.  
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INTERVENCE CVIČNÉHO UČITELE PŘI ROZVÍJENÍ 
PROFESIONÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ 

1. STUPNĚ ZŠ 
Hana Filová, Hana Horká 

Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou intervenčního chování fakultních cvič-
ných učitelů (dále jen FCU), kteří vedou pedagogické praxe studentů učitelství 
1. st. ZŠ na PdF MU v Brně. Na základě kvalitativního výzkumného šetření jsme 
získali poznatky o tom, jak praktikují výkon funkce FCU. Zkušenosti a názory na 
možnosti rozvoje profesionálních kompetencí (dovedností) studentů jsme se po-
kusili vyhodnotit ve vztahu k teoretickým východiskům problematiky. 

 

Důležitým zdrojem zkušeností na cestě k profesionálním kompetencím se stá-
vá souvislá pedagogická praxe, která je studenty přijímána pozitivně. Hlavním 
předpokladem jejího efektivního vedení je učitelova pozorovací schopnost a 
dovednost vést tzv. pomáhající rozhovor (Lazarová, Pol 1999, s. 60) z pozice 
učitele – profesionála. Z našeho pohledu lze hovořit o intervenci stimulující, o 
intervenci zaměřené na profesionální postoje studenta. Studentům jsou ob-
vykle mnohé věci teoreticky jasné, nejistota se však projevuje v aplikaci teorie 
v konkrétní situaci. Mají obavy, aby „v tom nezůstali sami“, a očekávají pomoc. 
A zde hraje významnou úlohu cvičný učitel (také fakultní cvičný učitel, příp. 
FCU), který nejen umí učit své žáky, ale dokáže také rozpoznat, odhalit a 
podpořit studentovy – praktikantovy silné stránky a upozornit na stránky slabé 
(srov. tzv. „peer učitele“ podle Lazarové 1999, s. 33); je schopen jej usměrňovat, 
podat mu pomocnou ruku, poradit, ale neodradit. Dokáže popsat to, co viděl a jak 
to na něj působilo, a předat zkušenosti bez osobně zaměřené kritiky. V naší 
výzkumné sondě jsem se pokusily zachytit a analyzovat současnou situaci při 
vedení studenta 3. ročníku na souvislé pedagogické praxi ve smyslu intervencí, 
které uplatňují cviční učitelé14. 

                                           
14 Intervence cvičného učitele při rozvíjení profesionálních dovedností studentů učitelství: při pokusu o 
analýzu typů intervencí cvičných učitelů při rozvíjení pedagogických dovedností studentů jsme dospěli k jejich 
následujícímu formálnímu členění (Filová 2002 a): intervence stimulující (podněcující k opakování úspěš-
ných výkonů) a inhibující (potlačující nežádoucí, neúspěšné výkony); intervence direktivní (požadavky, 
příkazy, výtky, „dobré rady“, kritika, negativní hodnocení) a nedirektivní (prostřednictvím klimatu třídy, 
vlastní příklad či zkušenost kladná i záporná), intervence dopředu působící (rady a doporučení pro 
metodickou přípravu, výběr učiva, upozorňování na kritické momenty v učivu, chování třídy, zvláštnosti žáků, 
omezování „rizikových“ kroků studenta) a zpětně působící (hodnocení – pochvala, kritika), intervence 
zaměřené na žáka, na učivo, na postupy, na profesionální postoje studenta, aj. intervence vztahující se k 
přípravě výuky, k realizaci výuky, k hodnocení výsledků výuky (reflexe a sebereflexe), intervence 
zaměřené na vnější složku dovednosti (na výkon) a na vnitřní složky dovednosti (představa, kognitivní 
zkušenost, afektivní prožitek, styl učení se dovednostem ap.).  
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Výzkumná metodika má kvalitativní charakter a jejím základním východis-
kem byla řízená (strukturovaná) diskuse k vybraným problémům. 

Diskuse proběhly v rámci schůzky s 56 cvičnými učiteli na katedře pedago-
giky PdF MU Brno. Od původně plánovaných strukturovaných rozhovorů 
jsme ustoupili z technických důvodů (časová a lokální indispozice, možnost 
využití spontánních podnětů učitelů s různými zkušenostmi a jejich skupinové 
sdílení či nesouhlas). V diskusi byly k řízení použity tyto typy otázek (Maňák, 
Švec 2004, s. 25): návodné otázky, vymezující obsah problému; tzv. sondující 
otázky, otevírající příslušná témata; otázky ad hoc, významné z hlediska pro-
blému a zachovávající kontinuitu rozhovoru. Ve skupinové diskusi názory 
jednotlivců podněcovaly k odpovědím ostatní učitele. 

 

Analýza záznamů z diskuse 
Záznam diskuse kopíroval strukturu předpokládaného „mentorského“ vý-

konu cvičného učitele, čehož bylo využito v následné analýze. Jednotlivé fáze 
(1. – 5.) jsou stručně charakterizovány a doplněny autentickými výpověďmi, 
pokud jsou k dispozici (kurzívou) a jeví se jako funkční v přiblížení názorů a 
zkušeností cvičných učitelů. 

 

1. Přípravná fáze (asi 2 týdny před nástupem studentů na praxi) 
Studenti se ohlásí předem telefonicky: informují ředitelství školy, ale hlásí se u 

konkrétních fakultních cvičných učitelů (na fakultě se k nim zapisují většinou 
podle lokální dostupnosti školy a podle zájmu o věkovou skupinu , tj. ročník, 
v němž jsou třídními učiteli). Na základě této informace učitelé provedou psy-
chickou přípravu dětí na nové osoby ve třídě a podají informace rodičům. 

Přestože výkon funkce FCU je dobrovolný, není k ze strany učitelů k sou-
vislým praxím zcela jednoznačný vztah: asi třetina FCU je skutečně vítá, 
u zbytku existují obavy především z organizačních problémů (souvislé praxe 
jsou svým způsobem hektické, často doprovázené narušováním normálního 
programu apod.).  
Organizační zabezpečení: 

Spolupráce s vedením školy (zástupcem ředitele pro 1. st. ZŠ) začíná hned 
na začátku, kdy se studenti přijdou představit; vedení školy vstupuje do praxí 
tak, že vede v patrnosti pohyb studentů a odsouhlasí jejich přítomnost na vy-
braných akcích (např. rodičovské schůzky, pedagogické či klasifikační porady 
příp. mimořádné akce třídy či školy). 

Pokud vedení školy kontrolu provádí, je ve velké většině pouze neformální; 
někteří didaktikové mají zkušenost s tím, že zástupce vedení ho doprovází při 
hospitaci u studenta v rámci kontroly praxe. 

  81



 

Studentům je přiděleno určité pracovní místo – většinou sborovna, v někte-
rých případech studenti zůstávají s dětmi, příp. odcházejí do kabinetů. 
2. První kontakty studentů s cvičnými učiteli 

Cviční učitelé preferují předem telefonicky dojednané schůzky, které jim 
umožní udělat si na studenty čas. Téměř všichni hovoří o významu prvního doj-
mu, společenského vystupování, zdvořilosti (podání ruky, představení atd.) – 
konkrétní výpovědi: 

• První kontakt může být klamný; řeknu si, že je zakřiknutý, ale vše je pak 
jinak, když pracuje s dětmi. 

• Když student dostane možnost,“ukáže se“! 

• Na první dojem bych nedala, ale když přijde trhan, řeknu si “no nazdar”! 

• Je spontánní, představí se, nechávám tomu volný průběh, nic nehledám, 
studenti mají zpočátku trému a strach. 

• Hned je třídě představím – že se učí na učitele, tak jako se žáci učí ve 
škole… 

• Zajímá mě, jakou má specializaci, příp. k jaké věkové skupině dětí 
tenduje… 

• …jestli je Brňák (odkud je)… 

• …zda chce opravdu učit („na začátku nechtěla jedna slečna učit, po praxi 
změnila názor a dnes učí!“). 

 

Učitelé si většinou zakládají na tom, aby vytvořili pro studenty srdečnou, 
přátelskou atmosféru, dali jim dobrý pocit, projevili vstřícnost. Objevily se 
však i jednotlivé reakce FCU typu: 

• Např. prváci (studenti 1. roč. PdF) se blížili ke škole zkratkou po trávě, 
první co mě napadlo – chtějí vzdělávat a sami ani nerespektují chodník; 
dnes už je to volnější, dřív by je vyhodili, kdyby přišli v riflích! 

• Všímám si bot, lezou mi na koberec v bagančatech! 

• Přijdou těsně před osmou, není čas na přípravu… 

• Řeknu jim např. kde je která třída, kdy začíná vyučování; my máme 
šikovné studentky na praxi! 

• Přišli v 7:15, říkali mi: „Vezmeme za vás dozor…“ 

• Mám ze studentek velice příjemný pocit, přišly se představit, zeptaly se 
mě, s čím chci pomoci… 
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2. Společné zpracování plánu praxe 
Vlastní seznámení studentů se školou většinou provede FCU až v průběhu 

praxe. Důležitou součástí první schůzky je dohodnutí plánu praxe podle 
pokynů z fakulty, přičemž je třeba respektovat časové a režimové momenty 
fungování školy, ale snad i osobní přístup cvičného učitele. Protože ve 
3. ročníku jsou studenti povinni odučit minimálně 6 vyučovacích hodin ve vy-
braných předmětech a ve třídách jsou umístěni po dvojicích, časové možnosti 
jsou omezené a je třeba předem vytvořit harmonogram jejich výstupů. V prv-
ních dnech vykonávají většinou náslechy, jakmile se obeznámí se životem 
třídy a stylem práce učitele, přecházejí postupně k vlastním výstupům. Sou-
částí plánu práce je i rozvrh konzultací příprav na budoucí výstupy a hodnotí-
cích schůzek a rozvrh dalších akcí, kterých se mají studenti v rámci praxe z-
účastnit (např. třídní schůzky, pedagogické porady…), příp. dozory, prohlídka 
kabinetů aj. 

 

3. Příprava studenta na samostatný výstup (vyučovací pokus) 
Než začne student učit, měl by mít základní informace o třídě. Většina cvič-

ných učitelů sleduje v tomto smyslu svým vedením na počátku praxe 3 cíle: 

• pomoci studentovi zorientovat se v každodenním životě třídy: na co jsou 
děti zvyklé, jaká jsou ve třídě pravidla, rituály, režim apod., čemuž by se 
student měl určitým způsobem přizpůsobit, anebo to alespoň respektovat;  

• zajistit, aby studenti znali děti podle jména (oslovování), poznali 
problémové děti, k čemuž potřebují zpravidla několik dní; 

• obeznámit studenty s učivem, které se právě probírá, s učebnicemi, 
pomůckami, i se stylem práce cvičného učitele. 

Cviční učitelé většinou umožňují studentům výběr předmětů pro první výstu-
py, a do jisté míry, pokud to nenaruší logickou výstavbu učebního tématu, i vý-
běr učiva. Přípravné sezení se studenty bývá den před výstupem, učitelé často 
poskytují nejen rady, ale i materiály, vycházejí studentům vstříc, ale s respek-
továním určitých pravidel (domnívají se, že studenti by měli pocítit úspěch, 
proto s ním výstup proberou, aby se podařil). Společné promýšlení organizace 
vyučovací hodiny bývá individuální (jak kdy a jak s kým, příp. o jaký jde 
předmět). Pokud jde o kontrolu písemné přípravy na vyučování, cviční učitelé 
pravidelně nekontrolují, jen v případech, že se hodina nepodaří – pak kontro-
lují často. Učitelé jsou si vědomi toho, že velmi důležité jsou reflexe (rozbory) 
nejen po vlastních výstupech studenta, ale v této fázi praxe také po náslecho-
vých hodinách, kde učil cvičný učitel. 
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Konkrétní výroky učitelů: 

• … na začátku imitují, nevadí mi to, nedegraduji je za to…někteří si tu 
kreativitu teprve rozvíjejí… 

• Občas chybí u studentů pokora a skromnost (spíš výjimky) 

• Např. třeťačka, vůbec ji nezáleželo na hodinách, dávno měla 15 hodin 
odučených, ale říkala, „přece tu nebudu sedět”, a učila dál. 

• Je dobré udělat si po vyučování čas a rozebrat se studenty i vlastní 
hodiny, říct tohle se mi nepodařilo, toto ano, ale šlo by to dělat i tak… 

• V hodině se nebojím studentům říct, toto dělám proto a proto; děti takové 
pokyny neruší. 

• Rozbory je dobré dělat ne podle vzoru nebo předepsaného postupu, ale 
brát jednotlivé vstupy a momenty, které se odehrály. 

V rámci přípravy na výstup FCU studentům ukazují učebnice, seznamují 
s variantami řešení, pomůckami, zkušenostmi z hospitací, někdy probírají 
možnosti využití her (méně znamená více). Spolu se studentem dohodnou 
strukturu hodiny, zabývají se otázkou výchovného zvládnutí třídy, upozorňují 
na nevhodné chování žáků (ale tak, aby to studenty neodradilo). Cviční učitelé 
považují za důležité seznámení s žáky, poskytnutí nezbytných (nikoli důvěr-
ných) informací o nich a jejich rodině, podporují ve studentech zájem o děti. 
Někdy studenti dělají příliš podrobné přípravy, což má za důsledek jejich ten-
denci doslovně se jich držet – omezuje to pak jejich pohotovost, pružnost a 
dynamičnost, mají potřebu stále do přípravy nahlížet a snižuje se jejich kon-
centrace na dění ve třídě.  

 

Zvládnutí kontaktu studenta se třídou, realizace výstupů studenta 
Cviční učitelé se shodují v tom, že v průběhu výstupů zaujímají místo vza-

du ve třídě, odkud je nejlepší přehled. V průběhu hodiny zasahují jen výjimeč-
ně, někdy po předchozí dohodě se studentem, a to většinou v případě, že se 
hodina „rozjíždí“ kázeňsky. Shodují se rovněž v tom, že žádný z nich by ne-
nechal studenta „vykoupat“, zdůrazňují význam pozitivní zkušenosti pro další 
vývoj studentových dovedností. 

Výběr vyučovacích předmětů pro praktické výstupy je předepsaný, i když 
existuje značná volnost v počtu hodin, které poskytnou studentům učitelé, po-
kud by student měl zájem: horní hranice se neklade. Cviční učitelé se rozchá-
zejí v názoru, kterými předměty na praxi začínat. Část jich upozorňuje na to, 
že ve výchovných předmětech (Vv, Hv, Tv…) se často studentům nedaří třídu 
kázeňsky zvládat. 
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Pokud jde o to, že studenti mají tendenci učitele někdy imitovat, zdá se, že 
v tomto ohledu existují 2 typy cvičných učitelů: 

• ti, kteří to v podstatě chtějí (i když to většinou přímo neříkají) – spíše 
tradiční, direktivní učitelské typy; mají sklony k přímým, prvoplánovým 
intervencím („o by se mělo udělat tak a tak“, nezapomeňte…, zadejte, 
zkontrolujte…); studentovy výkony při hodnocení mají tendenci 
porovnávat s vlastními výkony a představami o jejich správnosti a 
vhodnosti (z hlediska typu intervencí jde o převahu direktivních 
instrumentů); 

• ti, kteří u studenta oceňují vlastní přínos a pokus a vlastní cestu (převaha 
indirektivních intervencí peer-charakteru). 

Pokud studenti mají někdy tendenci kopírovat formy práce s dětmi (rituály, 
zvyky), je to většinou na počátku praxe, kdy hledají inspiraci a objevují osob-
ní zkušenost; postupně získávají jistotu a hledají vlastní cesty. 

Nestává se, že by studenti chtěli učit bez přípravy, ale většina cvičných uči-
telů přípravy nekontroluje. Někteří studenti žádají od učitele korekci obsahu 
přípravy, nebo alespoň konzultaci před výstupem (schválení), ale je to velmi 
individuální.  

Pokud jde o úroveň studijních příprav studentů, jak je studenti přinášejí ke 
kontrole v rámci udělování zápočtů, na fakultě máme velice různorodou zku-
šenost s jejich úrovní a kvalitou. Připouštíme, že jejich forma musí učiteli 
(studentu) vyhovovat, ale na druhé straně musí vykazovat základní parametry 
objektivní správnosti (cílová orientace, didaktická analýza učiva, soustava 
učebních úloh, které směřují k dosažení cílů, návrh efektivní výukové strate-
gie, výchovné souvislosti, atd.). 

Deník praxe studenta chtějí vidět především fakultní didaktikové, kteří udě-
lují studentům na tomto základě zápočet.  
Konkrétní výpovědi k realizaci studentských výstupů: 

• Měla jsem studentku, které se to rozjelo, já jsem nezasáhla, po výuce plakala 
celou hodinu. Měla moc aktivit, dlouho učila a děcka se rozjely. Měla pak 
sebevědomí na nule, plakala, že je nemožná. Chystala se na to dlouho do 
noci… 

• Jsou vděční za hozenou udičku. Děcka se zklidní, srovnají se a jde se dál. 

• Měla jsem 2 kluky, studenty, chodili pozdě nebo vůbec, sedli si v rohu a 
mastili karty. Bylo mi hloupé jim něco říct. Měla jsem hrůzu z pátku, že 
přijdou, ale z fakulty už odešli. 

• Slečna byla tichá, ale když mi dala svoji sebereflexi, vše napsala – a  
napsala: stejně budu jednou dobrá! 
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• Nechám ho učit, ale, když se to kázeňsky rozkládá, tak do hodiny 
vstoupím. 

• Studenti jsou za to vděční. Děcka studenta zkouší. Stačí mi říct jenom 
jednu větu: „Děcka takhle by to nešlo“. 

• Když se to ve výuce zdržuje, mrknu na tu holku, že už jdeme. Pak je 
spokojená, že vše stihla, co si nachystala. 

• Já se domlouvám předem, jestli chtějí, když by se něco bortilo, abych 
zasáhla, tak aby to děti nevěděly. 

• Horší je, když hodinu stihne za půl hodiny a vysílá na mě oči, “co teď?” 

• Mám ve třídě holčičku, která když dostane slovo, tak není zabrzditelná. Ze 
zadu zasáhnu! 

• Mám ve třídě žáka se sníženým intelektem, který se strašně hlásí, a pak 
řekne: „Paní učitelko, můžete mi říct, proč se v noci zavírají hospody?” 

• Kolegyně měla studenta, kluka, nechodil vůbec nebo si přišel v půlce 
hodiny, když měl učit. Kolegyně už teď nechce dělat cvičnou učitelku.  

• U kolegyně byla studentka, neudělala praxi jednu, druhou, měla pak přijít 
ke mně v červnu, to byl pro mě trest, ale naštěstí nepřišla.  

Zaznělo několik připomínek, že fakulta by měla studenty lépe instruovat, 
pokud jde o jejich vybavenost nezbytnými potřebami, jako je např. červená 
propisovačka nebo píšťalka do tělocviku; bez těchto věcí se studenti neobej-
dou a jejich půjčování od cvičného učitele není možné. 

Učitelé kvitují s uznáním zájem studentů o spolupráci i mimo souvislé praxe 
– mají tendenci chodit s nimi např. na školu v přírodě, bruslit, na výlet atd.: 
„…člověk má radost, když ví, že až půjdu do důchodu, že po mně takoví bezva 
lidi půjdou k dětem…“. 
 

5. Pozorování praktikanta a způsob poskytování zpětné vazby 
(intervence) v procesu utváření jeho pedagogických dovedností 

Pozorování, které cvičný učitel vykonává, musí být systematické a mělo by 
se vztahovat k oblastem, které může mít i student pod kontrolou díky znalosti 
základních kritérií pro hodnocení jeho průběhu a výsledků. Čím mají studenti 
méně zkušeností, tím by kritéria měla být jasnější a průhlednější.  

Pokud bychom měli naznačit, o která kritéria jde zvláště na prvních souvis-
lých praxích, navrhujeme následující soustavu, která se odvíjí od základních 
prvků profesionálního výkonu učitele: 

• připravenost (pomůcky, materiály, dobrý plán hodiny a písemná příprava, 
včasný příchod), 
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• zajištění organizačních okolností (logický postup: úvod a aktivizace, 
efektivní učební činnosti, individualizace a rozmanitost forem, zajištění 
průběžné zpětné vazby, zjištění výsledků výuky a vyhodnocení, závěr), 

• efektivní komunikace, navození spolupráce, smysluplnost a přirozenost, 
přiměřenost nároků, zajištění pozitivního pracovního klimatu atd., 

• výchovné využití učiva a učebních činností, autenticita učení, 

• konstruktivní hodnocení průběhu a výsledků výuky, vedení dětí 
k sebehodnocení, 

• schopnost profesionální sebereflexe a hodnocení vlastního výkonu. 
V kontextu těchto kritérií můžeme také řídit reflexi pozorované hodiny. 
 

Jak probíhá reflexe vyučovací hodiny?  
(Pozn.: na fakultě se studenty preferujeme jednoduchý postup: 

• sebehodnocení studenta:  
• co bylo cílem výstupu – hodiny 

• co se mi podařilo (alespoň 1-2 konkrétní věci) 

• co se mi nepodařilo a proč asi 

• postřehy přihlížejících studentských kolegů: co viděli, co je zaujalo  

• postřehy a peer – hodnocení učitele (didaktika): co viděl a jak to na něj 
působilo (vyhýbat se direktivním hodnotícím výrokům) 

 

Nejčastějšími prohřešky studentů bývají podle cvičných učitelů: 

• spisovný jazyk, plevelná slova 

• nevýrazná komunikace (problémy s kázní) 

• organizační nedomyšlenosti 

• chyby ve využívání pomůcek (sladění práce s pomůckami s výkladem) 

• práce s tabulí (názornost) 

• správné tvary písmen 

• nedostatek přehledu o třídě 

• pravolevá orientace studenta před třídou 
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Na začátku svého působení studenti občas nejsou schopni zaujmout objek-
tivní stanovisko, ale většinou jsou spíše skeptičtější ke svým výkonům (někdy 
se hodnotí přísněji, než je hodnotí sami učitelé). Cviční učitelé většinou pova-
žují subjektivně za velmi důležité, že se k nim studenti vracejí – velkým pří-
nosem je pro ně např. to, že mohou zaznamenat osobní pokroky svěřeného 
studenta nejen v průběhu dvoutýdenní praxe, ale i s odstupem času. 

Zjistili jsme, že většina cvičných učitelů si vede stabilní dokument – deník 
ped. praxe (pozorování studentů, registrace jejich pokroku apod.), ačkoli jsme 
je k tomu zvlášť neinstruovali. Svědčí to o jejich odpovědném přístupu ke 
svěřenému úkolu. 
Výroky: 

• Já bych chtěla být studentům přínosem. Studenti většinou řeknou, co se 
jim líbí, chtěla bych, aby mi taky někdo řekl, co se mu nelíbí.  

• Těším se na studentky, že přinesou něco nového, ale nebývá to tak 
vždycky. Utopie je, že bychom se my (cvičné učitelky) chodily dívat na jiné 
školy a mohly vidět něco nového… 

• Lidé si fotí naše nástěnky a věci … 

• Máme něco zajeté, ochotně to 60ti lidem dáváme do ruky, dáváme to 
všem, ale my tu možnost nemáme. Já bych to zas tak dobrovolně 
neprodávala (pozn.: paní učitelka zmiňovala, že si někdo zkopíroval její 
materiály a prezentoval je na setkání učitelů jako svoje). 

• My se snažíme učit podle Začít spolu. Prvňačky mi řekly, že půjdou raději 
do nějaké normální školy. Jiným studentkám se to zase moc líbilo.  

• Pro nás je přínos, pokud je to student, který má hlavu na správném místě, 
obohatí to i nás 

• I děti jsou ukazatelem! Některý student má blok a nezajímá se. Na 
některém jsou děti pověšené, malé děti jsou bezprostřední. 

• Někdo stojí jakoby před ním bylo sklo a neudělá ani krok, to děti vnímají. 

• U nás se studenty uděláme pořádek rovnou. Jednou se to řekne důrazně a 
předejdeme problémům. 

• Někteří jenom chtějí mít vysokou školu a titul… 

• Spousta jich řekne, že učit stejně nepůjdou! 
 

Učitelé se shodují v kladném názoru na poslední hodnotící formulář, který 
používáme na fakultě (sebehodnocení studenta s komentářem cvičného učite-
le). Učitelé projevují zájem o metodické materiály, které si vzájemně nabízeli 
prostřednictvím fakulty jako inspirační zdroje pro práci s dětmi. 
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Shrnutí 
Dospěli jsem k závěru, že při rozvíjení pedagogických dovedností studentů 

se nejčastěji uplatňují následující typy intervencí cvičných učitelů: intervence 
stimulující (podněcující k opakování úspěšných výkonů) a nedirektivní (pro-
střednictvím klimatu třídy, vlastní příklad či zkušenost kladná i záporná). S in-
tervencí direktivních se nejčastěji objevují „dobré rady“. Z analýzy také vy-
plývá, že cviční učitelé preferují spíše intervence zpětně působící hodnocení 
– pochvalu, příp. konstruktivní kritiku, které využívají v rámci reflexí výstupů 
se studenty. Intervence dopředu působící (rady a doporučení pro metodic-
kou přípravu, výběr učiva, upozorňování na kritické momenty v učivu, chová-
ní třídy, zvláštnosti žáků, omezování „rizikových“ kroků studenta) jsou uplat-
ňovány v menší míře a argumentovány poskytováním určité volnosti při reali-
zaci studentovy přípravy na vyučování. 

Z dosavadního šetření vyplývá prvoplánové používání intervencí za-
měřených na vnější složku dovednosti (na výkon). Domníváme se, že důvo-
dem je nedostatek času pro pochopení studentových skutečných vnitřních pro-
žitků a procesů. Pro poznání osobnostních charakteristik obou protagonistů 
(FCU a studenta) a vytvoření adekvátních mezilidských vztahů by bylo třeba 
systematičtější a dlouhodobější spolupráce.  

Zdá se, že po stávajících zkušenostech z výzkumných šetření, která jsme 
provedli na souvislých pedagogických praxích, je třeba upozornit ještě na jed-
nu ne zcela pozitivní skutečnost: že totiž přes naše snahy i pozitivní očekává-
ní, která mám, pokud jde o slibně se rozvíjející spolupráci s fakultními cvičný-
mi učiteli, se v mnoha případech jeví jejich vedení praxí i intervence do roz-
voje studentských dovedností jako více méně intuitivní, málo racionálně 
zvládnuté a nedostatečně podložené studiem odborných pramenů, příp. ne-
podpořené vlastním dalším odborným vzděláváním. Domníváme se, že jed-
ním z řešení by mohla být nabídka výcvikových kurzů, zaměřených na prak-
tickou komunikaci a rozvoj managerských dovedností (ve smyslu mentoring, 
tutoring) pro FCU ze strany fakulty. 
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Příspěvek je součástí výzkumné zprávy projektu GAČR č. 406/03/1349 „Intervence 
do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich 
praxe na fakultní škole“. 
 

Abstract: The paper provides an analysis of intervening behaviour of teacher 
trainers of future primary school teachers at the Faculty of Education, Masa-
ryk University in Brno, Czech Republic. Through a qualitative survey we lear-
ned how teacher trainers carry out their responsibilities. Experience and opi-
nions on the possibilities of developing students' professional competencies 
and skills are seen from the perspective of the theoretical background. 
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K PEDAGOGICKÉ PRAXI STUDENTŮ UČITELSTVÍ 
TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY 

Zdeněk Friedmann 

Anotace: Pedagogická praxe studentů má u každého oboru učitelství svá spe-
cifika. Zavedení dvoustupňového vysokoškolského studia a zavádění školních 
vzdělávacích programů do základních škol vyžaduje změny v organizaci a 
obsahu těchto praxí. Navrhujeme po celou dobu magisterského studia „trva-
lou“ příslušnost každého studenta k vybrané základní škole. 

 

Snad nikdo na Pedagogické fakultě MU v Brně nepochybuje o významu 
pedagogické praxe pro profesní růst studentů. Nejsem sice přesvědčen, že je 
to tak i na jiných fakultách, které vychovávají budoucí učitele, ale to není náš 
problém. Naši absolventi jsou poměrně dobře připraveni pro pedagogickou 
činnost. Ale mění se systém vysokoškolského studia i systém výuky na zá-
kladních školách. Spokojenost není zcela na místě! Při hodnocení a násled-
ném plánování pedagogických praxí lze vycházet ze zkušeností jednotlivých 
kateder naší fakulty, ze zkušeností jiných našich vysokých škol (např. zavede-
ní tzv. klinického semestru) i zkušeností ze zahraničí (např. roční pedagogické 
praxe před závěrem studia apod.). Na naší fakultě docházelo v minulých le-
tech v souvislosti s přechodem na dvoustupňový systém studia k častým změ-
nám nejen v termínech a délce, ale i v obsahu pedagogických praxí. To jistě 
nepřispělo ke stabilizaci požadavků na průběh praxí, ale možná v některých 
případech prospělo kvalitě. Pro studenty jako signál významu těchto praxí pro 
celé studium by přispělo vyšší ohodnocení ve formě kreditů. Jako nevyho-
vující se jeví složitý administrativní způsob účtování odměn za práci cvičných 
učitelů na základních školách. Nesmyslně složitá administrativa pro malý 
učitelský honorář (1 student za 5 dní praxe – 6x vyplnit dohody pro 2 učitele, 
celkem 18 podpisů, to vše pro částku 250 Kč na učitele). Je to sice podle 
předpisu, ale ten lze přece změnit. Nebo úředníci mají málo práce? Tato nad-
bytečná agenda a především nedostatek prostředků na katedrách často bohužel 
brání širšímu zapojení učitelů základních škol do přímé výuky oborové didak-
tiky a tím snižuje kvalitu pedagogické praxe studentů.  

V oblasti technické a informační výchovy má pedagogická praxe studentů 
určitá specifika. Naši studenti přicházejí v základních školách převážně do 
odborných pracoven – počítačových učeben, laboratoří a školních dílen. Poža-
dujeme po cvičných učitelích nejen rozbory vyučovacích pokusů studentů, ale 
také širší seznámení s provozem těchto odborných pracoven. Tam jsou na zá-
kladních školách často problémy, které budou naši studenti již za několik let 
řešit! Zejména jde o přípravu praktické výuky, údržbu výpočetní techniky, 
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aktualizaci softwaru, údržbu a opravy nářadí, nástrojů, měřidel, zajišťování 
materiálu pro praktickou činnost, zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. 
Dále v oblasti profesní orientace – kontakt s výchovným poradcem, s rodiči 
žáků, s úřadem práce, organizace odborných exkurzí.  

Příprava na pedagogickou praxi probíhá v oborové didaktice. Studenti ještě 
před nástupem na výukovou praxi ve 4. ročníku pětiletého studia jsou připra-
veni na kvalifikovanou diskusi o přípravě školních vzdělávacích programů. 
A to nejen o obsahu příslušných vzdělávacích oblastí (Informační a komuni-
kační technologie, Člověk a svět práce) a volbě tématických okruhů (Člověk a 
svět práce), ale i o způsobech a metodách dosahování cílů základního vzdělá-
vání. Tato problematika je postupně během dalšího studia a dalších pedago-
gických praxí dále rozvíjena a prohlubována. Studenti se dobře připravují na 
tzv. cvičné výstupy, jsou dostatečně kreativní, projevují zájem o kvalitní pří-
pravu na budoucí profesi. Také dostačující vybavení katedry (dílny, laborato-
ře, odborné učebny, výpočetní technika) vytváří předpoklady pro dobrou pří-
pravu studentů. Pozitivní je, že výuka oborové didaktiky je na katedře (a prav-
děpodobně na celé fakultě) prováděna zkušenými učiteli, kteří dovedou při-
pravit studenty na školskou realitu. Prospělo by již výše zmiňované využití 
zkušených učitelů z praxe pro přímou výuku na fakultě. Zatím se nám osvěd-
čila beseda s vybraným ředitelem základní školy, kterou uskutečňujeme větši-
nou po skončení poslední pedagogické praxe studentů.  

Na katedře technické a informační výchovy jsem se zamýšleli nad koncepcí 
nově vzniklé tzv. oborové praxe studentů. Našim cílem je vytvořit u studentů 
bakalářského stupně základní představu o praktických aplikacích vědomostí a 
dovedností získaných teoretickým studiem oboru. Oborová praxe probíhá na 
základní nebo zvláštní škole a ve vytypovaném výrobním podniku (libovolná 
výroba technického charakteru, opravárenské služby, řemeslná dílna apod.). 
Abychom byli také trochu přínosem pro základní školy, které přijímají naše 
studenty na pedagogickou praxi, zařadili jsme na základě plnění projektu 
FRVŠ do oborové praxe studentů 3. ročníku specifický úkol. Mimo povinné 
hospitace ve výuce jde o odbornou krátkodobou stáž ve vytypovaném podni-
ku v regionu základní školy (případně vlastního bydliště). Tato stáž obsahuje 
nejen podrobné seznámení studenta s historií vzniku (podnikatelský záměr), 
s výrobou (nabídkou služeb), s technickým zařízením podniku, ekonomický-
mi parametry, perspektivou apod., ale také vypracování projektu odborné 
exkurze s technickým zaměřením pro žáky konkrétní základní školy v multi-
mediální podobě. Projekt obsahuje název a přesnou adresu vybraného podni-
ku, jméno kontaktní osoby včetně telefonu (na základě jejího souhlasu), texto-
vou a obrazovou (případně zvukovou) dokumentaci a vlastní návrh průběhu 
exkurze (metodický pokyn je na www stránkách naší katedry). Cílem exkurze 
nemá být pouze seznámení s technologií výroby, ale informační vstup do ob-
lasti drobného podnikání a návrh působení v oblasti profesní orientace na 
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základní škole (podle RVP). Tento projekt nabídnou studenti vedení škol 
k přímé realizaci. 

Výukové praxe v následujících letech (4. a 5. ročník studia) probíhají podle 
obvyklých požadavků naší katedry. Mimo náslechy, vzájemné hospitace a 
cvičné výstupy dostávají studenti další úkoly. Seznamují se s pedagogickou 
dokumentací, školní knihovnou, se zařízením a provozem školních dílen, od-
borných pracoven a učeben výpočetní techniky. Konají asistentské práce, ke 
kterým patří – příprava technické dokumentace, příprava nářadí, nástrojů, pří-
prava materiálu pro praktickou činnost, příprava výpočetní a didaktické tech-
niky pro výuku, praktický podíl při výuce ve skupinách, zajišťování individu-
álního přístupu k žákům, pomoc tzv. integrovaným žákům atd. Studenti se 
mají (nemusí) účastnit kolektivních akcí se žáky, porad metodických sdružení, 
porad pedagogického sboru, třídních schůzek s rodiči, a dalších akcí podle 
potřeb a možností školy. Mají se zajímat o práci výchovných poradců, škol-
ních psychologů, o možnosti a způsoby organizace a vedení zájmové činnosti 
na škole, o řešení výchovných problémů atd.  

Na základních školách se setkáváme s mnoha problémy. Není to jenom tak 
často uváděná nedostatečná motivace učitelů základních škol k vedení studen-
tů. Je to i neaprobovanost, ale někdy i nekvalifikovanost učitelů (zejména 
v oblasti informačních technologií, ale i v praktických činnostech). Dále nedo-
statečný počet hodin v daném termínu praxe (některé vyučovací předměty 
mají čtrnáctidenní periodicitu a podle RVP se bude perspektivně vyučovat i 
v blocích), zanedbané vybavení školních dílen, způsobený většinou nedostat-
kem finančních prostředků na provoz nebo nezájmem ředitelů škol. 

Pozitivem základních škol (ne vždy dobře využitým) je vstřícnost velké 
většiny učitelů k nastávajícím kolegům. Dobré jsou zpravidla vztahy studentů 
se školami, které sami absolvovali (bývalí žáci) a vztahy stávajících učitelů 
s fakultním pracovištěm (bývalí studenti). 
 

Jaká je perspektiva pedagogických praxí? 
Vzhledem k přípravě a zavádění školních vzdělávacích programů bude nut-

no pravděpodobně celý systém změnit. Každá základní škola půjde poněkud 
odlišnou cestou. Výsledky práce (plnění cílů vzdělávání, nabývání kompeten-
cí), budou stále více v rukou cílevědomé činnosti celého učitelského sboru. 
Jednotlivé vyučovací hodiny budou možná při krátkodobých pobytech studen-
tů na školách působit jako vytržené z celkového kontextu. Student by měl 
dobrovolně „patřit“ na nějakou školu po celé dva roky magisterského studia. 
Kolik času by tam trávil, jak by spolupracoval se školou, to by jistě bylo 
v praxi různé. Možnosti fakulty budou vždy omezené (finance). Více bude zá-
ležet na možnostech a dobré vůli ředitelů a učitelů základních škol a zejména 
na osobní aktivitě každého studenta. Ale bezpochyby by tímto způsobem náš 
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student poznal provoz školy, celý její vlastní život, realitu, mohl by kvalifiko-
vaněji pracovat na diplomové práci. Tento návrh není nový, bude mít své od-
půrce (nedostatečný počet škol v regionu, nezájem základních škol apod.) Do-
mnívám se, že při dobré organizaci by každý student mohl během těchto dvou 
let hospitovat několikrát i u zkušených učitelů na jiných školách, aby poznal 
různé způsoby práce. To by již mohli organizačně (formou výměny) zajišťovat 
sami studenti. Učitelé základních škol by mohli být odměňováni průběžně jako 
externí pracovníci kateder a učitelé kateder by měli více možností hospitovat 
u svých studentů na základních školách. Celý tento systém by přinesl těsnější 
spojení jednotlivých kateder se školskou praxí, který často téměř neexistuje. A 
určitě nebude docházet u praktikujících studentů k pocitu, že učitelé kateder 
někdy vůbec nevědí jaká je realita na našich základních školách. 
 

Abstract: There are specific differences in teaching practice, when future 
teachers of different fields and subjects are concerned. Dividing teacher edu-
cation into two stages and introducing School educational programmes on 
basic school level calls for changes in organisation and content of teaching 
practice. The author advocates the idea of each future teacher "belonging" to 
a particular school for the whole of their studies. 
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REFLEXE V PEDAGOGICKÉ PRAXI V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ 
PŘÍPRAVY UČTIELŮ ANGLICKÉHO JAZYKA 

Světlana Hanušová 

Anotace: Příspěvek se zabývá rolí reflektivní složky pedagogické praxe. Hodnotí 
přínos diskusí v rámci e-learningového prostředí v průběhu pedagogické praxe. 
 

 

Pedagogická praxe má v rámci pre-graduální přípravy učitelů své nezpo-
chybnitelné a nezastupitelné místo. Jak uvádí John Haycraft (zakladatel 
International House – jednoho z nejslavnějších středisek metodické přípravy 
učitelů ve Velké Británii) „výcvik učitelů je nejefektivnější, je-li pociťována 
jeho naléhavá potřeba, a jsou-li důvody této potřeby zcela jasné“ (Haycraft 
1988, s. 1). To je samozřejmě jednodušší u postgraduálního vzdělávání prakti-
kujících učitelů, zatímco u studentů v pregraduálním studiu je nutné tuto situa-
ci relevance navodit. Studenti by tedy měli být co nejdříve vystaveni náro-
kům, které na ně budou kladeny v praxi, ať už prostřednictvím pozorování, 
mikrovyučování nebo přímé praxe na základních a středních školách.  

Konkrétní pojetí praxe a její implementace v rámci studijního programu 
závisí do značné míry na celkovém pojetí modelu učitelské přípravy. 

Mezi modely přípravy učitelů, které byly uplatňovány v nedávné minu-
losti, patřil například model imitativní („craft model“). Tento model, ade-
kvátní pro statickou společnost, v níž bylo možno počítat jen s relativně 
malými změnami v oblasti výchovy a vzdělávání, bylo možno ve vzdělá-
vání učitelů využívat prakticky až do poloviny minulého století. Umění vy-
učovat cizím jazykům bylo předáváno podobně jako dědičná řemesla a klí-
čovou roli v přípravě budoucích učitelů hrála schopnost imitace. (Wallace 
1994). Nicméně, ještě dnes se v evropském kontextu ozývají konzervativní 
hlasy, které horují pro opětovné využívání imitativního modelu. O´Hear 
například tvrdí, že „základem dobrého vyučování jsou znalosti a kladný vztah 
k vyučovanému předmětu a mistrovství v praktických vyučovacích dovednos-
tech… Toho prvního se dosáhne studiem daného předmětu, toho druhého prak-
tickou činností, na kterou někdo zkušenější dohlíží“ (in George a Clay 1999, s. 9). 

Další model, který Wallace označuje jako model aplikované vědy, se 
začal rozvíjet v padesátých letech minulého století a do značné míry přetr-
vává na mnoha univerzitních pracovištích ještě dnes. Veškeré problémy 
praxe mohou být v rámci tohoto modelu vyřešeny aplikací nejnovějších 
teoretických poznatků, získaných empirickým výzkumem. Existuje jakási 
dělba práce mezi vědcem příslušného oboru a praktikem – pedagogem, kte-
rý své problémy neřeší samostatně, ale ve spolupráci s odborníky, jež mají 
za úkol aktualizovat jeho vědomosti v rámci dané problematiky. V případě 
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neúspěchu bývá chyba přičítána nesprávnému pochopení nebo nesprávné 
aplikaci vědeckých poznatků. Tento model, který do značné míry omezuje 
autonomii učitele, však přináší množství obtížně řešitelných problémů, 
k nimž patří například riziko podléhání neověřeným módním trendům. 
K zajímavému vývoji došlo v oblasti cizojazyčné výuky, kde sami lingvisté 
začali nabádat učitele k větší nezávislosti. Noam Chomsky již v roce 1966 
v příspěvku na konferenci uvedl, že zodpovědnost za vyhodnocení přínosu 
myšlenek a návrhů lingvistiky spočívá na učitelích, kteří by je neměli jen 
pasivně přejímat (in Stern 1991). 

Alternativní model přípravy učitelů, který se jeví jako odpovídající poža-
davkům současné dynamicky se rozvíjející společnosti a akcelerovanému 
postupu vědeckého bádání v oblastech souvisejících s osvojováním cizího 
jazyka, je model reflektivní (Schön 1987). Tento model plně respektuje 
komplexnost situace i kompetence praktikujícího profesionála – učitele, 
samozřejmě při zachování možnosti mezioborové spolupráce s kompetent-
ními odborníky příbuzných oborů.  

V rámci reflektivního modelu učitel na základě přijatých vědomostí a 
znalosti získané praxí reflektuje svou stávající praxi a dospívá k profesionální 
kompetenci. Profesionální kompetence nemá charakter jednorázově dosažitel-
ného cíle, jedná se spíše o cíl pohyblivý, o horizont, k němuž učitel směřuje. 
Proces vzdělávání učitelů, jak ho chápou zastánci reflektivního přístupu, je 
jednoznačně procesem celoživotním, pregraduální příprava je pouze prvním 
stádiem tohoto procesu, jehož cílem je profesionální kompetence.  

Wallace (1994) hovoří o reflektivním cyklu, který je podstatou reflektiv-
ního modelu přípravy učitelů. Vstupní veličinou tohoto cyklu je soubor teo-
retických vědomostí, který nazývá „received knowledge“ – získané nebo 
přejaté vědomosti. Ty získává adept učitelství během studia, jsou vlastně 
jakýmsi intelektuálním základem daného oboru. Jejich komponenty jsou 
fakta, údaje, teorie atd. V kontrastu s těmito vědomostmi, které získáváme 
studiem, jsou tzv. „experiential knowledge“, čili znalosti zkušenostní. Zku-
šenostní složka je rozvíjena pozorováním vyučovacího procesu a praxí 
během studia, zejména ale později samotným výkonem učitelského 
povolání. Reflektivní proces nazývá Wallace (1994) cyklem, čímž chce 
zdůraznit jeho neustálé opakování během praxe pedagoga.  

Průcha, Walterová a Mareš (1998, s. 219) uvádějí několik fází sebe-
reflexe: „opětovné vybavení, popis a rozbor klíčových prvků, hodnocení či pře-
hodnocení, způsoby vysvětlení, přijetí rozhodnutí, stanovení další strategie.“ 
K sebereflexi dochází v čase po pracovním výkonu, kdy zkušený praktik 
uvažuje o svých rozhodnutích a připravuje se tak na další situace, se který-
mi se ve své práci setká.  
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Zajímavou myšlenku vyjadřuje Wallace (1994), když hovoří o možnosti 
nereflektované praxe. I ta může být pro učitele přínosem, protože každá 
praxe může rozvíjet sebedůvěru, a ta pak může přispět ke konsolidaci. To 
by však nemělo být cílem; cílem vývoje není konsolidace, ale změna, a 
plodná změna bez sebereflexe je jen stěží představitelná. Přínos nereflek-
tované praxe je tedy značně limitován. Podobně se vyjadřují i Průcha, 
Walterová a Mareš (1998), kteří uvádějí profesionální sebereflexi jako nut-
nou podmínku odborného růstu pedagoga. 

Reflektivní komponenty v rámci pedagogické praxe studentů oboru 
anglický jazyk na pedagogické fakultě v Brně zahrnují kromě vytváření 
portfolia, reflexí v didaktických seminářích a individuálních rozborů stu-
dentských výstupů také vstupní písemnou reflexi zaměřenou na vlastní 
školskou zkušenost. 

Vycházíme z myšlenky, že adepti učitelství nezačínají své studium jako 
nepopsaný list a s neutrálními postoji. Každý student pedagogické fakulty 
prožil dlouhou zkušenost se školským prostředím během své vlastní školní 
docházky. Během této doby se rozvinula jeho vlastní pojmová schémata či 
konstrukty, která je nutno vzít v úvahu. Píšová a Černá (2000) hovoří o 
práci s prekoncepcemi, které definují jako „individuální názory, postoje a 
očekávání, s nimiž budoucí učitelé nastupují ke studiu a které působí jako 
specifický filtr v přípravném učitelském vzdělávání.“  

Na základě písemných reflexí, které studenti oboru anglický jazyk zpra-
covávají v rámci prvního kurzu didaktiky angličtiny lze říci, že většina 
studentů je poměrně kritická k práci svých bývalých učitelů cizího jazyka. 
Studenti často uvádějí negativní zkušenosti týkající se učitelovy špatné zna-
losti předmětu, jednotvárné a nudné výuky, napjaté atmosféry ve třídě, níz-
ké efektivity výuky, málo tvořivého využívání učebnice. Nicméně zdá se, 
že existuje jakási přitažlivá síla imitace, která někdy převládne nad tvoři-
vým přístupem a schopností a ochotou pouštět se do nových věcí. Při mi-
krovyučování v rámci didaktických seminářů často zjišťujeme, že studenti 
mívají tendenci během pedagogické praxe napodobovat své bývalé učitele, 
a to i tehdy, jsou-li při reflexích své bývalé školské zkušenosti velmi kritič-
tí. Pro překonání tendence imitovat nežádoucí vzory je třeba studentům po-
skytnout jiné vzory k napodobování. V rámci přípravy učitelů cizích jazyků 
to konkrétně znamená, že role učitelů praktického jazyka, kteří poskytují 
studentům bezprostřední model, je pro pedagogickou praxi nejméně stejně 
významná jako role učitelů didaktiky. 

V rámci inovací studia na Katedře anglického jazyka a literatury jsme 
nabídli studentům možnost po celou dobu pedagogické praxe ve 4. ročníku 
studia (září 2004) využívat moderované diskusní fórum v rámci e-
learningového prostředí LMS Moodle. Cílem této inovace bylo posilování 
reflektivní složky pedagogické praxe. Asynchronní e-learningové diskuse 
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poskytly studentům možnost kontaktu s vyučujícím i s ostatními studenty 
již v průběhu praxe, nikoli až po jejím zakončení. Očekávali jsme, že bez-
prostřední reakce studentů přinesou nové impulzy pro organizaci pedago-
gické praxe i náměty k další reflexi v rámci didaktických seminářů.  

Do diskuse se aktivně zapojilo 31 studentů 4. ročníku (z celkového počtu 
54). Do diskusí pravidelně přispívala také vyučující. Celkově hodnotila větši-
na studentů zkušenost pedagogické praxe jako velmi pozitivní (explicitně vy-
jádřeno ve 20 příspěvcích). Studenti často vyjadřovali názor, že praxe je nej-
důležitější součástí jejich studia. Tři studenti spontánně uvedli, že se během 
praxe rozhodli stát se učiteli, což dříve odmítali. Tento názor není výjimkou, 
setkáváme se s ním poměrně často i v diskusích během seminářů. V opačném 
smyslu (praxe přispěla k rozhodnutí nestát se učitelem) se nevyjádřil žádný 
student. Pět studentů uvedlo, že praxe byla sice vyčerpávající, avšak také 
obohacující zkušeností. Dva studenti požadovali větší zastoupení pedagogické 
praxe ve studijním programu. Jako příklad uváděli systém přípravy učitelů v 
Holandsku, kde byli dříve na stáži.  

Zajímavé byly příspěvky srovnávající dřívější pedagogickou zkušenost 
(před nástupem na fakultu), případně zkušenost s výukou v jazykových 
školách, kde řada studentů pracuje v průběhu studia. Tito studenti se často 
vyjadřovali v tom smyslu, že se dříve domnívali, že umějí učit, ale až 
v rámci pedagogické praxe na základních, resp. středních školách si uvědo-
mili, že dříve pouze mechanicky opakovali postupy svých bývalých učitelů. 
Teprve po absolvování didaktických seminářů na Pedagogické fakultě byli 
schopni si vyzkoušet nové postupy. Domnívám se, že tento názor kores-
ponduje s Wallaceovým vyjádřením o nereflektované praxi a dokládá po-
třebu pedagogické praxe ve studijních programech i v případě, že studenti 
vyučují již během studia v různých jazykových kurzech a školách. Zajíma-
vé bylo i to, že studenti oceňovali možnost náslechů u učitelů na základ-
ních, resp. středních školách, i když si uvědomovali, že ne všichni učitelé 
se jim mohou stát modelem k následování. Uváděli, že bylo přínosem 
během pozorování jiného učitele uvažovat o možných modifikacích 
použitých metod a forem.  

K negativním zkušenostem z pedagogické praxe patřily obtíže se zvládá-
ním problémů s chováním žáků. Tyto potíže konstatovaly čtyři studentky. 
Na základě jejich vyjádření se rozvinula zajímavá diskuse, během které jim 
ostatní studenti sdělovali své zkušenosti s tímto problémem. Další proble-
matickou oblastí, která se poměrně často objevovala v příspěvcích studen-
tů, byla oblast hodnocení a známkování. Studenti se vyjadřovali v tom 
smyslu, že je pro ně obtížné hodnotit neúspěch žáků záporně.  

Lze konstatovat, že realizace asynchronních e-learningových diskuzí 
zkvalitnila reflektivní složku pedagogické praxe. Studenti využili možnost 
zapojit se do diskuze s kolegy i s vyučující. Přestože značné procento stu-
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dentů vyučuje v různých kurzech a na jazykových školách již během stu-
dia, vnímají zařazení pedagogické praxe do studijních programů jako velmi 
významné. Považují za důležité observace, a to i v případech, kdy pro ně 
učitelé nemohou být příkladem k následování. Uvědomují si také, že dří-
vější nereflektovaná praxe měla pro jejich profesionální rozvoj menší pří-
nos než pedagogická praxe v rámci studia.  
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Abstract: This paper discusses the role of the teaching practice in pre-service 
education of English teachers. The ways to develop and deepen the component 
of reflection in teaching practice are considered. The experience with e-lear-
ning support of teaching practice, namely asynchronous discussions within 
Moodle e-learning system, is brought into focus. 
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SPOLUPRÁCE KOOPERUJÍCÍHO UČITELE SE 
STUDENTEM UČITELSTVÍ V PROCESU UTVÁŘENÍ JEHO 

PROFESIONÁLNÍCH KOMPETENCÍ 
Jiří Havel 

Anotace: Příspěvek prezentuje formy spolupráce (monitorování, reflexe, inter-
vence) kooperujícího učitele se studentem v průběhu pedagogické praxe při 
formování jeho profesionálních kompetencí. 

 

Kooperující učitel je prvním skutečným vzorem uvědomělého a záměrného 
profesionálního utváření budoucího učitele. Jeho osobnost, styl vyučování, 
preferované metody a formy vyučování, metody hodnocení a celkový přístup 
k žákům ovlivňují vlastní budoucí postoje a postupy studenta. Proto nestačí 
pokud umí „jen“ učit své žáky, musí také umět rozpoznat, odhalit a podpořit 
studentovy – praktikantovy silné stránky a upozornit na stránky slabé (srov. 
Pol, Lazarová 1999, s. 33). V rámci projektu GA ČR č. 406/03/1349 jsme se 
pokusili zmapovat formy spolupráce (monitorování, reflexe, intervence) ko-
operujícího učitele se studentem v průběhu pedagogické praxe při formování 
profesionálních kompetencí. 

Vycházíme z poznání, že úroveň osvojených kompetencí budoucích učitelů 
není přímo úměrná počtu praktických cvičení (např. Hawley 1990). V moder-
ním systému praktické přípravy budoucích učitelů se proto pozornost zaměřu-
je spíše na porozumění pedagogickým situacím, v nichž se kompetence (do-
vednost) uplatňuje, a analýzu studentova jednání v těchto situacích, než na 
opakovaný výcvik profesionálních kompetencí (Metcalf 1995). Více tak zá-
leží na schopnostech všech zainteresovaných využít daný potenciál, který 
praktická příprava poskytuje. Jedním z elementárních předpokladů k tomuto 
využití je dobrý vztah a efektivní spolupráce mezi praktikujícím studentem a 
kooperujícím učitelem.  

V osobním vztahu je zdůrazňován význam oboustranných sympatií, vstříc-
nosti a otevřenosti. V reálu ale jde v první řadě o vztah pracovní, který může z 
hlediska kooperujícího učitele obsahovat přirozená dilemata (Filová 2004, s. 
191): 
• mladší kolega nebo „další žák se specifickým postavením“,  
• vítaný pomocník při každodenních rutinních činnostech nebo cizí živel ve 

třídě, působící organizační obtíže, 
• nový zdroj inspirace pro pedagogickou práci nebo někdo, kdo využije 

mých schopností a odejde ze scény, 
• oživení života ve třídě nebo narušitel zavedených pořádků, 
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• ten, který přináší „novinky“ v oboru nebo ten, kdo mě zatěžuje zvýšenými 
nároky na mou práci a nutí znovu sáhnout po odborné literatuře. 

K základním předpokladům efektivní spolupráce obecně patří na straně pe-
dagoga otevřenost a připravenost na svou roli a na straně adepta učitelství 
snaha získat maximum znalostí a zkušeností pro svoji budoucí kariéru. Dále 
záleží na zvolených formách jejich vzájemné spolupráce. Jako důležitější než 
přímé vedení a poučování studentů se jeví monitorování a reflexe procesu 
utváření jejich profesionálních kompetencí a následné uplatňování intervencí 
do jejich struktury ze strany kooperujících učitelů. N. Mazáčová uvádí ve 
svém výzkumu (2002, s. 53) konkrétně ty formy spolupráce, které se podle 
mínění kooperujících učitelů v procesu formování profesionálních kompetencí 
budoucích učitelů nejvíce osvědčují: 
• spolupráce na základě pravidel a partnerství, 
• důsledný a otevřený rozbor každé vyučovací hodiny a co nejdříve po ní, 
• neformální rozhovory, pomoc při přípravě na výuku, 
• osobní přístup a předávání vlastních postřehů, 
• osobní příklad kooperujícího učitele, 
• seznamování studentů s celou šíří pedagogické práce (kromě vlastní 

výuky i s administrativou, řešení výchovných problémů apod.), 
• rozšířená pomoc slabším studentům, 
• snaha seznámit studenta se všemi žáky ve třídě (pomoc při diagnostice žáků), 
• detailní rozbory práce v hodině s doporučením do příštích hodin, 
• taktní práce s chybou studenta, 
• připomínky k přípravám studentů před samotným výstupem, 
• společná a důsledná příprava na každou výuku studenta, 
• kratší asistentská práce v hodině (dílčí pomoc studenta učiteli 

ve vyučovací hodině), 
• poskytnutí volnosti studentovi při zamýšleném projektu ve vyučovací 

hodině (aby si vše, co student zamýšlí, mohl vyzkoušet). 
 

Uplatňováním různých forem spolupráce ze strany kooperujících učitelů jsou 
monitorovány a reflektovány profesionální kompetence (pedagogické doved-
nosti) budoucích učitelů v průběhu pedagogických praxí. Ve své podstatě jsou 
dále rozvíjeny a nově strukturovány. K úspěchu v tomto procesu specificky při-
spívá soubor tzv. pedagogických intervencí, které kooperující učitel při spolu-
práci se studentem uplatňuje. V. Švec (2000, s. 83) označuje pedagogickou 
intervenci za systematický postup učitele, který u studentů navozuje a do určité 
míry reguluje proces osvojování pedagogických dovedností, přičemž tento po-
stup (v závislosti na náročnosti osvojované dovednosti a fázi jejího osvojování i 
v závislosti na dispozicích studenta) poskytuje prostor pro autoregulaci jejich 
učení. 
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V zahraniční literatuře se pro intervence, které poskytují studentům 
v průběhu pedagogické praxe na škole fakultní metodikové (tutoři) a zej-
ména kooperující učitelé (mentoři) vžil název supervize, která může být 
realizována třemi základními cestami (srov. Švec 1999, s. 65-66): 
• Horizontální supervize – vyrovnávají se studentovy záměry s jeho 

chováním ve třídě. Student je podněcován k sebereflexi a 
sebehodnocení svého výkonu. Tento přístup pojímá výuku spíše 
holisticky než jako soubor technických dovedností studenta učitelství. 

• Direktivní supervize – kooperující učitel nabízí studentovi bezprostřední a 
užitečné rady, které směřují k překonání vzniklých problémů. 

• Nondirektivní supervize – kladení otázek podněcujících studenta 
k sebehodnocení a poskytování rad, doporučení a informací pouze 
v případě, že o ně student požádá.  

 

Uvedené druhy supervize a nastíněné intervence uplatňované supervizory 
(tutory i mentory) vycházejí v podstatě ze tří teoretických paradigmat (Cooper 
1995, s. 596): 
• Pozitivistické paradigma, které se opírá o behavioristické koncepce 

učení. Supervizor takto orientovaný tenduje na základě pozorování 
výuky k diagnóze problémů, které má student ve třídě a ke srovnávání 
studentova výkonu s plánovanými cíli. Zaměřuje se na hodnocení míry 
splnění stanovených cílů a na posílení žádoucího chování studenta.  

• Fenomenologické paradigma, které reflektuje humanistickou orientaci 
vyučování a učení. Supervizor se zajímá o studentovy hodnoty, jeho 
prožitky a pohledy na třídu, ve které vyučuje. Podněcuje studenta ke 
zdokonalování jeho vyučovacího stylu. 

• Paradigma založené na kritické teorii, které se projevuje ve snaze super-
vizora vytvářet „lepší svět“. Snaží se pomáhat studentovi, aby na sebe vzal 
větší díl zodpovědnosti za vytváření příznivého klimatu ve třídě. 

 

Podle A. Douškové a B. Kasáčové (2002, s. 61) leží těžiště spolupráce ko-
operujícího učitele s praktikujícím studentem – budoucím učitelem – v uplat-
ňování intervencí do procesu rozvoje jeho osobnosti. Intervence mohou mít 
specificky formu od nařizování, zasahování, doporučování až k podněcování. 
Aktuální volba je závislá od momentálního stavu a úrovně studenta a cílů a 
metod přípravy zvolených učiteli. V přípravě adeptů učitelství přitom lze 
předpokládat, že jde o psychicky zdravé a osobnostně zralé jedince, proto by 
spíše než vstupy typu nařizování a zasahování měly být uplatňovány formy 
doporučování a podněcování, které považujeme za nejvíce rozvíjející formy 
intervence v procesu osobnostního a sociálního rozvoje budoucích učitelů i 
v procesu edukace obecně.  

  103



 

Z toho lze usuzovat, že intervence do procesu osvojování profesionálních 
kompetencí (nebo jejich vymezených složek) by neměly být příliš direktivní. 
Intervence by proto spíše měly (srov. Švec 1999, s. 64): 
• podporovat rozvoj vymezených složek profesionálních kompetencí, 
• nabízet studentům možnosti a šance, jak rozvinout svoje aktuální 

potenciality při osvojování profesionálních kompetencí, 
• aktivizovat studenty k efektivnímu osvojení složek profesionálních 

kompetencí (např. adekvátní volbou a uplatněním aktivizujících forem 
a metod),  

• podporovat sebereflexi a autoregulaci učení studentů s využitím 
vhodných autodiagnostických technik a nabídkou autoregulačních 
strategií.  

 

Na základě takto formulovaných východisek byly stanoveny základní 
pedagogické intervence: 
• rozebírání mikrovýstupů v rámci oborových didaktik a profesionálních 

praktik, 
• provádění sebereflexe, 
• podrobný rozbor hospitací u kooperujícího učitele a u kolegů-studentů, 
• promyšlená příprava na výuku, stanovování výchovně vzdělávacích cílů a 

zamýšlení se nad variantními postupy ve výuce ze strany studentů pod 
vedením oborových didaktiků i kooperujících učitelů, 

• provádění diagnostiky třídy, 
• pomoc studentům – v návaznosti na diagnostiku třídy – při stanovení 

přiměřených úkolů pro jednotlivé žáky, 
• upozorňování na chyby ve slovní i mimoslovní komunikaci (hlasitost 

projevu, rychlost, intonace, parazitní slova, nespisovné výrazy, strnulý 
postoj, nepřiměřená gestikulace a mimika atd.), 

• řešení konfliktů se žáky i s rodiči v modelových situacích. 
 

Jiné, kvalitativní hledisko pro stanovení forem intervencí uplatnili M. 
Pol a B. Lazarová (1999, s. 59). Vycházeli ze způsobů chování kooperují-
cího učitele, který: 
• navrhuje postup, 
• hledá kompromis, 
• přiděluje úkoly, 
• přináší nápad, 
• vnáší svůj pohled na věc, 
• zvyšuje hlas, aby dominoval, 
• přerušuje slovo, 
• vrací pozornost k předmětu, 
• uvolňuje atmosféru, 
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• shrnuje, 
• přebírá nadřazenou pozici, 
• hlídá čas, 
• pomáhá někomu hovořit, 
• objasňuje, zřetelně zasahuje, 
• vysílá přátelské signály. 

 

A analýzu typů intervencí kooperujících učitelů při rozvíjení pedago-
gických dovedností (profesionálních kompetencí) studentů provedla i H. 
Filová (2000, s. 216): 
• intervence stimulující (podněcující k opakování úspěšných výkonů) 

a inhibující (potlačující nežádoucí, neúspěšné výkony), 
• intervence direktivní (požadavky, příkazy, výtky, „dobré rady“, kritika, 

negativní hodnocení) a nedirektivní (prostřednictvím klimatu třídy, 
vlastní příklad či zkušenost kladná i záporná), 

• intervence dopředu působící (rady a doporučení pro metodickou 
přípravu, výběr učiva, upozorňování na kritické momenty v učivu, 
chování třídy, zvláštnosti žáků, omezování „rizikových“ kroků 
studenta) a zpětně působící (hodnocení – pochvala, kritika), 

• intervence zaměřené na žáka, na učivo, na postupy, na profesionální 
postoje studenta, 

• intervence vztahující se k přípravě výuky, k realizaci výuky, k hodno-
cení výsledků výuky (reflexe a sebereflexe), 

• intervence zaměřené na vnější složku dovednosti (na výkon), 
• intervence zaměřené na vnitřní složky dovednosti (představa, kogni-

tivní zkušenost, afektivní prožitek, styl učení se dovednostem ap.).  
 

 

 Ať už vyjdeme z jakékoliv klasifikace, východiskem pro všechny inter-
vence kooperujícího učitele při formování pedagogických dovedností (pro-
fesionálních kompetencí) praktikujícího studenta je jeho systematické po-
zorování. To je opět poznamenáno osobním vztahem mezi učitelem a stu-
dentem a střetávají se v něm naprosto protichůdné tendence (Fortinová, 
Laurinová 1997, s. 38):  
• pozorovat jako spojenec nebo protivník, 
• pozorovat jako domácí pán nebo diskrétní host, 
• pozorovat jako odborník nebo laik.  

 

Pokud kooperující učitel není specificky zaškoleným pozorovatelem, 
jsou užitečným nástrojem pro jeho aktivity rozmanité pozorovací archy 
(např. Posticova pozorovací tabulka, určená pro pozorování začínajících 
učitelů při jejich pedagogických výkonech – viz Pol, Lazarová (1999, s. 
59). Osvědčit se mohou také doporučená hlediska pro rozbor a hodnocení 
vyučovací hodiny (vyučovacího pokusu) nebo přímo hodnotící listy (např. 
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Filová 1999, s. 87), které mohou posloužit jako schéma pro pozorování 
kooperujícím učitelem či studentským kolegou, nebo pro sebereflexi vlast-
ního výkonu praktikanta.  

Existují i jiné cesty ke sledování profesionálního růstu budoucího učitele. 
Například videozáznam studentovy učitelské činnosti významně usnadňuje 
monitorování a rozvoj profesionálních kompetencí. Nejenže poskytuje koope-
rujícímu učiteli dílčí informace o „technice“ pedagogického výkonu studenta 
(v tom spatřují mnozí autoři význam videozáznamu), ale zároveň umožňuje 
budoucímu učiteli vidět sebe sama z určitého odstupu a uvědomovat si své 
jednání v dané edukační, resp. sociální situaci. Vedle reflexe ze strany koope-
rujícího učitele (příp. hodnotících pohledů kolegů, kteří hospitují v jeho hodi-
nách nebo se zúčastní rozboru u videa) tak student prostřednictvím videozáz-
namu získává tolik potřebnou zpětnou vazbu pro účinnou sebereflexi svých 
činností ve vyučovací hodině.  

Dalším poměrně novým a na českých fakultách připravujících učitele stále 
více užívaným nástrojem je tzv. portfolio, které bývá podkladem ke komplex-
nějšímu hodnocení i sebehodnocení studenta a představuje kvalitativní přístup 
(např. Mareš 1998, V. Švec 1999). Obsahem portfolia jsou jeho písemné prá-
ce, hospitační záznamy, reflexe z pedagogické praxe, písemné přípravy na vý-
uku i seminární práce a dílčí práce na hodinách v průběhu studia. Tím se port-
folio stává důležitým produktem na cestě k rozvoji klíčových profesionálních 
kompetencí budoucích učitelů. Součástí, na kterou může mít zásadní vliv ko-
operující učitel, může být i deník pedagogické praxe jako nástroj k sebe-
reflektivní intervenci studenta založené na vybavení a hodnocení reálných 
pedagogických zkušeností. Je vodítkem v přemýšlení o edukačních situacích, 
kdy byl student aktérem nebo spoluaktérem, a vede k osvojení pedagogických 
vědomostí a dovedností (kompetencí) zevnitř. 

Konečný úspěch sledovaného procesu rozvíjení profesionálních kompeten-
cí budoucích učitelů v průběhu pedagogických praxí závisí i na tom, jak jsou 
studenti na konkrétní náslech či vyučovací pokus připraveni a jaký prostor je 
potom věnován reflexi (to je důležité pro pochopení hodiny i kontextu celé 
výuky) a sebereflexi. Zvolená forma spolupráce může tento proces významně 
zrychlit nebo naopak zbrzdit. Nezanedbatelné je, že při efektivně realizované 
spolupráci mezi praktikujícím studentem a kooperujícím učitelem dochází 
vedle rozvoje profesionálních kompetencí také k posilování vztahu studenta 
ke zvolenému povolání. 
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Abstract: The article deals with the topic of pre-gradual teacher training. 
Looking at contemporary approaches to teacher training in the Czech Republic 
and abroad and in accordance with pedagogical theory, the work tries to detect 
mechanisms that facilitate the development of future teachers’ professional 
competencies. The article also provides information regarding forms of 
cooperation with the faculty of education and also with the future teacher.  
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SPECIFIKA PŘÍSTUPU STUDENTŮ ANGLIČTINY PDF 
K PROFESI UČITELE 

Helena Havlíčková 

Anotace: Příspěvek hodnotí dosavadní průběh pedagogické praxe a s pomocí 
dotazníkového výzkumu a neformálních rozhovorů se studenty se snaží dopá-
trat příčin stálého nedostatku učitelů angličtiny na školách. 

 

Jedno ze stabilních témat diskutovaných v médiích je potřeba moderního 
člověka zvládnout jeden až dva světové jazyky. A je třeba začít co nejdříve: 
„Rada města Brna koncem září schválila školy navržené do pilotního projektu 
Výuka angličtiny. …Město zaplatí vyučující a pomůcky v posledním ročníku 
MŠ a v 1. a 2. třídě ZŠ. Projekt odstartuje v roce 2006 a měl by stát celkem 
3,5 milionu.“ (Brněnský Metropolitan, říjen 2005, roč.1, č. 2, s. 1). Cíl je to 
nepochybně správný. Jsou však také správné cesty, jimiž se ubíráme k dosa-
žení tak náročné mety? Máme ve školství dostatek kvalifikovaných učitelů an-
gličtiny, kteří jsou schopni učit nejen tuto nejmladší věkovou kategorii? Stov-
ka studentů přijatých do 1. ročníku prezenčního studia a další desítky nastou-
pivší do studia kombinovaného na katedře anglického jazyka a literatury PdF 
v Brně zdánlivě naznačuje, že požadavky našeho vzdělávacího systému, po-
kud jde o učitele angličtiny, by měly být uspokojeny. Proč tomu tak stále 
není? Proč je nejčastější kvalifikací učitele, kterou hledají školy pomocí 
inzerátů v Učitelských novinách, právě angličtina? 

Možná, že jednoho z vysvětlení se můžeme dopátrat už při přijímacím 
řízení na PdF. Při letošním říjnovém průzkumu mezi studenty 4. ročníku den-
ního studia angličtiny otázku „Přihlásil/a jste se na PdF, protože jste chtěl/a 
být učitelem/učitelkou?“ odpovědělo záporně 28 z 69 respondentů (jeden 
zúčastněný uvedl, že nebyl rozhodnut). Dotazníkový průzkum se konal 
anonymně. Je smutné, že ze 40 původně rozhodnutých stát se učitelem teď ve 
4. ročníku jen 9 ví, že bude po ukončení fakulty učit (viz. tentýž průzkum). Co 
způsobilo, že studenti ustoupili od svého původního rozhodnutí? Jedno z mož-
ných vysvětlení nabízí výzkum publikovaný v knize Středoškolský učitel na 
prahu učící se společnosti 21. století (Blížkovský, Kučerová, Kurelová a kol. 
2000): „25% absolventů studia učitelství do škol nenastupuje“. Zjevně však je 
u angličtinářů toto procento vyšší. 

Vyučující katedry anglického jazyka a literatury pozorují útěk mladých 
angličtinářů ze školství již několik let. Fakulta sama nabízí školství pomocnou 
ruku. Každoročně se přijímá do 1. ročníku více a více „budoucích učitelů 
angličtiny“. Proběhlo několik ročníků bakalářského studia. Někteří studenti 
odcházejí již v průběhu nelehkého studia. Většina zbývajících se pak otočí ke 
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školám zády po ukončení studia. Jen studium ZŠ s rozšiřujícím studiem an-
gličtiny a studium pro učitele ze škol, kteří si studiem angličtiny rozšiřují kva-
lifikaci, nabízí optimističtější pocit nepromarněných investic. Je ještě v silách 
katedry anglistiky přitáhnout své absolventy do škol? Vždyť práce vynaložená 
na tomto poli je skutečně boj s větrnými mlýny. 

Po jazykové a didaktické přípravě podle dosavadního studijního programu 
nastupovali studenti angličtiny ve třetím ročníku poprvé do škol na praxi. 
S didaktikou svého předmětu se seznamovali již rok předem. Pedagogická 
praxe byla pak s touto didaktikou propojena. Organizoval ji stejný vyučující, 
který vedl v ročníku semináře z didaktiky. Ke svému didaktikovi také studenti 
chodili v počátcích na náslech, aby viděli, jak on zvládá třídu žáčků v hodině 
angličtiny. Skutečnost, že didaktik sám učí a je tedy v kontaktu s děním na 
školách, skutečnost, že se o tom studenti mohli přesvědčit na vlastní oči, 
posilovala jejich důvěru ve výklad na seminářích a přinášela do seminářů 
řešení problémů skutečně aktuálních. Tentýž metodik též zašel na hospitaci do 
jedné z hodin každičkého studenta a individuálně s ním pohovořil o kladech a 
cestách ke zlepšení jeho vyučovací hodiny. Dvakrát do roka byl tentýž student 
navštíven v hodině jiným vyučujícím katedry. Při pedagogické praxi se 
studenti dostávali pod ochranná křídla zkušených uvádějících učitelů. Kontakt 
s těmito učiteli patřil v přípravě budoucího učitele k tomu nejcennějšímu. 
Finančně limitovaná fakulta však mohla uvádějícímu učiteli poskytnout ne-
příliš důstojnou odměnu jen za 10 odučených hodin na jednoho studenta 3. 
ročníku za semestr. Nestalo se, že by učitel zdarma připravil, hospitoval a 
rozebral se studentem více hodin. Praxe pokračovala ve čtvrtém a pátém 
ročníku. Celkem měl absolvent odučeno 35 hodin. Bylo to zoufale málo a 
navíc s nedostatkem návaznosti, ztrátou souvislostí. Přesto všechno se studenti 
po návratu ze semestrální praxe netajili pocitem, že se po 10 hodin věnovali 
hezkému a zajímavému zaměstnání. Sdělovali si své zkušenosti a hodnotili 
své úspěchy a neúspěchy. Pořizovali písemné vzkazy pro své následovníky 
v příštím roce. 

Je zřejmé, že v této fázi nebyla zásadní příčina odchodu angličtinářů ze 
školství. Systém, který se osvědčil, bylo teď nutno opustit. Individuální pří-
stup, který metodik zvládl s padesáti studenty v ročníku, už nezvládne s téměř 
osmdesáti. Těžko odhadnout, jak se bude situace jevit nyní po zahájení nové-
ho magisterského programu. Teprve v sedmém semestru se studenti poprvé 
setkávají s didaktikou svého předmětu. Teprve v tomto semestru poprvé mají 
předstoupit před třídu a učit. Spíše „mikroučit“, neboť praxe trvá pouhý týden 
a student je povinen odučit krátké úseky v celkovém trvání zhruba dvě a půl 
vyučovací hodiny. Uvádějící učitel totiž dostává za týdenní starost o dva 
studenty 250 Kč před zdaněním. Je tu však ještě jedna velmi závažná 
skutečnost. Podle říjnového průzkumu mezi studenty 4. roč. prezenčního 
studia angličtiny je mezi 69 respondenty pouze 1 student, který ještě nikdy ne-
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učil. Z tohoto pohledu se praxe v té formě, v jaké se studentům v sedmém 
semestru studia nabízí, jeví neadekvátní. Katedra má za těchto podmínek před 
sebou nelehký úkol. Rozhodně chce pojmout pedagogickou praxi tak, aby stu-
denty posouvala kupředu a nevracela je zpět na začátek praktického vyučová-
ní, a to ještě v okamžiku, kdy teoretická příprava v didaktice předmětu teprve 
začala (v tomtéž semestru). V době, kdy nabízíme „mikroučení“, podle říjno-
vého průzkumu z 69 respondentů:  

  

Ve státní škole již učilo 19 studentů 
V soukromé škole již učilo 24 studentů 
Soukromě jednoho nebo více studentů 59 studentů 
V zahraničí již učilo 8 studentů 
 

Z výzkumu vyplývá, že jsme osm studentů poslali do zahraničí v rámci vý-
měnných programů učit, aniž by se předtím dotkli didaktiky svého předmětu, 
aniž bychom jim předtím umožnili učit v české škole. 

V době, kdy studenti vyplňovali dotazník k průzkumu, si při studiu přivy-
dělávalo: 

 

Vyučováním angličtině 50 studentů 
Jinak angličtinou (překlady, tlumočení …) 15 
Vyučováním jinému předmětu 8 (někteří studenti uvedli 

franštinu a němčinu) 
Jiným způsobem 30 
Nijak 2 

 

Studenti, kteří přišli na fakultu s úmyslem stát se učiteli, prokazovali 
v průzkumu bohatší škálu zkušeností ve svém oboru než ti, kteří začali studo-
vat s tím, že nikdy učit nebudou. 

Studenti se prostě přizpůsobují společenskému tlaku. Patří k nové generaci, 
která studuje dvě vysoké školy současně a přitom si vydělává. Po ukončení 
školy tito studenti už skutečně chtějí mít praxi, kterou se chtějí prokazovat, až 
se budou ucházet o další zaměstnání, nehledě k tomu, že právě tuto praxi 
potřebují ve chvíli, kdy by museli prokazovat nárok na podporu v nezaměst-
nanosti po ukončení studia. Rozhodně bychom nechtěli trpně souhlasit s Uči-
telskými novinami č. 37 z tohoto roku: „Vzdělávání učitelů je zkostnatělé, 
zaměřuje se převážně na poznatkovou základnu a opomíjí ostatní důležité 
aspekty pedagogické práce. Pokud nedojde k věcné a finanční podpoře 
školské reformy, má jen malou naději na úspěch…“ (Na cestě ke znalostní 
společnosti, Učitelské noviny č. 37, 2005, s. 5). Nelze vždy obviňovat jen stát, 
který našemu školství poskytuje „macešské kapesné“. S novým magisterským 
programem je katedra na začátku nového pojetí pedagogické praxe. Mělo by 
to být pojetí, které bude odrážet změny ve společnosti, především ve školství, 
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pojetí, které naši flexibilní studenti nebudou předbíhat, pojetí, které učitelské 
profesi neodepře její přitažlivost. 
Říjnový průzkum naštěstí opravňuje k domněnce, že není všechno ztraceno. 

Je tu 27 těch, kteří na otázku, zda chtějí po ukončení fakulty učit, odpověděli: 
“Pravděpodobně budu po ukončení fakulty učit,“ a 23 těch, kteří „pravděpo-
dobně budou učit pár hodin jako hobby nebo přilepšení k platu“. Proč tedy 
většina studentů volí místo odpovědi „určitě budu učit“ raději „pravděpo-
dobně“? Vysvětlení nabízí už zmíněný výzkum prof. Blížkovského a kol.: „Na 
lépe placená místa odcházejí zejména mladší učitelé téměř vždy, pokud se jim 
naskytne příležitost.“ A tamtéž: „Doplňkové zaměstnání ze sociálních důvodů 
má asi 35% učitelů“. Nelze předpokládat, že mezi angličtináři zvláště budou 
tendence optimističtější. Výzkum mezi studenty prokázal, že povolání učitele 
angličtiny se jim líbí, protože učitelé pracují s dětmi (34 z 69 dotázaných) a 
protože relativně populární angličtina se dnes učí příjemně, zajímavými a 
pestrými metodami (42 studentů). Častým důvodem byla skutečnost, že učitelé 
mohou vzděláváním ovlivnit budoucnost společnosti (40 studentů). Zdá se, že 
vědomí zodpovědnosti učitele, jeho významu ve společnosti je mezi studenty 
dosti výrazné. Prázdniny se jevily magnetické jen v 28 případech. 

Zatímco mezi klady povolání učitele angličtiny bylo možno pozorovat 
značnou variabilnost, měli-li studenti hledat zápory, došli k nepřehlédnutelné 
jednotě: 58 z 69 dotázaných uvedlo plat. Někteří dokonce připsali vykřičník. I 
znásobený. 28 není spokojeno s přístupem žáků k učení. Následuje „vzděláva-
cí systém jako celek“ (21 odpovědí). Rovněž 21 studentů není spokojeno s po-
žadavky kladenými na učitele. Studenti sami v dotazníku zmiňují nedostatek 
respektu žáků i rodičů k učitelům, neúctu společnosti k učitelskému povolání. 

Finanční otázka a s ní spojené postavení ve společnosti se zřejmě jeví jako 
hlavní překážka na cestě mladých učitelů angličtiny do škol. Tuto překážku, 
bohužel, katedry anglistiky pedagogických fakult odstranit nemohou. Výše 
zmíněný průzkum potvrzuje, že závěry výzkumu uvedené v publikaci Středo-
evropský učitel na prahu učící se společnosti 21. století (viz výše) konaného 
před pěti lety jsou stále pravdivé a na poli vyučování angličtině se ukazují 
ještě ožehavější. 

Kdy tedy přijde tak potřebný příliv angličtinářů do škol? Kdy poznají statisíce 
žáků a studentů, že společnost chápe vzdělání jako nesmírné bohatství a počíná si 
podle toho? Generace, která to pochopila, už je tady. Studuje na našich vysokých 
školách. A studuje s vědomím, že investuje síly do vzdělání, tedy do skutečného 
bohatství, a nemá v úmyslu tuto hodnotu prodávat pod cenu. 
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Anotace: “Specific attitudes of English language students to the profession of a 
teacher” talks about a reflection on information gained from both questionnaires 
and informal conversations with trainers. The article tries to discover the 
reasons why English sections in Czech schools are constantly understaffed. 
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PRIEBEŽNÁ A SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX V PROCESE 
PRÍPRAVY BUDÚCICH PEDAGÓGOV V KREDITNOM 

SYSTÉME ŠTÚDIA 
Slávka Hlásna, Mária Miklášová, Renáta Tóthová 

Anotácia: V príspevku sa venujeme realizácii a zabezpečeniu priebežnej a súvislej 
pedagogickej praxe v procese prípravy budúcich učiteľov II. stupňa základných 
škôl a učiteľov stredných škôl z hľadiska prípravy v kľúčových disciplínach 
pedagogiky v podmienkach Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave. Opisujeme aj proces realizácie a zabezpečenia priebežnej a súvislej pedago-
gickej praxe v príprave budúcich pedagógov – študentov odboru pedagogika 
a učiteľstvo pedagogiky na stredných školách v podmienkach Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

V úvodných slovách príspevku sa venujme krátkemu zastaveniu pri histo-
rickom kontexte pedagogických praxí v súvislosti s prípravou budúcich uči-
teľov. Pedagogická prax bola na našom území po prvýkrát legalizovaná na 
učiteľských ústavoch, zriadených nariadením Uhorského snemu z roku 1868, 
keď sa pri nich na zabezpečenie pedagogickej praxe zriadili cvičné školy, 
školské dielne a záhrady. Veľký dôraz na pedagogické praxe sa kládol aj na 
učiteľských ústavoch za Prvej ČSR, situácia sa výrazne zlepšila po zriadení 
Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a jej Ústavu učiteľs-
kej praxe, ktorý koordinoval pedagogické praxe na všetkých učiteľských fa-
kultách. Žiaľ, v ostatných rokoch nie je možné, podľa nášho názoru, hovoriť 
ani o jednotnej koordinácii, ani o jednotných požiadavkách na obsahové alebo 
procesuálne štandardy pedagogických praxí v procese prípravy budúcich 
pedagógov na pedagogických a iných fakultách na území SR. 

 

Pedagogická prax a jej ciele  
Pedagogickú prax v predkladanom príspevku vymedzujeme ako integrálnu 

súčasť a formu praktickej prípravy budúcich učiteľov v školách a školských 
zariadeniach pod vedením skúsených učiteľov z praxe. Pedagogickú prax po-
nímame ako neoddeliteľnú súčasť prípravy študentov učiteľského štúdia na 
našej fakulte, absolvujú ju povinne všetci študenti učiteľských špecializácii, 
ktorí sú pripravovaní na prácu so zdravými, ale aj znevýhodnenými deťmi 
a mládežou. V príspevku venujeme pozornosť pedagogickej praxi z hľadiska 
postavenia Katedry pedagogiky PdF UK v Bratislave, ktorá: 
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I. zabezpečuje realizáciu výučby a pedagogických praxí v predmetných 
disciplínach pedagogiky tzv. všeobecného učiteľského základu, 
zameraného na intaktných jedincov. Dominantným cieľom týchto 
pedagogických praxí je príprava budúcich učiteľov na vyučovanie 
a výchovnú prácu s deťmi a mládežou v školách a v školských 
zariadeniach (I. Pedagogická prax pre učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov v učiteľskom štúdiu). 

II. zabezpečuje realizáciu výučby a pedagogických praxí a stáží študentov 
odboru Pedagogika (učiteľstvo pedagogiky na stredných školách) 
v kombinácii. Dominantným cieľom týchto pedagogických praxí je 
príprava budúcich učiteľov na vyučovanie pedagogiky na stredných 
školách a ďalšiu prácu v profesiách, vyžadujúcich kvalifikáciu v odbore 
pedagogika (II. Pedagogická prax v odbore Pedagogika v kombinácii).  

 

Pedagogické praxe sú kurzy prakticko-výcvikového charakteru, ktoré sme-
rujú k osvojeniu špecifických pedagogických a didaktických zručností, nadvä-
zujú na teoretickú všeobecno-pedagogickú, psychologickú a odbornú prípravu 
a sú realizované formou: náčuvov, hospitácií, exkurzií, rozborov vyučovacích 
hodín, „mikrovýstupov“ a samostatných výstupov študentov a rozborov tých-
to vyučovacích hodín. Jednotlivé druhy praxe sa konkretizujú ako kurzy expli-
citne zaradené do študijného programu, sú realizované podľa učebných plá-
nov, majú určenú časovú dotáciu spolu s kreditným ohodnotením. Každý 
z kurzov má svoj názov, je projektovaný na rozsah jedného semestra a je for-
mulovaný sylabom – anotácia, ciele, témy, organizácia, úlohy, výstupy, klasi-
fikácia a literatúra. Pri projektovaní pedagogickej praxe sa počíta s tým, že 
učitelia fakulty nesprevádzajú študentov pri ich priamom pobyte v školách 
a v triedach, počíta sa však s tým, že na prax sú študenti připravovaní na 
fakultných kurzoch, ktoré vedú určení učitelia z príslušných katedier. Stano-
venie postupnosti jednotlivých kurzov pedagogickej praxe je v kompetencii 
katedier, napr. podľa tzv. „odporúčanej cesty15“. V zásade platí, že učiteľ 
katedry, ktorý učí predmetnú disciplínu a posiela študentov na prax, vyhod-
                                           
15 V kreditovom systéme štúdia majú študenti k dispozícii tzv. odporúčanú cestu – čo je 
príslušnou katedrou odporúčané poradie zapisovaných predmetov do príslušných semestrov 
v celom trvaní štúdia. Táto odporúčaná cesta je uvedená aj v Ročenke pri názvoch jednotlivých 
povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Aj prerekvizitami je zabezpečená 
postupnosť v zápisoch a absolvovaní kurzov. Pri výbere a zápise predmetov na daný semester 
podľa potreby (najmä študentom prvých ročníkov) radí študijný poradca (tútor), ktorý je 
pracovníkom danej katedry. Na Katedre pedagogiky PdF UK majú dvaja študijní poradcovia 
vypísané konzultačné hodiny (okrem riadnych konzultačných hodín pre všetkých študentov), 
kedy sú k dispozícii študentom výhradne pre zabezpečenie tejto činnosti. V systéme 
kreditového štúdia si študenti zapisujú pedagogické praxe súbežne s predmetnými teoretickými 
disciplínami tak, že vyučujúci určuje ďalšie náležitosti, napr. podľa počtu študentov, podľa 
situácie prebraných tematických okruhov či špecifickej organizácie semestra a pod. 
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nocuje študentom odovzdané podklady z praxe. Časť podkladov po vyhodno-
tení učiteľ katedry vráti študentovi, aby tieto tvorili súčasť jeho portfólia, 
ktoré môže predložiť pri štátnych záverečných skúškach.  

Základné stanovené ciele pedagogickej praxe z hľadiska prípravy budú-
cich pedagógov: 

• spájať teóriu a prax všetkých zložiek vysokoškolskej prípravy; 

• rozvíjať u študenta schopnosť teoretickej analýzy mnohoaspektovej 
charakteristiky vyučovacieho procesu z hľadiska učiteľa i žiaka; 

• viesť študenta k tomu, aby vedel pozorovať, nájsť, vyhodnotiť 
a zhodnotiť stanovené didaktické a výchovné aspekty realizácie 
vyučovacieho procesu; 

• uviesť budúceho učiteľa do podmienok reálneho sveta prostredia školy 
a triedy – ukázať a podrobne mu objasniť možnosti riešenia 
výchovných a vzdelávacích javov v praxi; 

• naučiť študenta orientovať sa v dianí života detí a mládeže v škole 
a v triede; 

• naučiť študenta vykonávať praktické činnosti, získavať zručnosti, 
praktické skúseností pri uplatňovaní teoretických poznatkov 
v praktickej činnosti; 

• zacvičiť budúceho učiteľa v činnostiach učiteľskej profesie; 

• umožniť budúcemu učiteľovi pedagogiky overiť si pedagogické 
skúsenosti v rozličných podmienkach a pripraviť ho na samostatnú 
pedagogickú činnosť. 

 

I. Pedagogická prax pre učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov 
v učiteľskom štúdiu 
Charakteristika pedagogickej praxe 

Pedagogická prax je v úzkom spojení s teóriou – je jej východiskom a apli-
káciou – Pedagogická prax umožňuje v rámci náčuvov a účasťou na praktic-
kých cvičeniach spoznávať pedagogickú realitu v súčasnej škole, pozorovať 
a analyzovať jednotlivé javy a problémy výchovno-vzdelávacieho procesu, prí-
pravu učiteľa a realizáciu výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, prácu a sprá-
vanie sa žiakov v triede a v škole. 

Študenti pozorujú pedagogické javy, časti a zložky výchovno-vzdelávacie-
ho procesu, pri rozbore spolu s cvičným učiteľom a následne v rámci pedago-
gického procesu s učiteľom fakulty analyzujú pozorovanú pedagogickú čin-
nosť. Pri rozboroch je venovaná pozornosť hľadisku splnenia edukačných 
cieľov, obsahu a organizácii vyučovacej hodiny, uplatneniu výchovných a vy-
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učovacích foriem, metód, použitiu učebných pomôcok, dosiahnutým výsled-
kom, aktivite žiakov, správaniu sa žiakov, atmosfére triedy a pod. 
 

Ciele pedagogickej praxe 
Cieľom pedagogickej praxe je zmeniť postoj študenta na postoj budúceho 

učiteľa. Začiatok zmeny je realizovaný pozorovaním dynamických činností 
v triede a v škole, zainteresovaním študentov do problémov pri styku so žiak-
mi. Etapy pedagogických praxí sú koncipované tak, že v konkrétnej situácii 
posúva dôraz na správanie sa učiteľa, potom na jeho prácu so žiakmi, na prácu 
s učivom až po fázu diagnostiky a aplikácie. 

Študenti všeobecno-vzdelávacích predmetov v učiteľskom štúdiu sa zúčast-
ňujú dvoch pedagogických praxí, pozostávajúcich z náčuvov a rozborov vy-
učovacích hodín: 

• tematická priebežná alebo bloková prax Všeobecno-didaktická analýza 
vyučovania v nadväznosti na absolvovanie predmetu Všeobecná 
didaktika – 20 vyučovacích hodín; 

• tematická priebežná alebo bloková prax Analýza výchovnej činnosti školy 
v nadväznosti na absolvovanie predmetu Teória výchovy – 20 vyučovacích 
hodín. 
Ďalším cieľom vyššie uvedených pedagogických praxí je pozorovať prácu 

čo najvyššieho počtu učiteľov na rôznych predmetoch v základných a stred-
ných školách, aby študenti mali možnosť aktívneho pozorovania a získali čo 
najviac impulzov z ich činnosti. Na tieto dva druhy pedagogických praxí nad-
väzujú predmetové pedagogické praxe, za ktoré zodpovedajú metodici profi-
lujúcich katedier. Väčšinou nasleduje pedagogická prax náčuvov na vyučova-
cích hodinách v príslušnom vyučovacom predmete ZŠ alebo SŠ, ďalej „mi-
krovýstup“ na vyučovacej hodine predmetu ZŠ alebo SŠ a potom príprava a 
odučenie vyučovacej hodiny študentom študovaného odboru pod dohľadom 
cvičeného učiteľa. Predpokladáme, že do tejto nadväzujúcej etapy, ktorá je 
v kompetencii metodikov profilujúcich katedier, vstupujú študenti z nášho po-
hľadu pripravení na primeranej úrovni, pretože (okrem iného) v rámci prípra-
vy v učiteľskom základe: 

• sa naučia vytvoriť optimálnu štruktúru vyučovacej hodiny z hľadiska 
cieľov a obsahu; 

• poznajú spôsoby odporúčaného riešenia najčastejšie sa vyskytujúcich 
výchovných a vzdelávacích ťažkostí v triede na II. stupni ZŠ 
a stredných školách; 

• poznajú a v komunikačnej praxi vedia aplikovať základné zásady 
efektívnej pedagogickej a didaktickej komunikácie v rámci výchovno-
vzdelávacej práce učiteľa II. stupňa ZŠ a SŠ.  
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II. Pedagogická prax v odbore Pedagogika v kombinácii 
Charakteristika pedagogickej praxe 

Táto pedagogická prax je rozdelená do troch etáp. Najskôr umožňuje v pr-
vej etape v rámci náčuvov, hospitácií, pozorovania, účasťou na praktických 
cvičeniach žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ spoznávať pedagogickú realitu 
v súčasnej škole, pozorovať a analyzovať jednotlivé javy a problémy vý-
chovno-vzdelávacieho procesu, prípravu učiteľa a realizáciu výchovno-vzde-
lávacieho pôsobenia, prácu a správanie sa žiakov v triede a v škole. Študenti 
pozorujú pedagogické javy, časti a zložky výchovno-vzdelávacieho procesu, 
pri rozbore spolu s cvičným učiteľom a následne v rámci pedagogického pro-
cesu s učiteľom fakulty analyzujú pozorovanú pedagogickú činnosť. Pri roz-
boroch je venovaná pozornosť hľadisku splnenia edukačných cieľov, obsahu 
a organizácii vyučovacej hodiny, uplatneniu výchovných a vyučovacích fo-
riem, metód, použitiu učebných pomôcok, dosiahnutým výsledkom, aktivite 
žiakov, správaniu sa žiakov, atmosfére triedy a pod.  

V rámci druhej etapy špecializácie na vyučovanie pedagogiky sa študenti 
zúčastňujú na náčuvoch na vyučovacích hodinách pedagogiky na príslušnom 
type stredných škôl, potom absolvujú stáž v školských inštitúciách. V poslednej 
etape sa študenti pripravujú mikrovýstupmi (ešte v rámci vyučovania na fa-
kulte) na vlastné samostatné výstupy na vyučovacích hodinách pedagogiky na 
SŠ, ktoré potom absolvujú pod vedením cvičného učiteľa napr. na Sociálnej 
a pedagogickej akadémii a pod. 

Študenti odboru Pedagogika v kombinácii sa zúčastňujú piatich pedago-
gických praxí: 

• tematická priebežná alebo bloková pedagogická prax Všeobecná 
analýza vyučovania v nadväznosti na absolvovanie predmetu Teória 
vyučovacieho procesu, pozostávajúca z náčuvov a rozborov 20 
vyučovacích hodín rôznych vyučovacích predmetoch rôznych typov 
a stupňov škôl; 

• tematická priebežná alebo bloková pedagogická prax Analýza 
výchovnej činnosti školy v nadväznosti na absolvovanie predmetu 
Teória výchovy, pozostávajúca z náčuvov a rozborov 20 vyučovacích 
hodín rôznych vyučovacích predmetoch rôznych typov a stupňov škôl; 

• tematická priebežná alebo súvislá predmetová pedagogická prax 
Vyučovanie pedagogiky na stredných školách v nadväznosti na 
predmet Teória vyučovania pedagogiky, pozostávajúca z náčuvov 
a rozborov 15 vyučovacích hodín pedagogiky; 

• tematická bloková prax Stáž v školských inštitúciách, v rozsahu 10 dní, 
v nadväznosti na predmet Škola a školský systém, pozostávajúca 
z plnenia konkrétnych úloh a praktických činností; 
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• súvislá predmetová pedagogická prax Vyučovanie pedagogiky na 
stredných školách, v rozsahu 3 týždňov, pozostávajúca z náčuvov, 
vlastných príprav a realizácie vyučovacích hodín pedagogiky na 
strednej škole  
Ďalším cieľom týchto pedagogických praxí je pozorovať prácu čo naj-

vyššieho počtu učiteľov na rôznych predmetoch v základných a stredných 
školách, aby študenti mali možnosť aktívneho pozorovania a prostredníctvom 
rozborov získali čo najviac impulzov z ich činnosti. Na tieto dve pedagogické 
praxe nadväzuje predmetová prax náčuvov na vyučovacích hodinách pedago-
giky na strednej škole. Ďalej nasledujú „mikrovýstupy“ na predmete Teória 
vyučovania pedagogiky spolu so vzorovými prípravami na vyučovacie hodiny 
pedagogiky, ktoré z hľadiska ich rozborov spĺňajú podmienku systematického 
osvojovania si odborných praktických vedomostí zručností a schopností for-
mou praktických „mikrovýstupov“; V rámci súvislej predmetovej pedagogic-
kej praxe je dominantná príprava a odučenie vyučovacích hodín pedagogiky 
pod dohľadom cvičeného učiteľa s ich následnými podrobnými rozbormi. 
Cieľom odučenia vyučovacích hodín pedagogiky v triedach stredných škôl je 
umožniť budúcemu učiteľovi pedagogiky overiť si pedagogické skúsenosti 
v rozličných podmienkach a pripraviť ho na samostatnú pedagogickú činnosť. 
Predpokladáme, že študenti odboru Pedagogika v kombinácii z nášho pohľadu 
sú pripravení na tieto kroky na dobrej úrovni, pretože v rámci predchádzajúcej 
teoreticko-praktickej prípravy na našej fakulte: 

• majú osvojené teoreticko-odborné poznatky v rozsahu určenom 
učebnými osnovami jednotlivých predmetov vysokoškolského štúdia 
pre odbor Pedagogika; 

• sa naučia vytvoriť optimálnu štruktúru vyučovacej hodiny pedagogiky 
z hľadiska splnenia cieľov a obsahu; 

• poznajú spôsoby odporúčaného riešenia najčastejšie sa vyskytujúcich 
výchovných a vzdelávacích ťažkostí v triede na stredných školách; 

• poznajú a v komunikačnej praxi vedia aplikovať základné zásady 
efektívnej sociálnej a pedagogickej komunikácie v rámci výchovno-
vzdelávacej práce učiteľa pedagogiky na strednej škole.  

 V praxi sa nám na Katedre pedagogiky PdF UK osvedčili dva modely 
absolvovania pedagogických praxí v kreditnom spôsobe štúdia z hľadiska 
predmetných disciplín: 

• Prvým modelom je zápis na absolvovanie pedagogických praxí (napr. 
hneď v nasledujúcom semestri) po úspešnom zložení skúšky z daného 
predmetu;  

• Druhým modelom je súbežný zápis príslušnej pedagogickej praxe 
s predmetnou disciplínou a jej absolvovanie je závislé od na kurzoch 
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odprednášaných tematických okruhov, potrebných na vykonanie 
záznamov z pedagogickej praxe. V tomto prípade študenti chodia na 
pedagogickú prax do tried príslušných typov a stupňov škôl po 
ukončení semestra, v čase blokovej výučby. 

Z hľadiska doposiaľ realizovaných pedagogických praxí v podmienkach 
Katedry pedagogiky PdF UK považujeme za najsilnejšie stránky tri faktory: 

• teoreticko-odbornej a didaktickej príprave študentov na absolvovanie 
pedagogických praxí sa venujú kvalifikovaní pedagógovia s náležitou 
teoreticko-odbornou a metodickou prípravou, ktorí sa zaoberajú vedecko-
výskumnou činnosťou, zameranou aj na žiakov a učiteľov v školách;  

• pedagogickú prax v prípravnej a realizačnej fáze zabezpečujú 
pedagógovia, ktorí majú viacročné skúsenosti s výučbou v základných 
a stredných školách; 

• v našej práci kladieme dôraz na interakciu a spoluprácu so základnými a 
strednými školami, ktorá je založená aj na nadštandardných osobných 
kontaktoch s riaditeľmi a učiteľmi z praxe.  

 

Medzi najvýraznejšie ťažkosti pri zabezpečovaní a realizácií pedago-
gických praxí v podmienkach Katedry pedagogiky PdF UK zaraďujeme: 

• chýbajúce alebo nedostačujúce teoretické formulácie a výskumné 
overenie minimálnych štandardov učiteľskej spôsobilosti, vypracovanie 
a overenie profilu absolventa vysokoškolského štúdia učiteľského smeru; 

• chýbajúci štatút „cvičnej/fakultnej“ školy a štatút „cvičného“ učiteľa 
a štandardy ich fungovania a jeho činnosti; 

• vysoké počty študentov, ktoré znižujú možnosti a priestor ešte 
precíznejšie individuálne pracovať so študentom.  

V tomto školskom roku začala výučba na Pedagogickej fakulte UK v Brati-
slave v novoakreditovanom dvojstupňovom systéme vysokoškolského štúdia 
– bakalárskom a magisterskom. Prišlo k zmenám názvov predmetov a úprave 
obsahov předmetov, z hľadiska predloženého príspevku sme ich ešte neuvá-
dzali. Opis realizovaných zmien a nové skúsenosti uvedieme v niektorom 
z nasledujúcich príspevkov, venovaných pedagogickým praxiam, ktoré v sys-
téme prípravy budúcich učiteľov považujeme za integrujúci činiteľ ich odbor-
nej, pedagogicko-metodickej a metodicko-praktickej prípravy.  
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Abstract: The paper discusses the practical component of pre-school education 
of secondary school teachers in pedagogy's key disciplines at the Faculty of 
Education, Komenský University in Bratislava, Slovakia, as well as pre-school 
education of future pedagogues, secondary school teachers of pedagogy, at the 
Faculty of Education, Komenský Unversity. 
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K SOUČASNÝM ZPŮSOBŮM VYUŽÍVÁNÍ 
VIDEOZÁZNAMŮ VÝUKY V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

Tomáš Janík, Marcela Miková 

Anotace: Příspěvek podává přehled o vybraných způsobech využívání video-
záznamu výuky v učitelském vzdělávání. Zvláštní pozornost věnuje těm přístu-
pům, v nichž videozáznam výuky funguje jako materiál určený ke kognitivní 
analýze prováděné studenty. Autoři příspěvku vycházejí z teorie zakotvené 
výuky (anchored instruciton) a řízeného objevování (guided discovery), na 
jejichž základě se pokoušejí koncipovat interaktivní e-learningové prostředí 
pro učitele.  
 

1. Úvodem 
To, co ve výuce děje, zůstává ke škodě věci zavřeno za dveřmi školních 

tříd. Není u nás zvykem, aby učitelé hospitovali v hodinách svých kolegů. 
Málokdo z nás je ochoten zveřejňovat své učitelské zkušenosti, postřehy či 
poznatky. A tak sami sebe ochuzujeme o něco, co by se dalo nazvat kolektivní 
učitelské vědění nebo akumulovaná moudrost praxe.  

Nicméně v poslední době se zdá, že se v této věci přece jenom něco děje. 
Dostávají se nám do rukou různá CD-ROM či DVD, na nichž jsou ke 
shlédnutí videozáznamy z výuky různých vyučovacích předmětů, z různých 
typů a stupňů škol, z různých zemí světa. Můžeme tak konfrontovat to, co 
sami jako učitelé děláme, s tím, jak to dělají jiní učitelé jinde. Můžeme si 
však také položit otázku, jak využívat tyto videozáznamy v učitelském 
vzdělávání. A právě této otázce věnujeme pozornost v našem příspěvku. 

 

2. Vybrané způsoby využívání videa v učitelském vzdělávání 
Filmové záznamy a později videozáznamy výuky se v učitelském vzdělává-

ní začaly využívat začátkem 60. let 20. století (Sherinová 2004). Toto období 
lze označit za první vlnu zájmu o video v učitelském vzdělávání, pro níž je 
charakteristické hledání různých způsobů jeho využívání (mikrovyučování, 
interakční analýza, ukázky „dobré“ praxe aj.). Zdá se, že spolu s tím, jak se 
snižovaly náklady na pořízení videotechniky, rostl i entusiasmus pro její vy-
užívání v učitelském vzdělávání – a to jak ve světě, tak i u nás (viz Mareš 
1976, Macek 1984/85, Maňák 1989, Slavík, Siňor 1993, Nelešovská 2003, 
Miková 2004a, b).   

Druhá vlna zájmu o video v učitelském vzdělávání je situována na počátek 
90. let 20. století a lze říci, že trvá dodnes. Klíčový je pro ni přechod od analo-
gového videa k videu digitálnímu, které ve spojení s počítačovým zpracováním 
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dat nabízí nové možnosti i způsoby práce. Jádrem těchto „nových“ přístupů je 
promyšlené zapracovávání videozáznamů výuky do interaktivního e-learningo-
vého prostředí, které (budoucím) učitelům umožňuje konfrontovat se s video-
záznamy a myšlenkově je zpracovávat. V současné době již existuje celá řada 
internetových učebních prostředí (např. LessonLab ViewerTM), která přinášejí 
do učitelského vzdělávání nejen novou kvalitu, ale také nové impulsy pro pro-
fesionalizaci učitelů (srov. Ulewicz, Beatty 2001, Brophy 2004, Welzel, Stadler 
2004). 

Ve výše popsaném pojetí je video chápáno jako obohacení e-learningu, pro 
nějž je klíčová interaktivita (srov. Petko, Reusser 2005). Internetové učební 
prostředí umožňuje, aby se shlédnutý videozáznam výuky stal východiskem 
pro skupinovou diskusi formou e-mailu nebo chatu. Interaktivita je zajištěna 
také tím, že internetové učební prostředí umožňuje propojovat video s dalšími 
formáty – doplňkovými materiály, jako jsou učitelova příprava na výuku, pra-
covní listy, transkripty, komentáře, reflexe aj. S. Schwab (1999, s. 16) k tomu 
píše: „Zatímco klasické video představuje určitou jednotku, která je typicky 
vnímána jako ‛sama pro sebe‛, multimediální video je různým způsobem kon-
textualizované. …dochází zde k  ‛dělbě práce‛ mezi různé systémy symbolů, 
které vyžadují adekvátní rozdělení obsahu do různých forem prezentace a sou-
časně jejich integraci s ohledem na kognitivní procesy zpracování informací 
na straně uživatele.“ 

V současně době dominují dva způsoby zpracování videozáznamů výuky 
pro účely učitelského vzdělávání. S odkazem na práci D. Petka a K. Reussera 
(2005) budeme rozlišovat:  

• přístup ilustrující „dobrou praxi“ (training video), 

• přístup ilustrující prototypické situace (video cases). 
 

Jádrem přístupů ilustrujících „dobrou praxi“ je zdokumentovat pomocí 
videa takové situace, v nichž je prezentován „příkladný“ způsob jednání např. 
učitele. S ukázkami té „nejlepší praxe“, nebo alespoň „dobré praxe“ jsou poté 
konfrontováni studenti ve víře, že ji budou schopni napodobit. Někdy jsou 
studentům prezentovány i ukázky „špatné praxe“ spolu s doporučením, aby se 
jí snažili vyvarovat. Teoretickým zázemím tohoto přístupu jsou behavioristic-
ké teorie učení – model učení nápodobou, které má velký význam i v procesu 
stávání se učitelem. Videa ilustrující „dobrou praxi“ nacházejí své využití 
v těch koncepcích učitelského vzdělávání, které se přednostně orientují na vý-
cvik (teacher training). Tato videa tvoří ve svém souhrnu určitou databázi ho-
din výuky či výukových situací, z níž si studenti mohou vybírat a seznamovat 
se s tím, jak „vypadá“ např. „ukázková“ hodina laboratorní práce ve výuce 
chemie na 2. stupni ZŠ. 
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V přístupech ilustrujících prototypické situace jde v prvé řadě o to, rozvíjet 
pedagogické myšlení studentů. Prototypická situace zaznamenaná na video má 
povahu případu či problému, který je studentům předestřen spolu s výzvou, aby 
se s ním myšlenkově konfrontovali. Smyslem těchto videozáznamů tedy není 
„jen“ ilustrovat určitý aspekt výuky, ale mají se stát výchozím bodem pro další 
analytickou práci s nimi, tj. pro stimulaci učebních a myšlenkových procesů u 
studentů. S krátkými, autentickými videozáznamy, které představují určitý vý-
razový celek praxe, se většinou pracuje v duchu zakotvené výuky (anchored in-
struction) a řízeného objevování (guided discovery). Teoretickým zázemím to-
hoto přístupu jsou zpravidla konstruktivistické teorie učení a koncept reflexivní-
ho praktika.  

Oba představené přístupy jsou dnes v učitelském vzdělávání využívány 
komplementárně, což je třeba hodnotit pozitivně, neboť každý z nich pokrývá 
jiný aspekt profesionality učitele.  
 

3. Reflexivní učení jako teoretické východisko pro práci s videozáznamy 
Videozáznam umožňuje studentům vstoupit do pomyslného reflexivního 

dialogu s výukovou situací, v níž figurují buď oni sami (vlastní video), ne-
bo jiná osoba (cizí video). Díky videozáznamu může student nazírat vlastní 
či cizí jednání z odstupu, konfrontovat je se svými aktuálními představami 
a reflektovat je na kognitivní úrovni (Herzig et al. 2005). Citovaní autoři 
dále zmiňují, že videozáznamy výuky plní např. následující funkce: 

• aktivizace znalostních struktur a mentálních modelů, pokud jimi subjekt 
již disponuje, 

• konstruování znalostních struktur nebo mentálních modelů z již 
získaných elementů znalostí, 

• zaměření pozornosti na jednotlivé aspekty, např. doplňování, 
diferenciaci či korigování mentálních modelů,  

• substituční funkce – obraz, animace nebo filmová sekvence nahrazuje 
dosud chybějící mentální model, který má být pomocí obrazů vystavěn 
(2005, s. 56). 

Sledovat video samo o sobě ještě neznamená se z něj učit (viz kap. 4). Uče-
ní se z videozáznamu je neseno řadou transformačních a interpretačních pro-
cesů. Např. když student převádí obrazovou sekvenci do textu (vytváří popis 
výukové situace či její transkripci) jde o transformační akt spojený s abstraho-
váním od konkrétních charakteristik situace, čímž se omezuje prostor pro její 
interpretaci (srov. Herzig et al. 2005). Díky těmto procesům začíná krystalizo-
vat studentovo porozumění situaci, jíž sleduje a analyzuje. 
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Chápeme-li profesní činnost učitele jako trojfázový cyklus plánování výuky, 
realizace výuky a reflexe výuky, je využívání videa situováno následovně:  

• při realizaci výuky se pořizuje její videozáznam,  

• který je následně využit při reflexi výuky,  

• aby mohl být vztažen na „příští“ plánování výuky.   
 

4. Videozáznam výuky jako kotva 
Každá situace zachycená na videu obsahuje mnoho kontextuálních dat. Pro-

to si ji lze představit jako jakousi audiovizuální kotvu, na níž student může 
„vázat“ své myšlenkové a učební procesy. Shlédnutí videozáznamu výuky 
představuje pro studenta určitou situaci, z níž se může učit. Je žádoucí, aby 
tato situace byla  pro studentovo učení připravena také po didaktické stránce. 
A právě to je důležitým úkolem tvůrců interaktivního učebního prostředí, 
v němž se pracuje s videozáznamy výuky. Didaktická příprava videozáznamu 
se neobejde bez důkladné teoretické a obsahové práce v týmu pedagogů, psy-
chologů a oborových didaktiků. Výchozí otázkou, na něž tento tým hledá 
odpověď, je: „Co a jak se student může učit ze situace, kterou mu videozáz-
nam zprostředkovává?“ V návaznosti na to jsou řešeny problémy: „Jakou vý-
ukovou podporu (scaffolding) a v jaké míře student potřebuje? Jak strukturo-
vat či ‛dávkovat‛ učební proces studenta formou vnějších instrukcí?“. Souhr-
nem řečeno, jde zde o hledání způsobu, jak připravit videozáznamy v rámci 
interaktivního učebního prostředí tak, aby student mohl s oporou o vnější in-
strukci sám objevovat (řízené objevování – guided discovery).  

Na tomto místě je žádoucí opřít se také o poznatky pedagogických a psycho-
logických výzkumu, které naznačují, že pouhé sledování videozáznamu výuky, 
tj. vnější stránky pedagogických jevů, zpravidla nevede k jejich hlubšímu po-
chopení. Je doloženo, že využívání videa je efektivní tehdy, jsou-li studenti in-
struováni, aby svoji pozornost zaměřili na určitý aspekt výuky, kolem něhož se 
následně rozvíjí diskuse (Baker 1970).  

Je-li naším záměrem přispívat k rozvoji pedagogického myšlení studentů, 
je zapotřebí vést je k tomu, aby se nad pozorovanými jevy hlouběji zamýšleli. 
Systematické a částečně strukturované pozorování videozáznamů se pro tento 
účel jeví jako vhodnější a účinnější než pozorování otevřené a nestrukturova-
né. Stejně tak důležité je ke každému videozáznamu vytvořit soubor úkolů a 
otázek, které studenty vyzvou k hlubší analytické práci nad daným videozáz-
namem. 
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5. Jak lze pracovat s videozáznamy v učitelském vzdělávání? 
S videozáznamy výukové situace mohou studenti pracovat mnoha způsoby: 

• vytvářet kritéria či indikátory kvality výuky a pokoušet se je aplikovat při 
pozorování videozáznamu, 

• hledat významy jednotlivých situací a seřazovat je podle určitých kritérií, 
• rekonstruovat vzorce jednání a interakce zúčastněných osob, 
• rekonstruovat subjektivní teorie aktérů a konfrontovat je s vědeckými 

teoriemi, 
• s ohledem na analyzované situace provádět myšlenkové experimenty a po-

suzovat možnosti a meze jednotlivých alternativ řešení (srov. Herzig et al. 
2005). 

Jsou-li videozáznamy součástí interaktivního učebního prostředí, je možné 
navíc využít možností, které nabízí internet, např.: 

• Shlédnutí videozáznamu se může stát výchozím bodem pro navazující 
diskusi v „zaměřené skupině“, která se může odehrávat formou e-mailu, 
chatu či s využitím jiných komunikačních nástrojů. 

• Interaktivní učební prostředí může být obohaceno např. o úkoly typu 
scéna-stop-reakce, kdy student shlédne krátký videozáznam problémové 
situace, který bude ukončen v momentě, kdy má dojít k řešení 
problému. Úkolem studenta bude do dialogového okna zapsat, jak by 
situaci vyřešil on sám, kdyby se v ní ocitl. Poté bude moci shlédnout 
závěr sekvence obsahující řešení situace a konfrontovat je se svým 
návrhem (viz Janík 2005). 

Interaktivní učební prostředí zpravidla obsahuje videozáznamy výuky, 
které se liší nejen co do svého obsahové zaměření, ale také co do komplexi-
ty záznamu. Student může začít pracovat s těmi nejjednoduššími situacemi, 
v nichž je zaměřena pozornost kamery na jeden vybraný aspekt výuky, poté 
se může začít zabývat komplexnějšími situacemi a sledovat simultánně více 
aspektů, popř. jejich vzájemnou provázanost.   

Další možností je pracovat s videozáznamy vlastní výuky v rámci super-
vizní pomoci či (didaktického) koučování. Videozáznamy se tak stávají 
předmětem sebereflexe a sebekonfrontace, která je podněcována supervizo-
rem či koučem. Příkladem je metoda videotréninku interakcí (VTI), která 
se zaměřuje na pomoc při zvládání komunikačních a interakčních problé-
mů. Jádro této metody tvoří společná analýza videozáznamu, který byl po-
řízen během vyučování (viz výše realizace vyučování). Tato analýza se 
odehrává v rámci tzv. zpětnovazebního rozhovoru, který vede supervizor, 
kouč, ve VTI nazvaný jako videotrenér. Důležitou roli zde hrají otázky 
videotrenéra, které podněcují přemýšlet (budoucího) učitele nejen o tom, co 
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„vidí“ a „slyší“ na videozáznamu, ale také o tom, jaký význam to má pro 
vyučování, pro žáky a pro něho jako učitele (více viz Miková 2004b). 

 Mluvíme-li o učitelském vzdělávání, pak lze tuto metodu používat nejen 
pro učitele v praxi, ale také pro studenty při jejich mikrovýstupech, nebo 
během jejich souvislé praxe na školách.  
Při práci s touto metodou věnujeme pozornost zejména: 

• třídě, skupině žáků nebo jednotlivému žákovi, 

• učiteli, 

• výuce. 
Z hlediska třídy, skupiny žáků nebo jednotlivého žáka se většinou jedná 

o situace, kdy učitel potřebuje pomoc při zvládnutí např. žáků s poruchami 
chování, žáků jiné než české národnosti apod.  

U učitele je důraz kladen na verbální a neverbální komunikaci. Pro průběh 
vyučování i pro rozvoj jednotlivých žáků je důležité např. to, jakým způsobem 
klade učitel žákům otázky, kolik času jim poskytuje pro odpověď, zda s nimi 
navazuje oční kontakt, zda během vyučování sleduje všechny žáky apod. 
Přestože se jedná o známé aspekty komunikace, jejich nedodržování může 
vést např. k vyrušování žáků při vyučování způsobené však tím, že např. uči-
tel zadával žákům instrukci, zatímco žáci ještě pracovali na předchozím úkolu 
a tedy ne všichni mu mohli věnovat pozornost, aby si instrukci zapamatovali.  

Jak jsme již uvedli výše, činnost učitele lze chápat jako trojfázový cyklus 
plánování, realizace a reflexe výuky. Při zpětnovazebním rozhovoru reflektu-
jeme výuku, přičemž vycházíme z realizace výuky zachycené na videozázna-
mu. Během rozhovoru analyzujeme především organizaci výuky (např. zda 
bylo vhodné použít skupinovou práci) a didaktické hledisko výuky (např. zda 
zvolená výuková metoda byla účinná).  

To vše by mělo směřovat k cíli – k dalšímu plánování výuky, kde didak-
tika, organizace, rozvoj skupiny/žáků, rozvoj učitele spolu s komunikací 
tvoří jednotu. 
 

6. Závěrem – projekt CPV-VideoWeb 

 

Od roku 2004 je na našem pracovišti (Centrum pedagogického výzkumu 
PdF MU v Brně, dále jen CPV) realizován komplexní výzkumný projekt s náz-
vem CPV-Videostudie, jehož cílem je provést analýzu realizovaného kurikula 
ve výuce na 2. stupni ZŠ (Janík, Miková 2006). V rámci tohoto projektu bylo 
pořízeno a analyzováno několik desítek hodiny výuky fyziky a zeměpisu na 
2. stupni ZŠ. V řadě dalších výzkumných projektů (TIMSS 1999 Video Study) 
byly na video znamenáno stovky hodin matematiky, fyziky, zeměpisu, biologie 
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a chemie na 2. stupni ZŠ. Tyto videozáznamy představují obsáhlý rezervoár vý-
ukových situací, které lze při dodržení určitých právních podmínek zapracovat 
do interaktivního e-learningového prostředí určeného pro vzdělávání (budou-
cích) učitelů. 

Naším záměrem je koncipovat interaktivní e-learningové prostředí (CPV-
VideoWeb) obsahující videozáznamy výuky a další doprovodné materiály 
(transkripty, komentáře expertů, reflexe aktérů, přípravy na výuku, pracovní 
listy atp.). Při koncipování CPV-VideoWebu bude kombinován přístup 
ilustrující „dobrou praxi“ a přístupem ilustrujícím prototypické situace (viz 
kap. 2). Toto učební prostředí bude současně představovat jeden z dalších 
kroků směřujících k vytváření znalostní báze pro vyučování v různých vyučo-
vacích předmětech. 
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Abstract: This article provides a survey of selected approaches to using a video 
recording of a lesson in teacher education. Special attention is paid to those 
approaches in which the video recording serves as a material for students’ 
further cognitive analysis. The authors base their paper on the theory of 
anchored instruction and guided discovery, on the bases of which they attempt 
at a conception of an inter-active e-learning environment for future teachers.  
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OBTÍŽNÉ ČINNOSTI PŘI VYUČOVÁNÍ Z POHLEDU 
ZKUŠENÝCH UČITELŮ 

Václav Klapal 

Anotace: Příspěvek se zabývá problémy zkušených učitelů (expertů) nad 5 let 
praxe a jejich stupněm obtížnosti. Volně navazuje na výzkum O. Šimoníka z 
roku 1992. 

 

Jak se již stalo tradicí těchto setkání, ať už konferencí či pracovních se-
minářů, řeší se otázky zkvalitnění pedagogických praxí, což by nepochyb-
ně, za předpokladu, že závěry našich příspěvků budou realizovány, přispělo 
ke zvýšení úrovně dovedností našich budoucích absolventů. Tím bychom 
nepochybně zvýšili i úroveň jejich vyučování. 

Patřím však k pravidelným účastníkům konferencí o pedagogické praxi, 
proto volím podmiňovací způsob vyjadřování. Už na minulém setkání zde 
v Brně na PdF MU jsme si řekli, že realizace závěrů je minimální. Přesto si 
troufám říci, že k určitým zlepšením došlo, dochází a bude docházet, že 
úroveň profesních dovedností našich absolventů nestagnuje, ale v rámci 
možností se také zvyšuje. 
Často si učitelé VŠ zabývající se metodikou či praxemi, kteří však nikde 

jinde neučili, myslí, že kdyby bylo více praxe a měla bohatší náplň, odstranily 
by se tím potíže při nástupu našich absolventů do učitelské profese. 

Položil jsem si otázku, zda lidé, kteří již učitelské povolání vykonávají, mají 
za sebou více než 5 let praxe, žádné obtíže nemají. Teoreticky praxe mají dost, 
jsou zkušení, podle západní literatury by to mohli být experti (Průcha 1997, s. 
214). A jestli je mají, jaké ty obtíže jsou, jak se liší od těch, které zjistil O. 
Šimoník při svém výzkumu v roce 1992. Protože si jeho práce nesmírně vážím, 
zkusil jsem použít jeho závěry pro vytvoření svého dotazníku, který byl přes 
naše studenty distribuován zkušeným učitelům. (PdF UP si klade jako jednu 
z podmínek pro vedení studenta právě nejméně 5 let praxe.) Cviční učitelé 
dostali nabídnuty ty činnosti, které začínající učitelé před 13 lety považovali za 
obtížné. Rozhodl jsem se sledovat nejen počet učitelů, pro který je ta či ona 
činnost obtížná, ale i stupeň obtížnosti, který měli vyjádřit při skutečných 
obtížích stupněm 10 (maximálně obtížná činnost) až 1. Protože vím, že ne 
všechny činnosti je možno označit jako obtížné, zvolil jsem ještě jednu škálu od 
00 (činnost mi nečiní absolutně žádné potíže) po 04 (malé a někdy). 

Na říjnovou souvislou pedagogickou praxi odešlo 206 studentů, každý měl 
jeden dotazník. Vrátilo se mi 171 dotazníků, ovšem jeden byl vyplněný pouze 
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v části, kde jsem zjišťoval efektivitu pedagogické praxe. I ze zbylých použitel-
ných 170 jsou dva vyplněny jen pro velké obtíže.  

Protože ještě nemám úplně zpracované všechny údaje, dovolím si prezento-
vat údaje od dvou studijních skupin, které by nám mohly ukázat, jak budou 
vypadat celkové výsledky.  

Pro první dělení jsem si vybral skupiny „matematika – technická a infor-
mační výchova“ (TeIV) a „učitelství sociálně zdravotních předmětů“ (USZP).  

První obor je ryze přírodovědně technického zaměření, absolventi budou 
aprobováni pro výuku svých předmětů na ZŠ. Ze skupiny přišlo 7 dotazníků. 
Údaje poskytnulo 5 mužů (2 ze škol ve městě, 3 z vesnických škol) a 2 ženy 
(1 z městské, 1 z vesnické školy). Léta praxe: 2 do 10 let, 2 do 20 let a 3 nad 
20 let. 

 Druhý obor bychom mohli považovat za ryze humanitní, absolventky budou 
působit na středních školách. Zde poskytlo údaje 12 učitelek, z toho 9 působí na 
školách ve městech. 4 měly praxi do 10 let, 3 do 20 let a 5 nad 20 let. 

Jak jsem již uvedl, respondenti měly označit obtížné činnosti při výuce podle 
výsledků, které shromáždil doc. Šimoník. Připomenu jeho pořadí četnosti: 
1. Práce s neprospívajícími žáky  76,6% 
2. Udržení kázně při vyučování   75,2% 
3. Udržení pozornosti žáků   70,2% 
4. Diagnostika osobnosti žáků   63,8% 
5. Motivace žáků     63,8% (Šimoník 1995, s. 63) 
 

Jaké výsledky byly získány od cvičných učitelů skupiny M – TeIV 
1.  Diagnostika osobnosti žáků  100%  koef. obtížnosti  8,42 
2. Práce s neprospívajícími žáky 100%      7,0 
3. Řešení kázeňských přestupků 71%      6,6 
4. Hodnocení a klasifikace žáků 57%      6,02 
5. Adekvátní reakce  
na neočekávaný vývoj vyučování 57%      5,0  

 

Jaké výsledky byly získány od cvičných učitelů skupiny USZP 
1. Hodnocení a klasifikace žáků 83,3% koef. obtížnosti  4,6 
2. Práce s neprospívajícími žáky 75%      7,7 
3. Řešení kázeňských přestupků 58,3%    8,7 
4. Vedení schůzek s rodiči  58,3%    3,6 
5. Individuální jednání s rodiči  50%      7,8 
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Jaký posun tedy nastal? Připomínám, že jde o zkušené učitele. A nutno 
uvážit i rozdíl 13 let mezi oběma výzkumy. 

Zkušení učitelé ze základních škol se spíše než na jevy zaměřují na to, 
jestli znají jejich příčiny. Proto jsou na prvních místech jak Diagnostika žá-
ka, tak i práce s neprospívajícími žáky. (Jistě se nejedná jen o doučování.) 
Přiznám se, že mi není docela jasný problém s řešením kázeňských pře-
stupků, když se ani v jedné skupině neobjevil před ním problém s udržením 
kázně. Ale to asi spočívá i v tom, jak jsme slabí v možnostech trestat žáky. 
A poslední dvě činnosti vypovídají o snaze učitelů o sebereflexi.  

Na středních školách je možno vysledovat nejvíce obtíží s hodnocením a 
klasifikací žáků, což může mít i spojitost s posledními dvěma činnostmi – 
vedením schůzek s rodiči a individuálním jednáním s nimi. Za překvapivé 
považuji, že i zde se objevuje řešení kázeňských přestupků, neboť jsem se 
domníval, že by to měla být doména ZŠ. 

 

Závěrem 
V obou tabulkách se objevuje potíž s neprospívajícími žáky, ale už není 

jako u Šimoníka na prvním místě. Naopak hodně dopředu se dostává pro-
blematika řešení kázeňských přestupků. Domnívám se – studenti mi to na 
jiném místě dotazníku v 80% případů potvrzují – že to vypovídá o nárůstu 
nekázně ve třídách a to jak na ZŠ, tak i na SŠ. Studenti jsou připravováni 
na učitelských fakultách spíše (nebo výhradně) na ukázněného žáka, snad 
pouze s malou nekázní. O závažných případech se někdy cudně mlčí, pro-
tože nikdo neznáme řešení.  

Domnívám se, že právě tady můžeme vyzvat naše poslance k tomu, aby 
k veřejným činitelům zařadili i učitele. Tak bude zabezpečena alespoň 
ochrana učitele před fyzickým napadením. Můžeme vyzvat odborníky pe-
dagogiky, profesory, docenty a všechny učitele, aby studenty více sezna-
movali s tím, že se setkají nejen s nekázní, ale i hrubostmi ke své osobě. A 
skutečně nevím, koho vyzvat, aby se zamyslil nad malými možnostmi 
trestat, které učitel má. V posledních letech jsem zaznamenal pouze knihu 
S. Bendla Školní nekázeň, která o tom pojednává, ale stejně zůstává spíše 
v oblasti teoretizování. I to je však alespoň něco k této problematice. 

 

Literatura 
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 1997.  
ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno : MU, 1995. 
 

Abstract: This article deals with difficulties of experienced teachers during 
lessons and it is also linked to a similar research done by Šimoník in 1992. 
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ANALÝZA PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENTŮ TV NA ZŠ 
Karel Kovář, Pavel Tilinger 

Anotace: Cílem studie bylo analyzovat pedagogické praxe na základních 
školách. Zjišťované informace využijeme zejména ke zkvalitnění vyučovaných 
předmětů na UK FTVS. Formou dotazování jsme zjišťovali informace o těchto 
základních oblastech praxí: podmínky pro výuku TV na cca 100 pražských 
školách, plánování a příprava na výuku, obsah učiva, užití didaktických stylů, 
bezpečnost, práci s mládeží, problémy s výukou v průběhu praxe. Studie byla 
provedena u 147 studentů praktikujících na ZŠ. 
 

Úvod 
Předmět Pedagogická praxe na UK FTVS absolvuje ročně přibližně 300 

studentů prezenčního studia a 100 studentů kombinovaného studia oborů 
Tělesná výchova a sport a Učitelství tělesné výchovy v kombinaci s dru-
hým předmětem. Pedagogická praxe probíhá jak na základních školách, tak 
na gymnáziích, preferovány jsou pražské školy, a praxe se vždy realizuje 
pod vedením fakultního (cvičného) učitele, který je pro svou činnost 
pravidelně školen fakultou a to jak administrativně – požadavky na studen-
ty, obsah praxe apod., tak odborně v rámci školení „Zvyšování odbornosti 
fakultních učitelů“ (FRVŠ 2001, 2004, 2005). Na studenty je kladen 
požadavek, aby obsahem výuky nebyla jejich sportovní specializace, aby si 
pod dohledem fakultního učitele vyzkoušeli vedení aktivit, které jsou pro 
ně obtížné (tanec, práce s hudbou, gymnastika…). Formou dotazování jsme 
zjišťovali informace o těchto základních oblastech praxí: podmínky pro 
výuku TV na cca 100 pražských školách, plánování a příprava na výuku, 
obsah učiva, užití didaktických stylů, bezpečnost, práci s mládeží, problé-
my s výukou v průběhu praxe. Studie byla provedena u 147 studentů pra-
ktikujících na ZŠ. Praxe probíhala v rozsahu 0/4 hodin celý semestr, tj. stu-
dent měl učit 4 hodin týdně po dobu alespoň 10 týdnů. 

 

Cíle a úkoly práce 
Cílem studie bylo analyzovat pedagogické praxe na základních školách. 

Zjišťované informace využijeme zejména ke zkvalitnění vyučovaných 
předmětů na UK FTVS. 
Jednotlivé úkoly byly:  

• Rozřadit školská zařízení do třech skupin dle podmínek pro výuku TV, 
a to zejména počtu a vybavení sportovišť, modernosti pomůcek, jejich 
množství a kvality, toto kritérium kvality školy úzce souvisí i s kvalitou 
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fakultního učitele. Ta je hodnocena jednak fakultou (vzdělání a praxe 
učitele, ochota spolupráce s UK FTVS, účast na seminářích pořádaných 
fakultou, hospitace na hodinách TV), jednak studentem (pomoc při 
výuce, vedení rozborových hodin, rady a doporučení, možnost výběru 
učiva, variabilita učiva). 

• Zjistit aktuální zpětnou vazbu o problémech spojených s tématickým 
plánem a přípravou na vyučovací jednotky, kdy dlouhodobě 
pociťujeme tuto oblast studenty velmi podceňovanou.  

• Zjistit, které aktivity studenti nejčastěji zařazují do výuky a zda 
využívají celého spektra studijních předmětů (sportů) na UK FTVS. 

• Zjistit, jakou formou nejčastěji vyučují a jaké používají didaktické styly. 

• Zjistit, jak jsou studenti schopni pracovat s žákem (kázeň, motivace, 
bezpečnost v hodinách) a zda pravidelně či alespoň nepravidelně 
pracují s dětmi v pedagogicky vedeném procesu (trénink, kroužky, 
mimoškolní aktivity, tábory). 

• Zjistit, jak jsou studenti připraveni řešit či předcházet problémům běžně 
se vyskytujícím v pedagogickém procesu. 

 

Metodika a postup práce 
Sestavili jsme dotazník, který se skládá z těchto částí: identifikace školy, 

identifikace učitele, podmínky pro výuku tělesné výchovy, hodnocení fa-
kultního učitele, plánování a příprava, obsah a forma výuky, práce se žá-
kem, řešení problémů vyskytujících se při výuce.  

Otázky byly většinou polootevřené s možností vlastního vyjádření.  
Dotazování se zúčastnilo 147 studentů prezenčního studia, kteří právě ukon-

čili pedagogickou praxi na ZŠ (květen 2005) v rozsahu 4 hodin hospitací a 36 
hodin výuky. Celkem jsme vyhodnotili 147 dotazníků. U jednotlivých odpově-
dí jsme zjišťovali četnost vyjádření a případně její procentuální hodnoty.  

Dalším zdrojem informací bylo písemné vyjádření k problémům pedago-
gické praxe formou krátké eseje (osobní hodnocení praxe studentem) v roz-
sahu 500 slov.  

S ročním odstupem předpokládáme opakované šetření na stejné skupině 
studentů, kteří budou praktikovat na středních školách a pokusíme se zjistit, 
jak se liší zjištěné údaje. 
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Výsledky 
Zásadní otázkou pedagogické praxe v předposledním ročníku studia je „jak 

jsou studenti schopni zvládat problémy výuky, které jim praxe přinese.“ Pro-
blémy výuky jsme rozdělili do několika oblastí – kázeň, motivace k činnosti, 
verbální projev učitele – studenta, výuka základních sportovních předmětů – 
basketbal, volejbal, atletika, gymnastika a speciálně vedení rozcviček. 

Zjišťovali jsme, které oblasti působí studentům největší problémy a zda 
jsou některé natolik závažné, že je nejsou schopni pedagogicky zvládnout. 
Ukázalo se, že studenti jsou dobře připraveni na výuku a to do té míry, že pro-
blémy eliminují předem a nepociťují jejich výskyt. Praxe ukazuje menší 
zkušenost práce s dětmi a problémy se objevují zejména v kázni a schopnosti 
motivovat žáka, tradičně problematická je výuka gymnastiky. Na druhou stra-
nu studenti neuplatňují didaktické styly, které přenášejí odpovědnost za obsah 
učiva na žáka a které by problémy s motivací a kázní mohly řešit. Převaha 
příkazového a praktického stylu je ve výuce více než 85%. 
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Bezpečnost v hodinách tělesné výchovy je studenty nedostatečně vnímána 
a opakovaně podceňována. Studenti se při výuce soustředí zejména na organi-
zaci a obsah výuky, bezpečnost žáků bývá často ohrožena nevhodnou organi-
zací hodiny či problémy s kázní žáků. Nutno dodat, že při pohybových aktivi-
tách se určitému riziku lehkého úrazu nelze vyhnout a to zejména typu odře-
nin, distorzí atp. V průběhu praxí nedošlo k závažnému poranění žáků, lehké 
úrazy vyplynuly zejména z velkého nasazení dětí při herních aktivitách spoje-
ných s nedostatečnou úrovní obratnostních schopností. Třetina studentů si 
uvědomila rizika tělovýchovné činnosti a drobné problémy jsou jim dobrým 
varováním před další praxí. 
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Zajímalo nás, zda se liší přístup k pohybovým aktivitám v tělesné výchově 

u chlapců a dívek. Předpokládali jsme, že dívky budou pasivnější a zvlášť 
v dospívání se projeví jistá nutnost zvýšené motivace ze strany pedagoga. 
Tento předpoklad studie potvrdila, ačkoli jsme problematiku neposuzovali u 
jednotlivých věkových skupin. V některých případech dívčí kolektivy pasivně 
přistupovaly prakticky ke všem aktivitám. Tato skutečnost bývá ovlivněna 
především dlouhodobým nekvalitním vedením hodin tělesné výchovy, kdy 
učitel při přípravě hodin nevychází z potřeb žáků a možností škol v rámci ino-
vovaného přístupu k výuce, ale rigidně setrvává na nemoderním obsahu hodin 
TV. Přítomnost studenta nemůže tuto skutečnost v průběhu praxe změnit. Bo-
hužel často dojde i k přesvědčování studenta, že pasivita a nezájem jsou ne-
změnitelná fakta.  
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Celkově se u výuky chlapců vyskytují opakovaně spíše kázeňské pro-
blémy a u dívek problémy motivace k činnosti. Studenti zejména v oblasti 
motivace nemají dostatek zkušeností při práci s dětmi a z teoretického hle-
diska neznají aktivně dostatek prostředků ovlivnění motivace při výuce TV. 
Využívají zejména soutěže, případně odměnu a trest. 

Jako největší nedostatek studenti opakovaně uvádějí komunikaci a to jak 
schopnost navázat s žákem vztah, tak nedostatečné vyjadřovací schopnosti 
pro instrukce a organizační pokyny. Výuka těchto dovedností je zjevným 
nedostatkem studijního programu na FTVS. Studenti se rovněž potýkají 
s nedostatečnou znalostí administrativy školy a neznalostí aktuálního škol-
ního prostředí. Největší předností je naopak ukázka a schopnost předvedení 
cvičení. To potvrzuje skutečnost, že výuka na UK FTVS akcentuje doved-
nosti studentů při sportovních didaktických předmětech a nedostatečně roz-
víjí didaktické schopnosti studentů. 

 

Závěry 
Sonda ukázala, že studenti jsou dobře připraveni na výuku tělesné 

výchovy. Nedostatky, které jsme objevili se většinou odstraní po nástupu 
do školy během krátké doby. Důležitou zpětnou vazbou pro výuku na 
FTVS jsou některá zjištění týkající se nedostatků vyplývajících z vedení 
výuky didaktických předmětů. Otázkou zůstává, jak budou čerství absol-
venti připraveni působit na školách v nové koncepci školních vzdělávacích 
programů. Studenti vedou tělesnou výchovu s cílem především fyzického 
rozvoje, výjimečně zařazují témata, která jsou v souladu s požadavky na 
rozvoj klíčových kompetencí zvláště v oblasti sociálních a interpersonál-
ních kompetencí. Samotní studenti mají problémy navázat kontakt se žá-
kem – sociálně se adaptovat v novém kolektivu, pociťují nedostatky v ko-
munikaci. Sportovní prostředí a prostředí hry je přitom takřka ideálním pro 
rozvoj těchto dovedností. V současnosti je řada didaktických předmětů na 
UK FTVS inovována v souladu s požadavky Rámcových vzdělávacích pro-
gramů, bohužel praktikujících studentů se tato inovace již netýkala. Blízká 
budoucnost a opakovaná studie ukáže, zda se inovace ve výuce projevila 
při řešení zmíněné problematiky. 
 

Abstract: The study is focused on an analysis of teaching practice of future tea-
chers of physical education. We use the results also for improving the subjects 
in the study programs at UK FTVS. We have constructed questionnaire which 
consists of these parts: school identification, teacher identification, equipment 
for PE, PE teacher evaluation, plan and preparations for teaching, content and 
form of teaching, education and pupils, education problems solving. We have 
evaluated 147 questionnaires.  
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KONCEPCE PEDAGOGICKÉ PRAXE V RÁMCI PREGRA-
DUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELSTVÍ NA PEDF UK PRAZE 

Jana Kropáčková, Marie Linková, Karolina Marková 

Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou aktuálního stavu praktické pregra-
duální přípravy studentů učitelství PedF UK v Praze. 

 

Text podává přehled praktické pregraduální přípravy studentů učitelství na 
PedF UK v Praze. Analyzuje prezenční studium studijních oborů: učitelství 
pro MŠ, předškolní pedagogika, učitelství pro 1. stupeň ZŠ a učitelství VVP 
pro ZŠ a SŠ. 

Garance praktických aktivit je v kompetenci jednotlivých oborových kate-
der fakulty, na organizační podpoře a koncepci spolupracuje Středisko peda-
gogické praxe, které bylo v rámci reorganizace od 1. 9. 2005 převedeno pod 
Katedru školní a sociální pedagogiky. Praxe jsou realizovány na fakultních 
školách (tyto školy mají s PedF UK uzavřenu smlouvu o spolupráci) a na tzv. 
spolupracujících školách. Klíčovými osobami pro kvalitní realizaci pedago-
gických praxí jsou zkušení, dlouhodobě spolupracující učitelé z terénu, tzv. 
fakultní učitelé. 
 

I. Studijní obory: učitelství pro MŠ, předškolní pedagogika 
Bakalářský obor učitelství pro mateřské školy byl na Pedagogické fakultě 

akreditován již od roku 1993. Tříleté studium připravuje studenty na výkon 
profese učitele/lky mateřské školy v prezenční formě. Od sedmdesátých let 
minulého století je s menšími přestávkami otevřeno magisterské studium 
předškolní pedagogiky, které je pětileté a je realizováno kombinovanou for-
mou (dříve dálkové studium). Studium je určeno vážným zájemcům o proble-
matiku předškolního vzdělávání. U obou oborů bylo náročné nalézt vyvážený 
poměr mezi tzv. teoretickou a praktickou přípravou. Koncepce pedagogické 
praxe se postupně vyvíjela a v posledních třech letech byla inovována a ná-
sledně ověřována. 

Při přijímacím řízení u kombinovaného studia jsou zvýhodněni uchazeči 
s pedagogickou praxí (pedagogičtí pracovníci z mateřských škol). Při studiu 
se využívá praktických zkušeností studentů. V případě, že studující nepracuje 
a nikdy nepracoval v předškolním zařízení, musí ve čtvrtém ročníku absolvo-
vat souvislou pedagogickou praxi. Cílem této observačně-asistenční praxe je 
hlubší seznámení s prostředím mateřské školy, především s prací učitelky a 
činnostmi dětí předškolního věku. Náplní čtrnáctidenní praxe je cílené pozo-
rování a analyzování dětské hry práce učitelky a celého vzdělávacího procesu. 
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Do přímé práce s dětmi je doporučeno se zapojit nejprve prostřednictvím 
asistenčních činností, následně mikrovýstupů a vedení delších časových 
úseků. Velký důraz je kladen a reflexi a sebereflexi. V současné době se při-
pravuje následné magisterské studium předškolní pedagogiky, u něhož je 
koncepce pedagogické praxe kompletně inovována. 

U bakalářského oboru učitelství pro mateřské školy se osvědčil následující 
model pedagogické praxe (viz tab. 1). V každém ročníku je k pedagogické 
praxi zařazen i odborný seminář k pedagogické praxi. U pedagogických praxí, 
kde není zařazen seminář, jsou realizovány jednorázové semináře před praxí a 
následně po ukončení praxe. Důraz je kladen na individuální konzultace nad 
pedagogickým deníkem studentů se zaměřením na reflexi a supervizi pedago-
gické praxe. 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník Typ odborné 
pedagogické 
praxe 

ZS LS ZS LS ZS LS 

Úvodní 
 

1 týden 
30 hod 
motivační 

  
 

   

Asistentská 
(povinná  pro 
absolventy 
středních 
nepedago-
gických škol) 

 2 týdny 
60 hod 
hospitačně-
asistentská 

 1 týden 
30 hod 
asistentská

  

Průběžná praxe 
(klinické dny) 

   1 den 
v týdnu 
66 hod 

  

Souvislá    
 

2 týdny 
60 hod 
reflexivní 

1 týden 
30 hod 
alternativní 

2 týdny 
60 hod 
projektová

Semináře 
k pedagogické 
praxi 

0/1 
k 
motivační 
praxi 

  
 

0/1 
k průběžné 
praxi 

0/1 
k alternativní 
praxi 

 

Tab. 1: Odborná pedagogická praxe v průběhu  bakalářského studia učitelství pro mateřské školy 
 

Přehled kurzů pedagogické praxe bakalářského studia učitelství 
pro mateřské školy 

Byly stanoveny cíle pedagogické praxe v jednotlivých ročnících prezenční-
ho bakalářského studia, které byly rozpracovány a konkretizovány do jednotli-
vých semestrů. Na základě toho byla provedena typologizace pedagogických 
praxí (viz přehled kurzů pedagogické praxe): 
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Motivační praxe (1. ročník, ZS, 1 týden, Z) 
Cíl: vzbuzení zájmu a uvedení studentů do problematiky pedagogické práce 
s dětmi předškolního věku. 
 

Hospitačně-asistenční praxe (1. ročník LS, 2 týdny, Z) 
Pedagogická praxe je určena všem studentům, kteří nejsou absolventy 
středních pedagogických škol. 
Cíl: hlubší seznámení s prostředím mateřské školy, především s prací 
učitelky a činnostmi dětí předškolního věku. 
 

Průběžná praxe – klinický den praxe (2 ročník, LS, 1 den v týdnu) 
Cíl: průběžné rozvíjení základů profesních kompetencí a kultivace budoucí 
učitelské osobnosti, jednající v pedagogické realitě s jejím hlubším 
porozuměním. 
 

Souvislá praxe – reflexivní (2. ročník, LS, 2 týdny, Z) 
Cíl: příprava a realizace konkrétních úseků vzdělávací práce v kontextu 
školního vzdělávacího programu a jejich následná reflexe s důrazem na 
sebereflexi. 
 

Asistenční praxe (2. ročník, LS, 1 týden, Z) 
Pedagogická praxe je určena všem studentům, kteří absolvovali střední 
nepedagogické školy. 
Cíl: prostřednictvím asistenčních činností připravit, zrealizovat a 
zreflektovat kratší vzdělávací úseky se zaměřením na respektování 
individuálních zvláštností dětí předškolního věku 
 

Praxe v alternativních mateřských školách (3. ročník, ZS, 1 týden, Z) 
Cíl: prostřednictvím hospitačních činností se prakticky seznámit 
s alternativními směry a inovativními programy předškolního vzdělávání. 
Dle možností se aktivně zapojit do příprav, organizace a vlastní práce 
s dětmi v souladu s programem alternativního vzdělávacího programu. 
 

Souvislá praxe – projektová (3. ročník, LS, 2 týdny, Z) 
Cíl: samostatně připravit, zrealizovat a evaluovat větší úseky vzdělávací 
práce (vedení celého dne, realizace tématického celku, projektu) 
v předškolním zařízení. 
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Odborné semináře k pedagogické praxi slouží k předání základních infor-
mací studentům před nástupem na praxi. Důležitým přínosem je dostatečný 
časový prostor pro shrnutí dosavadních teoretických poznatků, ale i zaměření 
se na možnosti aplikování teoretických poznatků do praxe. Po návratu z praxe 
semináře slouží k vyvozování teoretických závěrů z praktické pedagogické 
činnosti, reflexi, sebereflexi, celkovému hodnocení praxe, kontrola pedagogic-
kých deníků. Náplň odborných seminářů vychází z aktuálních potřeb studen-
tů, takže umožňuje např. analyzovat školní dokumentaci, odborně diskutovat 
na určitý konkrétní problém či situaci, nacházet množství souvislostí a inspi-
rací k další pedagogické práci, hledat další možnosti, varianty, přístupy atd. 

Hlavním kritériem při řešení pojetí pedagogické praxe byla gradující role 
studenta, kdy se postupně pasivní pozorovatel mění v aktivního pozorovatele, 
následně se z něho stává asistent, který postupně přijímá roli začínajícího uči-
tele a ztotožňuje se s rolí profesního partnera (resp. kolegy/kolegyně). 

 
II. Studijní obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Praktická příprava studenta učitelství  l. stupně ZŠ je koncipována jako konti-
nuální utváření učitelských dovedností po celou dobu pregraduální přípravy: 

 

1. stud. rok Úvodní pedagogický 
kurz s praxí 

3. týden výuky ZS 
 

2. stud. rok Učitelské praktikum 1 dopoledne v týdnu ZS, LS 
 

3.(4.) stud. rok Souvislá pedag. 
praxe v 1. ročníku ZŠ
Průběžná praxe k 
předmět. didaktikám 

1. týden měsíce září 
 
2 dopoledne v týdnu 

ZS 
 
ZS, LS 

4.(5.) stud. rok Souvislá pedagogická 
praxe 

2 týdny 
4 týdny 

ZS 
LS 

Pedagogická praxe studenta učitelství 1. stupně ZŠ je realizována 
etapovitě, každá etapa má vlastní cíl. 

 

Úvodní pedagogický kurz s praxí 
Cíl: otevření problematiky výchovně vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ. 
Kurz je složen z dopoledního praktického bloku a odpoledního bloku 
teoretického (přednáškového). 
Praktický blok je koncipován tak, aby každý student mohl hospitovat ve 
všech ročnících primární školy, vytvořil si konkrétní představu o žákovi na 
1. stupni ZŠ, uvědomil si rozdíly mezi jednotlivými třídami a styly učitelo-
vy práce se žáky, pokusil se o stručnou charakteristiku vybraného žáka. 
Výstupem kurzu je zápočet, který je udělován pěti vedoucími jednotlivých 
skupin (na jedné škole pracuje 20členná skupina rozdělená na 4členné 
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týmy) po předložení pedagogického reflexivního deníku, jehož součástí 
jsou záznamy z hospitací, zpracované úkoly (např. charakteristika žáka) 
a 1 esej (úvaha na téma „Já – budoucí učitel“). V rámci tohoto kurzu jsou 
studenti seznámeni s podstatou a cíli portfolia. 

 

Učitelské praktikum 
Cíl: rozvoj (obecně) didaktických dovedností v reálných školních 
podmínkách, příležitost k vlastní pedagogické tvořivosti. 
Učitelské praktikum má podobu jednoho „klinického“ dne v každém týdnu 
během zimního i letního semestru. První 4 hodiny praktikují studenti na 
různých typech škol a zařízení, v odpoledních hodinách pokračují 
seminářem z didaktiky 1. stupně ZŠ. V seminářích pracují studenti v 15-16 
členných skupinách, pro praktické činnosti jsou rozděleni na 3-4členné 
týmy. Učitelské praktikum je orientováno na poznávání různých pojetí 
vyučování (školy alternativní, církevní  apod.), individuálních rozdílů mezi 
dětmi, jejich věkových zvláštností. Působení na „kmenové“ fakultní škole 
je dlouhodobější, vlastní vyučovací pokusy s teoretickou reflexí 
praktických zkušeností tvoří náplň celého semestru. 
V závěru kurzu studenti předkládají reflexivní deník (portfolio), jehož 
součástí je průběžná reflexe všech praxí, sebereflexe v roli učitele i 2 eseje 
na předem vybraná témata. 

 

Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ 
Cíl: seznámení studentů s činností učitele v 1. ročníku ZŠ, konkrétně 
v době, kdy děti vstupují do školy. 
Souvislá pedagogická praxe v 1. ročníku ZŠ probíhá z organizačních 
důvodů v místě trvalého bydliště studenta. Studenti sledují zvláštnosti 
a náročnost pedagogické práce učitele v 1. týdnu školní docházky, jeho 
individuální přístup k dětem. Vnímají adaptabilitu dítěte na nový způsob 
práce a nové prostředí, seznamují se s učebními pomůckami, pracovními 
materiály apod. Za vhodných podmínek a po dohodě s učitelem vykonávají 
studenti asistentskou činnost ve třídě. O průběhu pedagogické praxe vedou 
hospitační záznamy. 

 

Závěrečná souvislá pedagogická praxe 
Cíl: vytváření základů vlastního učitelského stylu, utváření dovednosti 
variantního myšlení a flexibilního jednání, zkoumání kvality a účinnosti 
vlastní pedagogické činnosti. 
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Souvislá pedagogická praxe je realizována ve 2 fázích: 14denní v ZS 
a 4týdenní v závěru LS. Studenti praktikují ve dvojicích u jednoho 
fakultního učitele. Mají tak příležitost uplatnit své dovednosti k řešení 
konkrétních výchovně vzdělávacích situací a uvědomit si novou roli, 
do které závěrečnou pedagogickou praxí vstupují. 

V závěru  praxe studenti předkládají reflexivní deník, který dokumentuje 
celkový průběh pedagogické praxe studenta, jeho přípravy na jednotlivé 
vyučovací hodiny, stručný popis jejich realizace a reflexi vlastního 
působení. V deníku je také obsažena stručná deskripce a reflexe 
vyučovacích hodin, které učil spolužák (popř. fakultní učitelka). Součástí 
deníku (portfolia) je i sebereflexe ve vztahu k učitelské profesi. 

Umístění souvislé pedagogické praxe v závěru studia má své logické 
opodstatnění, bohužel, také přináší nedostatečný prostor pro systematickou 
práci se studentskou zkušeností. V současné době jsou u státních 
závěrečných zkoušek předkládána první reprezentační studentská portfolia. 
Věříme, že prezentace pokroku a výsledků v profesní přípravě během 
studia na naší fakultě přinese cenné podněty pro její zkvalitnění. 

 

III. Studijní obor učitelství VVP pro ZŠ a SŠ 
Všechny akreditované studijní obory denního studia učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na PedF UK v Praze mají ve svých stu-
dijních plánech dvě formy pedagogické praxe: pedagogicko-psychologic-
kou praxi v I. cyklu studia v rámci pedagogicko-psychologického modulu, 
kterou garantuje Katedra školní a sociální pedagogiky, a souvislou pedago-
gickou praxi na ZŠ a SŠ v II. cyklu studia v rámci didaktických modulů, 
kterou garantují jednotlivé oborové katedry: 

 

3. studijní rok Pedagogicko-
psychologická praxe 

78 hodin, ZS nebo LS 
 

4. studijní rok Souvislá 
pedagogická praxe 
na ZŠ 

2 týdny    1.aprobace 
 
2 týdny    2.aprobace 

LS 
 

5. studijní rok Souvislá 
pedagogická praxe 
na SŠ 

2 týdny    1.aprobace 
 
2 týdny    2.aprobace 

ZS 
 
 

 

Pedagogicko-psychologická praxe 
Cíl: Komplexní reflexe pedagogicko-psychologických aspektů vzdělávání a 
výchovy na základní škole, rozvíjení základů profesních kompetencí. 
Tato praxe se na PedF UK realizuje od roku 1993 jako součást tzv. 
klinického semestru, který je nyní oficiálně nazvaný klinický pedagogicko-
psychologický modul. Koncepce modulu vychází z úzkého propojení 
teoretické a praktické složky učitelské přípravy a vede studenty k integraci 
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pedagogických a psychologických poznatků. Tento modul si studenti 
povinně zapisují na konci I.cyklu studia, tj. v 5. nebo 6. semestru, 
v následujícím rozsahu: 
Školní pedagogika a psychologie – přednášky   (26 hod) zkouška 

• seminář školní pedagogika (13 hod.) zápočet 

• seminář školní psychologie (13 hod.) zápočet 
Pedagogicko-psychologická praxe (78 hod.) klasifikovaný zápočet 

 

Jde tedy celkem o 130 hodin výuky zaměřené na praktickou realitu učitel-
ské profese a související teoretická východiska. Klinický semestr koncepčně a 
obsahově garantuje Katedra školní a sociální pedagogiky, výuku zajišťuje 
společně s Katedrou pedagogické a školní psychologie, kontakt s terénem a 
organizaci společně se Střediskem pedagogické praxe. 

Tematická struktura kurzu vychází z tradičních okruhů: žák – třída – učitel 
– škola a nabízí východiska pro reflexi diagnostických, komunikativních, pro-
jekčních, řídících a organizačních dovedností učitele. Formy práce obsahují 
širokou škálu možností podílení se na životě školy. Zahrnují společné a indivi-
duální hospitace, rozborové hodiny spojené s reflexí a sebereflexí, asistentské 
aktivity, dobrovolné vyučovací pokusy, přítomnost na pedagogických radách 
či schůzkách rodičů, účast na volnočasových aktivitách žáků atd. Studenti 
realizují drobná výzkumná šetření a vedou si pedagogický deník. 

Koncepce integrovaného modulu se zaměřením na pedagogicko-psycholo-
gické souvislosti vzdělávání nesporně progresivní, realizace je však spjata 
s některými praktickými problémy. Modulový systém studia znesnadňuje 
organizační zajištění, studenti i VŠ učitelé obtížně hledají čas ke společným 
návštěvám škol. Finanční odměna fakultním učitelům je neadekvátní jejich 
práci i zátěži celé školy. Původní koncepce, kdy výuku v seminářích školní 
pedagogika a psychologie vedl pedagog současně s psychologem, je nahraze-
na úspornější variantou střídavého vedení. Pozornost některých studentů se 
v závěru I. cyklu studia primárně zaměřuje na vykonání souborných zkoušek, 
klinický semestr stojí na okraji zájmu i některých oborových kateder. 

V posledních dvou letech se ověřují některé inovace pedagogicko-psycho-
logického modulu. Tematické zaměření postupně reflektuje aktuální situaci 
kurikulární reformy v ČR. Pro rozvoj studentských výzkumných aktivit byla 
vytvořena koncepce, která ve fázi přípravy, realizace i vyhodnocení vychází 
z autonomie a participace všech zúčastněných subjektů, tj. učitelů a studentů 
VŠ a ředitelů i učitelů z praxe. Podporuje se týmová práce studentů a aktivity 
s prvky studentského akčního pedagogického výzkumu, připravuje se zkouška 
formou obhajoby strukturovaného reprezentačního portfolia. Tyto změny 
vyžadují intenzivní reflexi a týmovou spolupráci vysokoškolských učitelů. 

  144



 

Souvislá pedagogická praxe na ZŠ a SŠ 
Cíl: Příprava a realizace souvislých úseků výchovně-vzdělávací práce na 
ZŠ a SŠ v rámci obou aprobačních předmětů. 

Souvislá pedagogická praxe v závěru studia (v 8. a 9. semestru) je garan-
tována oborovými katedrami a tudíž převážně didakticky orientovaná na 
výuku aprobačních předmětů. Studenti hospitují ve třídách, v nichž budou 
konat praxi, absolvují vlastní vyučovací pokusy, asistentské aktivity, rozbo-
ry a konají další činnosti a samostatnou práci dle pokynů fakultního učitele 
a oborového didaktika. 

Při asistentských aktivitách student spolupracuje s učitelem při přípravě 
učebních pomůcek, didaktické techniky, kontroluje žákovské sešity, opra-
vuje písemné práce, popř. vede určité úseky vyučovacích hodin a vykonává 
další činnosti podle pokynů učitele. Samostatné vyučovací výstupy studen-
tů se realizují v  doporučeném rozsahu polovičního  úvazku, tj. přibližně 10 
hodin týdně. Po všech výstupech následují důkladné rozbory pod vedením 
fakultního učitele, ev. didaktika oboru, který byl na hodině přítomen. Sa-
mostatná práce studentů zahrnuje vedení pedagogického deníku, vyhledá-
vání a studium odborné literatury, studium pedagogické dokumentace a in-
dividuálních vzdělávacích plánů žáků, písemné přípravy na samostatné vý-
stupy a záznamy dalších profesních činností. 

Souvislá pedagogická praxe završuje proces praktické přípravy studentů 
učitelství VVP a v současném modelu není doprovázena reflektivním semi-
nářem. Kvalita její reflexe je proto determinována osobností a angažova-
ností fakutního učitele a předcházející přípravou studenta. 
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PEDAGOGICKÁ PRAX V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH PRE 
UČITEĽSTVO VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 

A UČITEĽSTVA ODBORNÝCH PREDMETOV NA 
PEDAGOGICKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE 

Jolana Manniová 

Anotace: V príspevku sa venujeme pedagogickej praxi v študijných odboroch 
pre učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a učiteľstva odborných 
predmetov na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 
 

„…Hlboko sa treba skloniť k učiteľom, ktorí i za 
zložitých podmienok sa snažia vychovať z bytosti 
človeka so srdcom a dušou ľudskou…“.  

     J. A. Komenský  
V úvode príspevku začíname výrokom učiteľa národov, J. A. Komenského, 

ktorý vo svojich dielach položil základ moderného systému vedy o výchove, v 
ktorej majú nezastupiteľnú úlohu učitelia, vychovávatelia.  

Pedagogická veda, ako najuniverzálnejšia vedná disciplína pri výchove 
jedinca, sa snaží hľadať najoptimálnejšie postupy, ktorými pripraví mla-
dých adeptov na výkon svojho povolania. 

Pedagogická profesia patrí medzi povolania, ktoré vyžadujú skutočných 
odborníkov, majstrov v tomto odbore. Príprava naň je zložitá a dlhodobá, 
pretože ak má učiteľ efektívne splniť svoje úlohy – vzdelávať, vychovávať 
a rozvíjať osobnosť žiakov, musí dôkladne ovládať svoj odbor, mať dobrú 
pedagogickú prípravu a vysokú kultúru. 

Katedra pedagogiky na Pedagogickej fakulte UK, pedagogický základ 
výučby zameriava na definovanie a interpretáciu moderných prístupov vo 
výchove, na uplatňovanie antropologicko-humanistických koncepcií so za-
meraním na aktuálne otázky transformácie výchovy na školách a jej per-
spektívy, na vyzdvihnutie potreby uplatňovať tvorivosť vo výchove, potre-
bu výchovy v duchu tolerancie, humanizmu a etiky. 

Učí študentov definovať vedný odbor pedagogika, výchovu ako predmet 
vedy, učí ovládať a využívať pedagogickú terminológiu, ciele a obsah vý-
chovno-vzdelávacieho procesu, osobnosť učiteľa a pod. Usiluje sa o syste-
matizáciu a interpretáciu základných pedagogických javov a zákonitostí, snaží 
sa o integráciu a koordináciu záverov všetkých pedagogických disciplín. 

Študenti poznávajú, že pedagogika ako vedný odbor má presne vyme-
dzený svoj predmet skúmania, svoju obsahovú štruktúru, teóriu ako 
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zovšeobecnený odraz výchovných javov, procesov a zákonitostí, svoj poj-
mový aparát a metódy skúmania. Vyznačuje sa pluralitou názorov, ktorú na 
přednáškach rešpektujeme a ponúkame pre rozšírenie obzoru v tejto 
oblasti. Základné pedagogické fakty a názory viacerých autorov o základ-
ných pedagogických problémoch potom napomáhajú viesť študentov k pre-
mýšľaniu, resp. hľadaniu možných riešení.  

Uvedomujeme si, že tieto získajú len dobrým širokým teoretickým po-
znaním, ktoré je v pedagogickej profesii nutné a dôležité, pretože sa stáva 
východiskom pedagogickej skutočnosti, v ktorej sa budú reflektovať ich 
vlastné tvorivé stanoviská a postoje. 

Zvládnutie problematiky základov pedagogiky s využitím príslušnej od-
bornej terminológie im pomôže samostatne, vecne a tvorivo pristupovať 
k hodnoteniu pedagogických faktov, procesov a javov, ktoré v rozsiahlej 
teórii a zložitej výchovno-vzdelávacej praxi existujú.  

Preto im pomáhame pochopiť vzťah a úlohu pedagogickej teórie a praxe, 
ako aj vo svojej priebežnej praxi využívať príslušné kľúčové kompetencie a 
zakomponovávať ich do príprav na priebežnú pedagogickú prax. 

Vyučovací kurz Analýza výchovnej činnosti – priebežná pedagogická 
prax študentov je pokračovaním kurzu Teoretické základy pedagogiky a ich 
využitie vo výchove, je komponentom pedagogickej praxe študentov, ktoré 
s Didaktikou a jej Všeobecnodidaktickou analýzou vyučovania zabezpeču-
jú priebežné pedagogické praxe študentov učiteľstva- všeobecný základ 
učiteľstva i pre odbor pedagogika.  

Prepojenie teoretickej a praktickej prípravy sa realizuje prostredníctvom 
praktických cvičení z oblasti výchovy a vyučovania, rozboru náčuvov z vy-
učovacích hodín, ktoré sú zamerané na analýzu výchovnej a didaktickej 
činnosti.  

Kurz poskytuje pre študentov využiť vedomosti, zručnosti, ako aj schop-
nosti vedieť sa orientovať v školskej výchove, vedieť vymedziť jasný výchov-
ný cieľ (zámer) integrovaný vo formulácii výučbového cieľa. Smeruje k 
postupnému utváraniu vedomia o mnohoaspektovej charakteristike výchovy a 
ku schopnosti teoretickej analýzy a sebareflexii, ako aj objavovať celý proces 
určitej pedagogickej skutočnosti, v ktorom je zainteresovaný celý človek v 
situácii výchovy so všetkými svojimi vzťahmi ku skutočnosti.  

Spoznávajú zložitý proces utvárania jedinca, skupiny a celej populácie, 
podstatu, zákonitosti, vývoj, systém i funkcie, teóriu, koncepcie, kompeten-
cie, ako realizovať celoživotnú výchovu a vzdelávanie. 

Na základe kvalitných vedomostí a získavaní postupných zručností pre 
organizáciu a riadenie výchovnej činnosti, sa riadia vonkajšími a vnútor-
nými podmienkami výchovy, s osobitným zreteľom na želateľné všeobecné 
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ciele vývinu osobnosti, ktoré rešpektujú potreby danej spoločnosti. Postup-
ne sa učia systematicky určovať a vymedzovať základnú pedagogickú 
štruktúru myslenia, vytyčovať problémy pedagogiky a ich súvislostí s peda-
gogickou praxou, ktoré ovplyvňujú výsledky výchovno-vzdelávacieho pô-
sobenia prostredníctvom cieľavedomých vplyvov. 

Spoznávajú aj predmet súčasnej modernej pedagogiky, jej procesy a 
konštrukty, ktoré vytvárajú (determinujú) edukačné prostredie, ktoré sa ne-
obmedzuje len na školské inštitúcie a školské prostredie, pričom termíny 
edukácia, edukačná realita, edukačné prostredie, edukačné procesy, edu-
kačné konštrukty a edukant v teórii bežne využívajú tak vo výchovnom i 
vzdelávacom pôsobení. 

Analyzujú výchovno-vzdelávací proces, hľadajú zákonitosti, pravidlá, 
poučky, ktoré odrážajúce vzťahy a súvislosti v konkrétnej priebežnej i sú-
vislej praxi, pričom rozlišujú: 
• javy, ktoré patria prirodzene do vedy, napr.: ciele a úlohy výchovy, 

stanovenie obsahu výchovy a vzdelávania, procesuálnu stránku 
výchovy, procesuálnu stránku vzdelávania: zásady, metódy a formy a 
prostriedky, ktoré zabezpečujú optimálny rozvoj jedinca, ako aj 
organizačné formy výchovy a vzdelávania – vyučovacia hodina, rozvrh 
hodín, výchovno-vzdelávací systém a pod.; 

• javy, ktoré bezprostredne podmieňujú výchovno-vzdelávací proces a sú 
predmetom skúmania iných vied – spoločenské a sociálne podmienky 
výchovy, biologické a psychické vlastnosti človeka, ktoré majú vplyv 
na celkový rozvoj jeho osobnosti, tak aby sa výchova a vzdelávanie sa 
stali celoživotným procesom. 

Pedagogická teória ako zovšeobecnený odraz výchovných javov a záko-
nitostí a súčasne ako nástroj, napomáha študentom racionálne koncipovať, 
organizovať pedagogické praxe, v ktorej sú vžité určité zložky predpiso-
vosti, normovanosti, vzhľadom na ciele, ktoré treba dosiahnuť. Musia spoz-
nať, že teóriou môžu hlbšie prenikať do podstaty výchovy a vzdelávania, 
odhaľovať jej jednotlivé štrukturálne prvky a mechanizmy fungovania v 
praxi. hlboké poznanie procesov výchovy a vzdelávania“.  

Postupne zisťujú, že teória zdokonaľuje prax, ukazuje nové efektívne po-
stupy a zdokonaľuje prostriedky činnosti. Prax overuje teóriu, výsledky 
ľudského poznania, zovšeobecňovania. Okrem toho vyžaduje, aby okrem 
teórie bol výchovný pracovník vyzbrojený aktívnym, kladným vzťahom 
k spoločnosti, k ľuďom, ktorých vychováva. Jeho nezištný záujem musí 
byť zameraný hlavne na intelektuálny, citový a mravný rozvoj iných.  

Učitelia potrebujú teóriu ako základ svojej činnosti, ktorá sa vďaka teórii 
stáva racionálne zdôvodniteľnou v existujúcich podmienkach jednotlivých 
typoch a druhov škôl. Zároveň však nutne potrebujú i prax, pretože im 
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umožňuje lepšie spoznávať pedagogické javy, chápať ich podstatu, ako aj 
riešiť jednotlivé pedagogické situácie v konkrétnych podmienkach školy, 
vzdelávacích inštitúcií, mimoškolských zariadení a pod. 

Neoddeliteľnou súčasťou uplatňovania teórie je aj pedagogická osveta, 
ktorá vysvetľuje základné pedagogické otázky populárnym spôsobom, dife-
rencovane podľa veku, profesie, záujmu. Napríklad: dôležitým předpokla-
dom fungovania najmä základnej školy je rozvíjanie pedagogickej osvety 
medzi rodičmi žiakov. 

Dnes, s ohľadom na zmenené a meniace podmienky spoločenského a in-
dividuálneho života, je úlohou pedagogickej teórie a praxe najmä: 
• modernizovať ciele a obsah výchovy a vzdelávania v smere rozvoja 

ľudského individuálneho a spoločenského potenciálu v komplexe 
multiperspektívnych prístupov sociokultúrneho rozvoja; 

• operacionalizovať funkcie a ciele výchovy a vzdelávania do podoby 
efektívnych foriem a metód; 

• vytvárať optimálne socioekonomické podmienky pre realizáciu cieľov 
výchovy a vzdelávania. 

Pedagogická prax aj na pedagogickej fakulte vytvára spojovník medzi 
teoretickou výučbou študenta a jeho budúcou samostatnou prácou v škole, 
je realizáciou študenta k činnosti učiteľa, vyzbrojuje ho komplexom zruč-
ností a návykov k tvorivému uskutočňovaniu všetkých úloh výchovno-
vzdelávacej práce, sú dôležitou súčasťou výučby v jednotlivých odboroch. 
Požiadavky na praktické výkony študentov formulujeme ako príslušné pro-
fesionálne kompetencie: 1. projektové, 2. realizačné, 3. reflexívne. 
Kompetencie projektové: pedagogická prax 
• zvládnuť prípravu na vyučovanie s využitím učebných aktivít a 

cieľovej orientácie; 
• didakticky rozpracovať vybraný tematický celok do príslušného počtu hodín; 
• dokázať vypracovať podrobnú študijnú prípravu na vyučovaciu hodinu; 
• kvalifikovane vymedziť cieľ výučby; 
• vedieť posúdiť kognitívnu náročnosť výučbového cieľa podľa 

Bloomovej taxonómie; 
• uskutočniť didaktickú analýzu učiva s rešpektovaním zvláštností 

detského poznania, skúseností a motivácie: v oblasti pojmovej a 
vzťahovej štruktúry v učive, vymedziť základné, prehlbujúce, 
informujúce učivo, v horizontálnej a vertikálnej nadväznosti učiva v 
aktuálnom učebnom pláne s využitím medzipredmetových vzťahov, 
ktoré sa uplatňujú vo výučbe; 

• dokázať vybrať v metodickom arzenáli efektívne postupy a spôsoby 
organizovania vyučovania; 
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• vedieť vytvoriť sústavu učebných úloh, ktoré zaistia dosiahnutie 
výučbových cieľov, úlohy formulovať jasne, príťažlivo, primerane; 

• vedieť stanoviť výučbové stratégie, naplánovať logický a dynamický 
postup vyučovacej hodiny. 

Kompetencie realizačné:  
komunikatívne: 
• dokázať nadviazať kontakt s triedou a s každým žiakom; 
• vedieť reagovať na signály únavy, koncentrácie, nezáujmu, zvedavosti; 
• viesť diagnostický rozhovor so žiakmi; 
• realizovať vo výučbe jednoduchý výklad a vysvetľovanie, rozprávanie, 

rozhovor so žiakmi; 
• systematicky vytvárať pozitívnu klímu v triede; 
Kompetencie organizačné a riadiace: 
• zapájať do činnosti všetkých žiakov; 
• zaisťovať kontakt učiteľa so všetkými žiakmi i so žiakmi navzájom; 
• systematicky podporovať spoluprácu a vzájomnú pomoc; 
• vedieť udržať správanie v triede a zaisťovať čo najvyššiu motiváciu 

žiakov; 
• pri aktivitách v triede dôsledne dodržiavať organizačné postupy, 

dôsledne vyhodnotiť výsledky, poskytovať spätnú väzbu, čo 
najčastejšie registrovať výsledky s využívaním sebakontroly a 
sebahodnotenia žiakov; 

• organizovať kooperatívne učenie v podobe párovej spolupráce, 
skupinovej výučby, súťažení a aktivít, poverovať zodpovednosťou za 
výsledky učenia a správania samotných žiakov; 

• realizovať individuálne a diferencované formy práce; 
Kompetencie diagnostické a intervenčné: 
• vedieť uskutočniť pedagogickú diagnózu triedy i jednotlivých žiakov; 
• vedieť prispôsobiť výučbové požiadavky jednotlivým žiakom, 

systematicky pracovať so zaostávajúcimi i talentovanými; 
• využívať rôzne pozitívne motivujúce formy hodnotenia a pravidelne ich 

uskutočňovať, podporovať sebahodnotenie. 
Kompetencie reflexívne: 
• dokázať systematicky pozorovať vyučovaciu hodinu a uskutočniť z nej 

záznam a dokázať posúdiť výstup kolegu; 
• uskutočniť sebareflexiu a sebahodnotenie po vlastnom výstupe, 

autoreguláciu v oblasti nedostatku. 
V priebežnej pedagogickej praxi Analýza výchovnej činnosti na vyučo-

vaní, cieľ predmetu je zameraný na monitorovanie, zhodnotenie a analýzu 
výchovných činností a postupov počas priebežnej pedagogickej praxe na 
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príslušných školách, na vymedzenie výchovných cieľov, zásad, metód, fo-
riem a prostriedkov, na komplexné výchovné pôsobenie učiteľa, vychová-
vateľa, ktorý ovplyvňuje charakter výučby, pričom výsledky pozorovania 
sú spracovávané v pozorovacích hárkoch a vo vlastnej reflexii študentov na 
priebežnú prax. V učebných obsahoch sledujú začleňovanie a využívanie 
výchovných zložiek do výučbových cieľov. Sledujú interiorizáciu výchov-
ných vplyvov učiteľ, vychováteľ na žiakov, sledujú určovanie a výber vý-
chovných metód a postupov. Pozorujú využívanie motivácie a využívanie 
stimulujúcich prostriedkov v zamestnaní žiaka. Zameriavajú sa aj na analý-
zu správania sa, pozitívnu klímu, primeranú autoritu, spôsob riadenia učeb-
nej činnosti. Sledujú vychovanosť, úctu k sebe i k ostatným, komunikáciu, 
asertivitu a kooperáciu v triede. Rozvoj osobnostných kvalít detí a mládeže 
pozorujú v týchto oblastiach: 

• Individuálna a sociálna výchovy – výchova tolerantného žiaka, rozvoj 
sebapoznania, sebaúcty, asertivity, kooperácie, komunikácie. 

• Správanie sa v triede – vytváranie pozitívnej klímy v triede, dobrá 
realizácia a riadenie vyučovacej hodiny, primeraná autorita učiteľa, 
vhodný spôsob riadenia učebnej činnosti žiakov učiteľom, systematické 
sledovanie správania sa detí, predchádzanie nežiadúcim prejavom 
správaní sa, pomoc pri učebných ťažkostiach, napomenutia a tresty, 
vyhýbanie sa konfrontáciám a i. 

• Morálka – výchova k úcte k sebe a k ostatným, odmietanie povrchnosti, 
predstierania, prospechárstva, citlivosť, schopnosť autentickej 
sebarealizácie, humanity, ľudskej dôstojnosti. 

• Vzťah k životnému prostrediu – výchova ochrancu a tvorcu životného 
prostredia, ekologickej kultúra a myslenia. 

• Zdravie a výchova zdravého a vyrovnaného človeka – výchova k 
zdravému životnému štýlu, k zodpovednému vzťahu k svojmu zdraviu, 
hygiene, k fyzickej a duševnej kondícii. 

• Estetický zážitok (v prírode, v umení, vo vzťahu s ľuďmi) – výchova 
človeka s citlivým vnímaním a prežívaním, schopného citového a 
estetického zážitku, otvoreného voči podnetom, rozvíjanie základných 
technických zručností v tvorivej činnosti. 

• Voľba adekvátnych výchovných prostriedkov (metód, foriem, pomôcok) 
– vedieť zhodnotiť voľbu primeraných učebných činností, či už v 
aktivite, vo vlastnej samostatnej práci žiakov, zhodnotiť voľbu 
účelného príkladu, hry, literárneho diela, využitie sviatkov a tradícií, 
miestnych zvykov a i. 

• Sledovať – stimulujúce prostriedky, adekvátnu motiváciu, zamestnanie 
žiakov, jasné a zrozumiteľné pravidlá a požiadavky učiteľov a i. 
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• Analyzovať – pomenovať hodnotiace momenty na vyučovaní, ako aj 
posúdiť ich účelnosť, alebo formálnosť. 

• Reflexia a sebareflexia – uvedomovanie si vlastných dispozícií a 
súčasnú pripravenosť na prácu učiteľa. 

V procesuálnej stránke výchovného procesu v záznamovom hárku sledujú napr.: 
 

2. Uplatnené zásady výchovy: - (podčiarknite) 
z. prirodzenosti, z. cieľavedomej realizácie výchovných postupov, z. 
výchovy pre život, z. výchovy láskou, z. kladného hodnotenia žiaka, z. 
jednotnosti výchovného pôsobenia, z. náročnosti a úcty k žiakovi, z. 
účinnosti výchovného pôsobenia. 
 
3. Použité konkrétne formy výchovy: - (dopíšte) 
 
4. Použité konkrétne prostriedky výchovnej práce: - (dopíšte) 
 
5. Uplatnené metódy výchovy: - (podčiarknite a dopíšte akým spôsobom) 
• m. požiadaviek 
• m. vysvetľovania 
• m. presviedčania 
• m. cvičenia a navykania 
• m. príkladu, m. hodnotenia – pochvala – trest 

 

5. Aplikované obsahové prvky výchovy: - (podčiarknite a dopíšte konkrétne) 
• Rozumová výchova 
• Mravná výchova 
• Estetická výchova  
• Literárna výchova 
• Výtvarná výchova 
• Hudobná výchova 
• Telesná výchova 
• Pracovná a polytechnická výchova 
• Ekologická a environmentálna výchova 

 

6. Osobnosť učiteľa – (dopíšte) 
Osobnostné vlastnosti učiteľa  
Prístup k žiakom triedy – 
Celkový vzhľad učiteľa – Školská trieda – (dopíšte) 
Atmosféra vyučovacej hodiny - Žiacky kolektív, vzájomný vzťah spolužiakov -
Celková úprava triedy –  
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Konkrétne riešenie výchovných situácií – opíšte postup učiteľa, reakciu 
triedy, žiaka... a napíšte vlastné stanovisko k situácii (súhlasím/nesúhlasím). 

Z absolvovanej pedagogickej praxe (20 pozorovaní), sa odovzdáva práca: 
Reflexia výchovného pozorovania a zhodnotenie učebných situácií v škole.  

Sebareflexia vypovedá o uvedomovaní si svojich, čiže študentských (t. j. 
učiteľských) poznatkov, skúseností a prežitkov z pedagogickej činnosti, 
najmä z riešenia pedagogických situácií. Často v nej používajú opis, analý-
zu, hodnotenie a zovšeobecnenie ich vlastných pedagogických poznatkov a 
skúseností. Zároveň si uvedomujú vlastné dispozície a súčasnú priprave-
nosť na prácu učiteľa. 

Pedagogická prax vytvára spojovník medzi teóriou a praktickou prípravou 
študentov, stáva sa dobrým základom pre ich pedagogické účinkovanie v pra-
xi. Preto jej v učiteľskom vzdelávaní na našej katedre venujeme zvýšenú po-
zornosť, usilujeme sa o zlepšenie teoretickej a praktickej prípravy študentov 
vo vyváženosti oboch zložiek, tak výchovnej (Analýza výchovnej činnosti), 
tak vzdelávacej (Všeobecnodidaktická analýza vyučovania). Pedagogická 
prax ako činiteľ formovania kvalitných profesionálnych kompetencií budúce-
ho učiteľa, je nemysliteľná bez pevného a dôkladne premysleného systému 
praktickej prípravy a dobrej odbornej pripravenosti, o ktorú sa usilujeme. 
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Abstract: Practical pedagogy on the Pedagogical Faculty creates a joint 
with theory, that with a practical preparation of the students on specified 
schools, presents a great and stable base for their later pedagogical 
appearance. We, on board of our section are awared of this and therefor 
focus our attention with a very active approach towards the students 
education in this practical area of teaching performance. 
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY V MODELU PRAXÍ STUDENTŮ 
UČITELSTVÍ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

Jitka Mikešová 

Anotace: Příspěvek analyzuje hodnoty ve výchově a ve vzdělávání, poža-
davky na učitele, studenty a pedagogické fakulty. Seznamuje s novým mo-
delem praxí budoucích učitelů 1. stupně. 

 

Pregraduální příprava učitelů a následně učitelská profese patří v českém 
společenském klimatu k oblastem stále nedoceněným, odsunovaným deciz-
ní sférou do pozadí „lukrativnějších“ priorit a zájmů. V oblasti vědeckový-
zkumné a publikační je sice učitel často v centru pozornosti, dokonce tvůrci 
koncepce výchovy a vzdělávání Evropské unie považují učení za skryté bo-
hatství a učitele pokládají za nezastupitelné aktéry a realizátory velkole-
pých cílů pro společnou Evropu, ale výhybky toku financí míří stále na jiné 
koleje než vedoucí k vyšší vzdělanosti národa. 

Učitelství se vyznačuje specifickými profesními charakteristikami, týka-
jícími se vnějších znaků povolání, ale také vnitřního charakteru pracovních 
činností učitele. Přehledně je uspořádal P. Urbánek (2005, s. 12-32). Jed-
ním z významných znaků učitelské profese je požadavek vysokého stupně 
vzdělanosti. Učitelé by měli být vysokoškolsky připravení odborníci na vý-
chovně vzdělávací problematiku. Příznačný pro práci učitele je také osobní 
vztah ke klientovi, který očekává kromě intelektových schopností empatii, 
akceptaci, emocionální zralost, autoregulaci, neustálý rozvoj vlastní tvoři-
vosti a autority, pedagogický takt, komunikativní, didaktické, organizační a 
další schopnosti. Mluvíme-li o pomáhající profesi, máme na mysli opravdu 
vznešenou úlohu učitele ve společnosti. 

Děkan Pedagogické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě profe-
sor Zelina definuje učitelskou profesi jako jedinečnou činnost, jejímž zá-
kladem je služba člověku a společnosti přes jejich vzdělání a výchovu 
(Zelinová, Zelina 1997). Učitelská profese vyžaduje kromě odborných zna-
lostí také osobnostní kvality pro výkon všech očekávaných služeb. Žádá si 
dlouhý čas tréninku všech učitelských činností, soustavnou a kvalitní pre-
graduální praktickou přípravu úzce spjatou s teoretickými disciplínami, což 
by dvoustupňové strukturované studium neumožňovalo. 

 Zvláštností profese je, že staví na vztazích, můžeme hovořit přímo o lás-
ce k dětem a ostatním, kterým poskytují učitelé výchovně vzdělávací ser-
vis. Učitelství vyžaduje vysokou osobní motivaci pro službu dětem, o mno-
ho vyšší než jiné profese, vysoký stupeň sebeovládání, zodpovědnosti a 
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trpělivosti. Etický kodex profese předpokládá také vzorovou prezentaci 
lidské optimality, reprezentaci vlastní kvalitní výchovy. 

Vyjmenované charakteristiky kladou vysoké požadavky na každého stu-
denta učitelství. Odpověď, zda je splňuje, zda ve všestranně náročné profe-
si uspěje a bude ji kvalitně naplňovat, nalezne řada studentů záhy, právě 
v průběhu pedagogické praxe. Porovnáním dnešní školy s dřívější zjistí, jak 
nároky na učitele neustále stoupají. Brzy dá student za pravdu mezinárodní-
mu výzkumu kolektivu pedagogů (Blížkovský a kol. 2000), že učitelství 
náleží k nejnáročnějším povoláním a jeho náročnost neustále vzrůstá. Sna-
hy strukturovat učitelskou přípravu pedagogických fakult rozhodně nepřis-
pějí ke zkvalitňování učitelské přípravy přímo úměrnému výjimečnosti a 
náročnosti profese. 

Je přirozené, že kompetence a odborná příprava učitele musí odpovídat 
cílům, obsahu a struktuře jeho odborných činností. Fakulty, připravující 
příští učitele, usilují o zřetelné vymezení vědomostí a dovedností, které 
musí získat a zvládnout každý student učitelství v průběhu studia. Jejich 
konkrétní podoba musí odpovídat potřebám soudobé školy. Absolvent fa-
kulty pak bude rozvíjet všechny hlavní lidské kompetence a jejich kvalitní 
osvojování též garantuje. Odborník, schopný evokovat pozitivní hodnotové 
orientace i žádoucí tvořivost k jejich uskutečňování, by měl náležet k nej-
žádanějším a být patřičně oceněn. 

Liberecká Pedagogická fakulta slaví v těchto dnech patnáct let své exis-
tence. Po celou dobu usiluje o vyváženou funkční syntézu a integraci peda-
gogických, teoretických i praktických disciplín, o zdokonalování systému 
praxí. Přestože patří v ČR k nejpropracovanějším, nepovažujeme model za 
neměnný a uzavřený. Prošel již několika organizačními změnami. Optima-
lizaci vzdělávání a výchovy pokládáme za nejdůležitější předpoklad kulti-
vace celé společnosti, pedagogickou tvořivost, invenci a inovaci za nezbyt-
nou součást a přirozené vyvrcholení profesionality učitele. 

Nové přístupy ke vzdělávání a výchově nás přivedly k úvahám o změ-
nách organizačních i obsahových v oblasti pedagogické praxe studentů pri-
márního vzdělávání, ke snaze optimálně organizovat aktivity, které připraví 
adepty učitelství na všestranně náročnou profesi, povedou k vytváření jedi-
nečné učitelské osobnosti, schopné reflektovat žáka, pedagogické teorie, 
nové dimenze vzdělávání a výchovy až k uvědomělému vytváření vlastního 
stylu učitelské práce. 

K organizační změně, kterou již druhým rokem v Liberci realizujeme, 
nás vedla snaha úzce koordinovat práci studentů, možnost zadávat společné 
úkoly, ověřovat účinnost progresivních metod a přístupů, vzájemně se obo-
hacovat nově nabytými zkušenostmi, společně se připravovat na obtížnější 
obsah učiva. Tento organizační inovační zásah do stávajícího modelu peda-
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gogické praxe na 1. stupni ZŠ spočíval v umístění celého ročníku studentů 
(po dvojicích) do stejných tříd základní školy, se zachováváním posloup-
nosti od 1. do 5. třídy po jednotlivých semestrech. 

V právě probíhajícím akademickém roce se nám podařilo umístit do prv-
ních tříd spolupracujících základních škol libereckého regionu rekordní po-
čet 67 studentů 1. ročníku fakulty. V praxi to znamenalo rozšířit počty 
mentorů i škol. Učitelé však nejsou zatěžováni vedením studentů celoročně, 
ale vždy jen jedno pololetí školního roku. Tato změna vede nejen k regene-
raci sil učitelů – mentorů, ale také k přijatelnějšímu pojetí dlouhodobé 
spolupráce se zkušenými učiteli. 

Větší propojenost jednotlivých disciplín učebního programu fakulty 
s praxí ve školském terénu se realizuje ve dvou rovinách. Studenti by měli 
osvojené poznatky teoretických disciplín konfrontovat s praxí, výsledky 
konfrontace pak implikovat do daného předmětu. Za pozitivní považujeme 
možnost hledání společných řešení případných rozporů, vzájemné oboha-
cování a předávání nápadů, zkušeností, společné konzultace příprav a pro-
jekce společných námětů. 

Druhá rovina zdůrazňuje logickou posloupnost ročníků v průběhu prak-
tických aktivit studentů, obsahovou návaznost učebních osnov, lepší pozná-
vání žáka mladšího školního věku z hlediska jeho vývoje, předpokládá vět-
ší schopnost individuálního přístupu k dítěti, respektování zásady přiměře-
nosti. 

Umístění všech studentů v každém semestru do stejného ročníku ZŠ na-
bízí široké pole součinnosti studentů, fakultních učitelů i cvičných učitelů. 
Společný výběr smysluplného učiva, vhodné motivace, společné projekto-
vání organizace výuky jako příležitosti pro žáky uplatněné v kooperaci 
vlastní práce zabrání dosavadním nedostatkům, jako např. upřednostňování 
frontálního přístupu bez dostatečné aktivizace žáků, předávání poznatků 
bez podpory zvídavosti žáka, jeho schopnosti samostatně tvořivě pracovat, 
komunikovat, prosociálně myslet. Praktikant tak vede žáka k rozvoji jeho 
osobnosti. 

Zachovány zůstávají pozitiva stávajícího modelu pedagogické praxe stu-
dentů učitelství 1. stupně ZŠ, jako změna edukačního prostředí střídáním 
různých škol, tříd i cvičných učitelů po semestrech, které umožňují pozná-
vat různé přístupy, styly práce, klimata škol i tříd apod. 

Pro českou vzdělávací politiku jsou typické časté změny, jež mnohdy ne-
respektují existující výzkumné nálezy ani historickou zkušenost. Například 
současné již zmíněné snahy strukturovat učitelskou přípravu pedagogic-
kých fakult do dvou stupňů, které ve svém důsledku povedou k násilné izo-
laci oborové a pedagogické složky, zkrácení a kumulaci profesní učitelské 
přípravy na dva roky. Zatím tento účelový nedomyšlený zásah přeskočil 
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pregraduální přípravu učitelů 1. stupně škol, kde nadále usilujeme o kvalit-
nější efektivnější přípravu a vyšší kultivaci každého budoucího učitele. Při-
pravujeme dokonce rozšířený a zdokonalený model pedagogických praxí, 
který by mělo umožnit pětileté studium. 

V 1. semestru ho zahájí předmět Úvod do pedagogické praxe, představu-
jící spojnici mezi teoretickými a praktickými disciplínami a jakýsi odrazo-
vý můstek k zahájení praktických aktivit posluchačů. Studenti mají v rámci 
úvodního kurzu výjimečnou příležitost seznámit se s charakterem vysoce 
kvalifikované a náročné práce učitelů speciálních školských zařízení. Po-
stupně navštíví regionální školy pro děti s postižením tělesným, sluchovým, 
mentálním a nahlédnou do problematiky výchovy delikventní mládeže 
v Chrastavě. Studenti jsou postupně uváděni do školského terénu spolu se 
získáváním dovedností v oblasti pozorování, hodnocení, analýzy a reflexe 
psychodidaktických jevů. Nabízíme jim pestrou škálu činností: vedle pozo-
rování dále besedy s pracovníky konkrétních školských zařízení, praktické 
osvojení některých výzkumných metod, hospitace ve vyučovacím procesu, 
následné psychodidaktické analýzy, přípravy, realizace a analýzy imitova-
ných mikrovýstupů. 

Od 2. semestru budou přicházet studenti již pravidelně jedno dopoledne 
v týdnu do základních škol, všichni do 1. tříd. Stávají se asistentem učitele, 
zároveň se prakticky seznamují s charakterem práce, organizací vyučování 
apod. Předmět je příznačně pojmenován Pedagogické praktikum.  

Ve 3. semestru postoupí praktikanti do 2. tříd, nadále v rámci předmětu 
Pedagogické praktikum jsou přítomni celé dopoledne v dané třídě, vedle asis-
tentských činností již vyučují určené kratší části vyučovací hodiny, tzv. 
mikrovýstupy. Se změnou postupného ročníku vystřídají také školu i učitele a 
mohou se tak seznámit s odlišnými přístupy, styly práce, klimaty škol i tříd. 

4. semestr nabídne studentům předmět Učitelské praktikum, plynule 
navazující na předcházející praktické aktivity, s náročnějšími úkoly a poža-
davky. Od studenta praktikujícího ve 3. třídě již vyžadujeme samostatnou 
přípravu na jednu vyučovací hodinu týdně (ČJ nebo MA), samostatnou vý-
uku předmětu, reflexi a analýzu. Praxe graduje v konkrétnější, specificky 
zaměřené pedagogické činnosti. 

V 5. semestru studia praktické činnosti dále gradují z hlediska časové i 
metodické náročnosti. Větší důraz klade předmět Pedagogická praxe prů-
běžná také na organizační schopnosti studenta, který již vyučuje všem 
předmětům dle daného rozvrhu 4. třídy. Praktikant postupně získává schop-
nost korekce průběhu hodiny vzhledem ke změně podmínek. 

Nově je v 6. semestru plánována Výchovná praxe, která by měla být 
realizována v rámci letních táborů. Student jako oddílový vedoucí v celo-
denním kontaktu blíže pozná dítě mladšího školního věku, jeho zájmy a 
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potřeby, při realizaci celodenního programu zdokonalí svoje schopnosti 
organizační, percepční, komunikativní aj., rozvine svoji tvořivost, více se 
může soustředit na výchovnou oblast svého působení. Studentům tak bude 
nabídnuta mnohdy ojedinělá zkušenost zajímavě vyplněného času prázd-
nin, kterou si snad mnozí v budoucnu dobrovolně zopakují. 

Na začátek 7. semestru bude zařazena Souvislá praxe 1 v délce dva 
týdny. Všichni studenti ji absolvují v 5. třídách, kde mohou již vyučovat 
cizí jazyky a plnit další náročnější úkoly. Důraz je kladen na spolupráci 
obou praktikantů, párové vyučování, vzájemnou konstruktivní kritiku pod-
porující další tvořivost. 

Souvislá praxe 2 pětitýdenní zakončí 8. semestr studia. Tuto praxi si 
poprvé domlouvá student sám, absolvuje ji v místě svého bydliště, kde si 
tak vytváří možnost přijetí do učitelského místa po absolvování fakulty. 
Komplexní charakter a délka praxe umožňuje studentům uplatnit a rozvíjet 
většinu učitelských dovedností včetně dovedností autoregulačního typu.  

V pátém roce studia je plánována v 9. semestru specializační praxe, jejíž 
obsah se bude lišit podle zvolených specializací studentů, konkrétní katedry 
si určí také požadavky a úkoly. Tato praxe završí plánovaný rozšířený mo-
del pedagogických aktivit v praktickém školském terénu, po jehož splnění 
mohou studenti liberecké Pedagogické fakulty nasbírat celkem 19 kreditů. 
Obsahová náplň jednotlivých praktických disciplín je daleko bohatší, poža-
davků a úkolů pro studenty více, než je popsáno zde ve stručném přehledu 
v omezeném rozsahu tohoto příspěvku. 
 

ROČNÍK/ 
SEMESTR 

NÁZEV PŘEDMĚTU P+CV+SEM UKON-
ČENÍ  

POČET 
KREDITŮ 

1.    ZIMNÍ ÚVOD DO PED. PRAXE 0 + 0 + 2 z 1 
1.    LETNÍ PEDAGOGICKÉ 

PRAKTIKUM 1 
0 + 4 + 0 z 2 

     

2.    ZIMNÍ PED. PRAKTIKUM 2 0 + 4 + 0 z 2 
2.    LETNÍ  UČIT. PRAKTIKUM 0 + 5 + 0 z 2 
     

3.    ZIMNÍ PED. PRAXE PRŮBĚŽNÁ 0 + 4 + 0 z 2 
3.    LETNÍ VÝCHOVNÁ PRAXE 14 D z 2 
     

4.    ZIMNÍ SOUVISLÁ PED. PRAXE 1 14 D z 2 
4.    LETNÍ SOUVISLÁ PED. PRAXE 2 30 D z 4 
     

5.    ZIMNÍ SPECIALIZAČNÍ PRAXE 10 D z 2 

 Tab. 1: Přehled praktických aktivit studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
 

Popisované a navrhované úkoly pro jednotlivé semestry nejsou vyčerpá-
vající ani konečné. Z hlediska požadavku gradace, integrace a komplexnos-
ti praktických aktivit budou zdokonalovány v průběhu realizace inovované-
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ho modelu pedagogických praxí na 1. stupni základních škol. Model staví 
před vysokoškolské pedagogy řadu nových úkolů. Od změn koncepce 
vlastní výuky, využívání praktických zkušeností studentů, zadávání úkolů, 
reflexe až po zvýšený dohled zabraňující formálnímu plnění úkolů. Společ-
ně bychom měli usilovat o podporu cvičných učitelů z praxe, kterým by se 
neměla zvyšovat zátěž a odpovědnost. 

Žádná jiná profese nemá takové motivy i předpoklady žádoucího sebeutvá-
ření, dané přímo pracovní náplní, jako učitelství. Žádné odvětví společnosti 
nedisponuje takovým potenciálem vlastního sebezdokonalování, jako školství. 
Účinná podpora učitelství a pedagogické tvořivosti vůbec by měla být v dobře 
se učící společnosti prvořadá. Konkrétní možnosti zdokonalování lidského 
učení, vysokoškolské přípravy a práce učitelů jsou nevyčerpatelné. Společné 
úsilí o kvalitní přípravu budoucích učitelů, o jejich profesionálnější výkon by 
měly jít ruku v ruce s lepšími podmínkami a společenským postavením 
učitelů, prozíravostí představitelů společnosti. Očekávané zásahy však musí 
být odborné, důsledné, systémové a reflektující historické zkušenosti a výsled-
ky pedagogického výzkumu. Náročnost úkolů a jejich řešení předpokládá 
vedle proklamovaného upřímného myšlení nutnost velkorysých a komplex-
ních zásahů decizní sféry, uvědomění si zodpovědnosti a důsledků možných 
pochybení. 
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Konvoj, 2000.  
MIKEŠOVÁ, J. Spolupráce liberecké fakulty se základními školami, úloha 
libereckých fakultních škol. In MARKOVÁ, K. (ed.) Pedagogická praxe. 
Sborník příspěvků z III. celostátní konference. Praha : Pedagogická fakulta 
UK, 2003b, s. 62-66.  
URBÁNEK, P. Profesní časové zatížení učitelů ZŠ. Pedagogika, 1999, roč, 
49, č. 3, s. 277-288. 
URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. 
Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005.  
ZELINOVÁ, M.; ZELINA, M. Tvorivý učiteľ. Bratislava : KU, 1997. 
 

Abstract: The article analyses the values in education and teaching, require-
ments for teachers, students and teacher training colleges. It also deals with a 
new system of pedagogical practice of primary school teacher trainees. 
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PEDAGOGICKÁ PRAXE – PROSTOR PRO EVALUAČNÍ 
AKTIVITY UVÁDĚJÍCÍCH UČITELŮ 

Alena Nelešovská 

Anotace: Pedagogické praxe jsou nezbytnou součástí profesní přípravy učite-
lů. V současné době se podíl pedagogických praxí výrazně navyšuje a zkvalit-
ňuje. Nezbytným nástrojem pro korekci a úpravu koncepce pedagogických 
praxí je hodnocení studentů – budoucích učitelů uvádějícími, resp. fakultními 
učiteli. Příspěvek prezentuje evaluační sondu průběžné pedagogické praxe u 
studentů 3. ročníku oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Upozorňuje na význam-
nost permanentní spolupráce a reflexe pregraduální přípravy uvádějícími a 
fakultními učiteli. 

 

Příprava učitelů primárních škol prochází velmi výraznou vnitřní i vnější 
reformou, která je spojována s daleko většími požadavky na výkon této 
profese. Profesionalizace učitelů vyžaduje řadu nových přístupů ke vzdělá-
vání učitelů. Za naprosto zásadní lze považovat směřování přípravy učitelů 
k profesním kompetencím, které by měly usnadňovat učiteli zvládnutí 
náročných a proměnlivých pedagogických situací.  

Hledají se nové přístupy k vymezení základních složek přípravného 
vzdělávání učitelů a jejich vzájemných proporcí. Nově se řeší vztah mezi 
pedagogickou teorií a praxí. Tomu odpovídá i koncepce přípravy učitelů. 
Využívá se zkušenostního učení, které je propojeno s teoretickou reflexí, 
studentskou reflexí, s prvky akčního výzkumu a aktivizujícími metodami a 
technikami, které se opírají zejména o řešení reálných pedagogických 
situací. Důraz je kladen na posílení složky pedagogické a psychodidaktic-
ké, na individuální resp. skupinovou činnost studentů a na posílení praktic-
ké přípravy. Prosazuje se oboustranná a funkční příprava budoucího učitele 
na fakultě a přímo ve školském terénu. Zkvalitňuje se komunikace mezi 
učiteli fakulty, studenty a fakultními učiteli. Mělo by docházet k neustálé 
konfrontaci teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi. I nadále je 
přímý kontakt s praxí u budoucího učitele primární školy od 1. ročníku 
studia považován za výrazný motivační stimul. 

Pedagogické praxe lze považovat za indikátory kvality proměn vzdělává-
ní učitelů primární školy vzhledem k jejich profesionalizaci. Za principy 
profesionalizace v procesu tzv. stávání se učitelem lze považovat – celostní 
princip, osobnostní princip, sociální a socializační princip, axiologický 
princip a kreativní princip (Lukášová-Kantorková 2003, s. 19). 

Uvedené principy profesionalizace učitele plně korespondují se současným 
profilem učitele primární školy a jeho kompetencemi. Učitel primární školy 
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by měl být chápán jako facilitátor žákova vývoje a učení, který vytváří kvalit-
ní vzdělávací situace a podmínky pro žákovo úspěšné učení. Měl by se proje-
vovat jako citlivý diagnostik při odhalování individuálních zvláštností dětí, 
měl by být průvodcem na cestě za poznáním, který uvádí do reality, pomáhá 
orientovat se v okolním světě apod. (Spilková 2004, s. 111). 

Významnou roli při naplňování těchto představ o profesi učitele primární 
školy sehrávají pedagogické praxe, které hrají v přípravném vzdělávání 
učitelů primární školy naprosto zásadní roli, a to roli integrující.  

Jednotlivá pracoviště, vzdělávající učitele primární školy, přistupují růz-
ným způsobem a za různých podmínek k pedagogické praxi. Objevují se 
výrazné snahy pedagogickou praxi zkvalitnit, o čemž svědčí i různé kon-
cepce pedagogické praxe. Přestože vytváření těchto koncepcí je v rukou 
odborníků – vysokoškolských učitelů, je naprosto nezbytné, abychom 
získávali zpětnou vazbu o životaschopnosti a funkčnosti dané koncepce od 
studentů a učitelů z praxe. V tomto směru je žádoucí permanentní reflexe 
pedagogické praxe z uvedených zdrojů. 

Katedra primární pedagogiky na PdF UP se velmi důkladně zabývá 
nejen evaluací celkové přípravy učitelů, ale i jejich jednotlivých složek. Pe-
dagogická praxe je reflektována a hodnocena z různých pohledů a při vy-
užití řady výzkumných metod a technik.  

Jak je uvedeno i v evaluační zprávě oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 
pedagogické praxe jsou zajištěny kvantitativně, tzn. pro všechny studenty 
v celém rozsahu, který je předepsaný schváleným studijním programem.  

Pedagogické praxe jsou zajištěny v plném rozsahu i kvalitativně, s res-
pektováním cílů jednotlivých typů a druhů pedagogických praxí. Studenti 
absolvují všechny typy pedagogických praxí. Jedná se zejména o hospitace, 
náslechy, průběžné i souvislé praxe. Praxe jsou systematicky uspořádány tj. 
od náslechových praxí, přes průběžné praxe až po praxi souvislou. Ve stu-
dijním oboru, z hlediska obsahové i formální náplně, mají gradující tenden-
ci, tzn. vedou ke kvalitativním změnám při rozvoji osobnosti studenta v bu-
doucího pedagoga primární školy, který by měl disponovat nezbytnými 
profesními kompetencemi. 

I přes velkou obtížnost se daří zajišťovat pro studenty absolventského 
ročníku pedagogickou praxi na tzv. málotřídních školách. 

Katedra garantuje odborný dohled nad praktikujícími studenty, a to ze 
strany pedagogů a metodiků PdF UP i pedagogů příslušných škol. 

Studenti praktikují v souladu se studijním programem na různých typech 
škol, poznávají aktuální problematiku v oblasti výchovy a vzdělávání (prá-
ce se žáky různého etnika, sociálně slabých vrstev, dále dle míry schopnosti 
žáků apod.). 
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Studenti jsou také seznamováni s provozem školy. Veškeré praxe mají 
kromě odborného zaměření velký motivační přínos pro budoucího učitele. 

Praxe jsou hodnoceny průběžně. Na závěr daného semestru je prováděno 
hodnocení praxe studenty formou dotazníkového šetření, rozhovorů se stu-
denty i učiteli jednotlivých druhů a typů praxí na příslušné škole. Reflexe 
celkového vývoje studenta v průběhu realizací všech typů praxí je doku-
mentována v Praktické příručce studenta (Nelešovská, Svobodová 2000), 
která slouží jako součást portfolia, jenž je předkládána studenty při státní 
závěrečné zkoušce z pedagogiky 1. stupně ZŠ. 

Lze uvést různé varianty evaluace pedagogických praxí, které je možno 
realizovat. V příspěvku předkládáme hodnocení studentů učiteli, které se 
uskutečnilo na průběžné pedagogické praxi v letním semestru 2005. 
Celkem bylo hodnoceno 50 studentů 3. ročníku oboru učitelství pro 1. stu-
peň ZŠ. Dotazník pro učitele, který byl zaměřen na hodnocení studentů a 
jejich činnosti ve výchovně vzdělávacím procesu, obsahoval následující 
oblasti: cíle a organizace výuky, jazyková schopnost učitele, hlasový projev 
učitele, komunikace učitel-žák, použití materiálních prostředků, vztah 
učitel-žák, aktivita žáků. Prezentujeme však dílčí výsledky hodnocení 
z oblasti cílů a organizace výuky a z oblasti komunikace učitele (studenta) 
se žáky. Stupně hodnocení byly zaznamenány na pětistupňové škále. 

 

Cíle a organizace výuky 
 

1. Příprava na hodinu 
V této oblasti byla převážná většina studentů hodnocena stupněm 5, to 

znamená, že jejich příprava na hodinu byla hodnotitelem považována za 
výbornou. Menší část studentů se na hodinu připravila spíše výborně a 
pouze ojedinělé případy byly hodnoceny stupni 3 a 1. 
Průměr: 4,70. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - nedokonalá 1 2%

2 0
3 2
4 7 14%

5 - výborná 40 80%

0%
4%

 
 

2. Motivace 
Rovněž v oblasti motivace byli studenti hodnoceni pozitivně. U nadpolo-

viční většiny z nich byl způsob, jakým žáky motivovali, shledán jako velmi 
působivý a u necelé třetiny studentů jako spíše působivý. Méně než jedna 
desetina studentů byla hodnocena stupněm 3 a pouze jeden student stupněm 2. 
Průměr: 4,50. 
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Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - žádná 0 0%

2 1
3 4
4 14

5 - velmi působivá 31 62%

2%
8%

28%

 
 

 
 
3. Výklad učiva 

Z hodnocení vyplývá, že v oblasti výkladu učiva se téměř polovina 
studentů projevila téměř výborně a asi dvě pětiny studentů byly hodnoceny 
nejvyšším stupněm, tedy výborně. Průměrně dobře zvládla výklad učiva asi 
desetina studentů a spíše špatně pouze jeden student. 
Průměr: 4,22. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - velmi špatný 0 0%

2 1
3 6
4 24

5 - výborný 19 38%

2%
12%
48%

 
 

4. Návaznost na učivo 
Co se týče návaznosti na předchozí učivo, více než polovina studentů ji 

podle hodnocení učitelů uplatňovala velmi často, tři pětiny pak spíše často. 
Pouze v ojedinělých případech studenti svou metodickou dovednost v této 
oblasti projevili na horší úrovni a byli proto hodnoceni stupni 3, 2 a 1. 
Průměr: 4,38. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - žádná 1 2%

2 2
3 3
4 15

5 - velmi častá 29 58%

4%
6%

30%

 
 

6. Rozvržení hodiny 
Také v oblasti rozvržení hodiny byli studenti hodnoceni pozitivně. Více 

než polovina z nich měla rozvržení hodiny promyšlené, necelá třetina 
studentů pak částečně promyšlené. Rovněž zde bylo negativnější hodnocení 
zastoupeno velmi ojediněle. 
Průměr: 4,48. 
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Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - nepromyšlené 1 2%

2 1
3 2
4 15 30%

5 - promyšlené 31 62%

2%
4%

 
 
 
 

7. Organizace výuky 
V oblasti organizace výuky bylo nejvíce studentů (necelá polovina) hod-

noceno stupněm 4, jejich organizace výuky tedy byla shledána jako téměř 
dokonalá. Nejvyšším stupněm 5 byly hodnoceny asi dvě pětiny studentů. 
Přibližně desetina studentů prokázala průměrnou a dva studenti spíše nedo-
konalou schopnost organizace výuky. 
Průměr: 4,18. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - nedokonalá 0 0%

2 2
3 6 12%
4 23 46%

5 - dokonalá 19 38%

4%

 
 

B) Komunikace učitel – žák 
 

1. Formulace otázek 
Z hodnocení vyplývá, že necelá polovina studentů formulovala své otázky 

spíše přesně a přibližně dvě pětiny zcela přesně. Jedna desetina studentů byla 
v této oblasti hodnocena průměrným stupněm 3 a dva studenti stupněm 2. 
Průměr: 4,20. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - velmi nepřesná 0 0%

2 2
3 5 10%
4 23 46%

5 - zcela přesná 19 38%
neuvedeno 1 2%

4%

 
 

2. Promyšlenost sledu otázek 
Co se týče této oblasti, nadpoloviční většina studentů byla hodnocena 

stupněm 5, měli tedy velmi dobře promyšlen sled otázek. Asi jedna třetina 
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studentů měla sled otázek promyšlen spíše dobře a celkem pět studentů 
bylo hodnoceno stupni 3 a 2. 
Průměr: 4,48. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - vůbec ne 0 0%

2 1
3 4
4 15

5 - velmi dobře 30 60%

2%
8%

30%

 
 

3. Kladení doplňovacích otázek 
V oblasti kladení doplňovacích otázek byly téměř rovnoměrně zastoupeny 

stupně 5, 4 a 3, to znamená, že hodnocení každým z těchto stupňů se vyskyto-
valo u přibližně jedné třetiny studentů. Stupněm 2 byl hodnocen pouze jeden 
student. 
Průměr: 4,00. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - vůbec ne 0 0%

2 1
3 16
4 15

5 - velmi často 18 36%

2%
32%
30%

 
 

4. Čas na promyšlení odpovědi 
Za nejvíce frekventované hodnocení lze považovat stupeň 3, tedy poskytnutí 

přiměřeného času na promyšlení odpovědi. Tímto stupněm byly hodnoceny 
přibližně tři čtvrtiny studentů, asi jedna čtvrtina studentů poskytovala žákům 
spíše delší čas na promyšlení odpovědi. Jeden student byl hodnocen stupněm 1. 
Průměr: 3,22. 

Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - velmi dlouhý 1 2%

2 0
3 36
4 13

5 - velmi krátký 0 0%

0%
72%
26%

 
 

5. Přerušování odpovědi žáka 
Jak vyplývá z hodnocení, více než jedna polovina studentů odpovědi 

žáků nepřerušovala vůbec a v necelých dvou pětinách byli žáci studenty 
přerušováni jen zřídka. Pouze dva studenti byli hodnoceni stupni 2 a 1. 
Průměr: 4,47. 
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Stupeň hodnocení Četnost Procenta
1 - velmi časté 1 2%

2 1
3 0
4 19 38%

5 - žádné 28 56%
neuvedeno 1 2%

2%
0%

 
 
Celkové hodnocení sledovaných oblastí 
A) Cíle a organizace výuky 

 Nejčastější hodnocení: 5, dále 4, 3, 2, 1. 
 Průměrné hodnocení: 4,41. 

 

B) Komunikace učitel - žák  
 Nejčastější hodnocení: 5, dále 4, 3, 2, 1. 
 Průměrné hodnocení: 4,29. 
 

Závěr 
Z celkového hodnocení studentů učiteli lze konstatovat, že praxe splnila 

stanovený cíl – uvědomělý nácvik pedagogických dovedností při výuce 
českého jazyka, matematiky, přírodopisu a vlastivědy ve 3. a 4. ročníku pri-
mární školy byl velmi dobře zvládnut. 

Studenti pod vedením cvičných učitelů a didaktiků předmětů absolvovali 
předepsaný počet výstupů. Příprava studentů na výstupy i jejich realizace 
byla hodnocena velmi pozitivně. 

Uvedená evaluační sonda konkrétního typu pedagogické praxe je pouze 
jedním z ukazatelů, který vypovídá o kvalitě sledovaného jevu. Poskytuje 
zpětnou vazbu a hodnotící stanoviska učitelů. Informace, které katedra pri-
mární pedagogiky PdF UP v Olomouci tímto způsobem získává, jsou využí-
vány pro zkvalitňování nejen pedagogických praxí, ale i celkové pregraduální 
přípravy. Zjištěné údaje jsou předkládány vedení fakulty a stávají se také sou-
částí evaluační zprávy za obor. Cílem evaluace pedagogických praxí je zjiště-
ní stavu, kvality, efektivnosti i nedostatků, což je nezbytná reflexe pro rozvoj 
oboru. Spolupráce s učiteli při realizaci pedagogických praxí je velmi cenná a 
pro vzdělavatele učitelů nepostradatelná. 
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Abstract: Teaching practice is a necessity for the future teachers training. 
Nowadays the practice is becoming even more important part of the studies, 
quantity-wise as well as quality-wise. The trainees evaluation is an essential 
tool for the correction and potential changes in existing conception of the 
pedagogical practice. The local teachers, training teachers at individual 
schools, provide this evaluation of the future teachers. The paper presents 
evaluation of ongoing practice of primary school teachers in the third year of 
their pre-service training. The results show how important and meaningful is 
the permanent cooperation between University and individual schools for the 
training of the future teachers.  
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PRAXE STUDENTŮ SPECIALIZACE DRAMATICKÁ VÝCHOVA 
A INTERVENCE ROZVÍJEJÍCÍ JEJICH DOVEDNOSTI 

Marie Pavlovská 

Abstrakt: V příspěvku chci poukázat na význam spolupráce učitelů z fakul-
ty s cvičnými učiteli na školách a jejich pedagogických intervencí při vytvá-
ření a upevňování profesionálních dovedností studenta specializace drama-
tická výchova. 

 

Specializace dramatická výchova pro učitelství 1. stupně ZŠ se učí již od 
roku 1991. Obsah tohoto studia se postupně vytvářel podle potřeb praxe a 
dnes můžeme říci, že jeho koncepce je ověřená praxí, funguje a odpovídá nej-
novějším trendům v našem školství (RVP ZV). Na studenty této specializace 
jsou kladeny oproti jiným studentům větší nároky především v oblasti empa-
tie, naslouchání, tvůrčí činnosti, verbální i neverbální komunikace, studenti 
DV musí mít i jistou míru dramatického talentu, ochotu přijímat nové podně-
ty, neautoritativní přístup k dětem. Tyto všechny dovednosti získávají pomocí 
pedagogických intervencí jednak během studia na fakultě, jednak během 
praxí. Pedagogickou intervenci chápeme jako systematický postup učitele, 
který studentům zprostředkovává osvojení pedagogických dovedností a záro-
veň svým individuálním přístupem každému studentovi poskytuje prostor pro 
autoregulaci jejich učení. 

Výuka specializace dramatická výchova pro studenty magisterského stu-
dia 1. st. ZŠ probíhá v šesti semestrech a je zakončena souhrnnou závěreč-
nou zkouškou z teorie dramatické výchovy a obhajobou samostatného zá-
věrečného projektu. Koncepci výuky lze rozdělit do dvou základních kate-
gorií, teoretické a praktické. Velkou část studia tvoří rovina praktické pří-
pravy, kde studenti získávají dovednosti připravit a realizovat dílčí cvičení, 
tvořivé hry, vhodně zařazovat a využívat základní metody a techniky DV 
skrze vlastní prožitek. Do praktické roviny se také řadí dramatická praxe 
studentů v předepsaných institucích a tvorba a realizace závěrečného pro-
jektu, jehož téma i cílovou skupinu si volí studenti sami dle svého zájmu a 
zaměření. Studium dramatické výchovy si klade za cíl seznámit studenty 
s různými možnostmi využití DV v oblasti výchovy a vzdělávání, ale také 
v oblasti umělecké, neboť mnozí povedou soubory školních divadel.  
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V průběhu studia by měl student získat tyto dovednosti: 
• používání základních vyjadřovacích prostředků – hlas a tělo 
• praktické dovednosti v používání specifických metod a technik DV 

(cvičení, hry rozvíjející osobnostní a sociální dovednosti, komunikační 
a kooperační techniky, simulace, hra v roli, improvizace, dramatická 
hra, inscenační metody atd.) 

• základy herecké práce, schopnost individuální a skupinové improvizace 
• teoretické poznatky z oboru didaktiky, metodiky a historie oboru 

dramatická výchova a historie divadla 
Po absolvování studia by měl student být schopen:  
• připravit, realizovat a reflektovat jednorázové lekce dramatické výchovy 
• pracovat s prostředky a metodami DV  
• koncipovat výuku jednotlivých předmětů pomocí metod DV 
• připravit a realizovat projekty typu – integrovaná výuka předmětů, 

projekt školního divadla, divadlo k výchově 
• připravit a realizovat esteticko-výchovné programy. 

Studenti mohou získané dovednosti z oblasti dramatické výchovy uplat-
nit jednak ve škole, na 1. i 2. stupni ZŠ, na 1. stupni ZUŠ, jednak např. jako 
pomocní pracovníci v oblasti prevence, poradenství a nápravy ve výchov-
ných zařízeních. 

Praxe studentů specializace DV tedy nemůže probíhat pouze na ZŠ, ale 
musí probíhat v centrech volného času, na základních uměleckých školách či 
ve speciálních zařízeních. Samozřejmě příprava na praxi do jednotlivých 
zařízení je různá, neboť jiný přístup a metody volí učitel ve vyučování, kde 
pomocí metod DV zprostředkovává žákům určité vědomosti vycházející z os-
nov, jiný přístup i metody volí v zájmovém kroužku, kam chodí děti na zá-
kladě vlastního rozhodnutí, rády a bez nucení, jiné ve speciálních zařízeních. 

Na praxi jsou studenti připravováni již na fakultě svými učiteli, své 
dovednosti si nejprve ověřují na svých spolužácích či pozvaných dětech, 
dále jsou připravováni svými cvičnými učiteli přímo na školách a lektory 
na jiných zařízeních. Tito vedou studenty tak, aby si vytvořili systém, aby 
jednotlivé vědomosti a dovednosti na sebe navazovaly, aby si je studenti 
upevňovali a zároveň se staly součástí jejich pojetí výuky. 

Studium specializace začíná ve 3. semestru a hned je doplněno praxí 
s dotací jedné hodiny týdně. Studenti praktikují ve dvojicích, neboť nejen 
intervence cvičného učitele, ale i vzájemné intervence přispívají, podle na-
šeho názoru, k získávání a upevňování dovedností. Začátek studia je orien-
tován spíše na osobnostní a sociální rozvoj studenta, proto se studenti bě-
hem této praxe snaží zachytit postoj učitele k žákům a odraz tohoto postoje 
v chování žáků, všímají si pedagogické komunikace, schopnosti učitele 
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zaujmout žáky, jeho empatie, jeho schopnosti naslouchat a reagovat na 
vzniklé situace apod. Cvičný učitel se studenty diskutuje o pozorováních a 
dává zhlédnuté činnosti do souvislostí, napomáhá studentovi vytvořit si 
svůj vlastní postoj k daným skutečnostem. Pod jeho vedením si student 
připraví jeden mikrovýstup, během něhož si vyzkouší některé z výše jme-
novaných dovedností a napíše sebehodnocení. Všechna svá pozorování a 
hodnocení studenti zaznamenávají do pedagogického deníku a na závěr 
semestru seznámí se svými zjištěními celou studijní skupinu, přičemž ná-
sleduje diskuze zaměřená k jednotlivým oblastem pozorování. Do pedago-
gického deníku student zaznamenává průběh, poznámky a připomínky uči-
tele, jaký přínos měly pedagogické intervence pro osvojení jeho didaktic-
kých vědomostí, dovedností a zkušeností, jak hodnotí svůj podíl na jejich 
osvojování a jejich rozvoji, dále zaznamenávají největší pedagogický 
úspěch. Pedagogický deník má velký význam pro učitele na fakultě, má pro 
něj značnou vypovídací hodnotu, získá informace o nových dovednostech a 
zkušenostech studenta, na něž může navázat a dále je prohlubovat při vý-
uce na fakultě. 

Praxe ve čtvrtém semestru probíhá opět na ZŠ, ale během této praxe dvoji-
ce studentů pod vedením cvičného učitele uskuteční pět samostatných výstu-
pů, u jednoho je přítomen fakultní učitel. Zápis v pedagogickém deníku se 
skládá ze dvou částí – první tvoří příprava studenta na danou hodinu, jde o 
klasickou přípravu hodiny, druhou část tvoří otázky, které si kladl student 
před hodinou, během realizovaného výstupu a po jeho skončení.  

Doporučujeme, aby si student při plánování hodiny a její přípravě odpo-
věděl na následující otázky: 
• zda má pro danou hodinu jasný výukový cíl 
• zda má dostatek odborných znalostí k tomu, aby mohl dané téma učit 
• zda má připraveny všechny pomůcky a materiály, které bude potřebovat 
• zda odpovídá zvolená struktura hodiny a zvolené učební činnosti cíli práce 
• jsou zvolené metody a úkoly pro žáky adekvátní jejich věku, zájmům a 

jejich potřebám, navazují na jejich předchozí výuku 
• je zvolená motivace dostatečně silná, jakým způsobem bude aktivizovat žáky 
• jakým způsobem bude v hodině provádět hodnocení 
• zda má dostatek času, aby mohl udělat závěrečnou reflexi se žáky 
• zda bere ohled na žáky, kteří vyžadují zvláštní péči. 
Během vyučovací hodiny by měl student sledovat: 
• zájem žáků 
• vytíženost žáků a jejich aktivitu při jednotlivých činnostech 
• zda žáci spolupracují 
• zda žáci reagují na jeho otázky 
• zda respektuje žáky, jejich přání a návrhy 
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• zda zvolené výukové metody vedou k cíli hodiny 
• využití připravených pomůcek a materiálů 
• zda vhodně poskytuje žákům zpětnou vazbu a povzbuzuje je k dalším krokům 
• čas a probírané téma ukončit v klidu, udělat závěrečnou reflexi. 
Po skončení hodiny by měl student provést sebereflexi a upřímně si odpovědět: 
• zda naučil tomu, co bylo jeho cílem 
• zda struktura hodiny a výukové metody byly vhodně zvoleny 
• zda využité pomůcky a materiály podpořily práci žáků 
• zda klima třídy bylo uvolněné a vztah mezi učitelem a žáky je založen 

na vzájemné úctě a důvěře 
• zda téma oslovilo všechny žáky 
• zda si žáci dostatečně aktivně osvojili učivo 
• zda žáci vzájemně spolupracovali, byli vůči sobě empatičtí a tolerantní 
• je-li možné navázat a pokračovat v práci. 

Myslíme si, že právě na základě odpovězených otázek dochází u studen-
tů k velkému posunu pedagogického myšlení a zároveň k ovlivnění studen-
tova pojetí výuky. Přípravu i realizaci hodiny student diskutuje se cvičným, 
popřípadě fakultním učitelem. Na závěr semestru opět dochází k setkání 
všech studentů, k prezentaci výstupů a k diskusi o nich, dochází k předává-
ní zkušeností. 

V pátém a šestém semestru probíhá praxe v divadelním kroužku na škole 
a v základní umělecké škole. Protože studenti mají za sebou zkušenost 
s přípravou a realizací divadelního představení na fakultě, mají již určité 
dovednosti získané v semináři, proto po domluvě se cvičným učitelem a 
pod jeho dohledem připravují a realizují krátké divadelní vystoupení či 
umělecký přednes. V praxi si tak ověřují svou dovednost navázat kontakt 
s novou skupinou, dovednost zaujmout, naslouchat skupině a vhodně zvolit 
látku k divadelnímu zpracování, ochotu přijímat nové podněty, být tolerant-
ní, individuálně přistupovat k jednotlivým dětem. Zde je na cvičném učite-
li, zda pod jeho vedením, pomocí rad i kritických poznámek studenti plně 
rozvinou své dovednosti, uvědomí si své možnosti a pravdivě zhodnotí 
svou práci v pedagogickém deníku, neboť ten předkládají jak cvičnému 
učiteli, který do něho vpisuje své poznámky, tak učiteli na fakultě, který 
s ním o jeho záznamu diskutuje. Při setkání studentů na konci semestru 
dvojice prezentuje svou práci – divadelní projekt - před celou skupinou a 
dalšími zájemci o DV. Tím se i ostatní studenti učí a zároveň zaujímají po-
stoje k předkládaným projektům. 

V sedmém semestru praxe probíhá v centru volného času a během ní se 
dvojice studentů nejprve zapojí do realizace projektu lektora a poté se snaží 
pod vedením lektora připravit lekci pro školu na určité téma, které si právě 
daná škola v tomto zařízení objednala. Většinou se jedná o integrovanou 
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výuku, o tzv. učivo napříč osnovami. Studenti by už měli mít v tomto 
semestru dostatek vědomostí, zkušeností i nabytých dovedností pro reali-
zaci projektu. Při jeho přípravě a realizaci se studenti přesvědčí, zda oprav-
du mají dostatek vědomostí (učivo) i dovedností (pedagogické metody a 
principy, metody a techniky DV) takovýto projekt realizovat za pomoci 
lektora. Lektor svými intervencemi by měl pomoci studentovi úspěšně spl-
nit zadaný úkol, upevnit kladnou zkušenost a podnítit u studenta chuť učit. 
Student by měl v něm mít jistotu a zároveň vědět, bude-li potřeba, lektor 
zasáhne. Na závěrečném setkání na konci semestru studenti předkládají a 
obhajují svůj projekt před svými spolužáky, před cvičným učitelem i uči-
telem z fakulty, popřípadě dalšími zájemci. Diskuse, která následuje po 
prezentaci projektu, bývá někdy docela bouřlivá, neboť každý student si 
vytváří svoje pojetí výuky, projevuje se tu individualita, jeho originální 
přístup ke zpracování daného tématu. Do pedagogického deníku pak podle 
zpracované osnovy provede každý student sebehodnocení vybranými auto-
diagnostickými technikami a interpretací jejich výsledků pak definuje svůj 
vztah k dramatické výchově a k učitelské profesi. 

V osmém semestru každý student samostatně vypracuje a realizuje závěreč-
ný projekt z DV, který podle svého zaměření může uskutečnit na ZŠ, ZUŠ 
nebo v CVČ. Samozřejmě se může obrátit o radu na učitele na fakultě či peda-
gogického pracovníka na zařízení, kde bude svůj projekt realizovat.  

Podobně jako celá výuka DV je členěna i závěrečná práce, na část teore-
tickou a část praktickou, kdy student dokazuje, že umí získané teoretické 
znalosti aplikovat v praxi, že má dostatek dovedností, které mu pomohou 
realizovat vyučovací hodiny s využitím metod DV, lekce DV a divadelní 
projekty. 
Ukázky z pedagogických deníků: 

 „Realizování našeho vlastního divadelního představení bylo pro mě velmi 
zajímavé, na začátku jsem si vůbec nevěřila, ale krok za krokem jsem si byla 
jistější, děti mi začaly věřit a najednou to šlo samo. No samo. Musela jsem 
tomu velet, ale naslouchala jsem dětem, vedla je a když nám docházely síly, 
tak jsem využila některá cvičení na oddech a hned to šlo. Dovednosti, které 
jsem získala samostatným vedením, jsou k nezaplacení. Učitelka Lenka byla 
jako šedá eminence, vždy jakoby vystoupila jen tehdy, když jsem to potřebo-
vala. Mohu teď, na konci práce říci, že snad nikdy jsem se tolik nezapotila, ale 
i neradovala, jako když skončilo představení a já uslyšela potlesk. Byla to pa-
ráda.“ (z deníku K. B.) 

„…Hned v úvodu zasáhla paní učitelka, začala dětem radit, napomínat 
apod., proto jsme jemně zasáhli a poprosili ji, aby nám do lekce nezasaho-
vala. Děti byly klidné, komunikativní a nám se hned podařil navázat kon-
takt. Děti zapomněly na paní učitelku a začaly otevřeně hovořit, avšak v tu 
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chvíli zasáhla paní učitelka větou:“To snad ne, Ondro!“ a nám se vše 
rozpadlo a mohli jsme začít znovu. Museli jsme řešit, jak zvládnout paní 
učitelku…“ (z deníku T. K.) 

„…Byla to třída matematiků. Dělejte s nimi DV! My zpocení, žáci 
otrávení, ale nakonec jsme je zaujali logickými hádankami, kresbou map, 
řešením problémů. To však pouze v teoretické rovině. Ukazovat si to, to 
odmítli… S DV to tedy moc společného nemělo. Zkušenost jako hrom. Ještě 
že tam byla cvičná paní učitelka…“ (Z deníku. I. T.) 

Na ZŠ studentka odhalila pomocí cvičení s knoflíky důvod zhoršeného 
prospěchu dívky, která při povídání o rodině napsala „…dala knoflík – otce 
daleko od rodiny, ačkoliv s nimi žil ve společné domácnosti. Svůj knoflík i 
matčin položila na sebe, aby tak dokumentovala jejich těsné spojení. Po té 
se bezprostředně rozpovídala o otci, který chodí téměř denně opilý, vyhání 
je v noci ven a ony se vrací domů, až otec usne. Po odhalení tohoto problé-
mu se třídní učitelka obrátila na školní psycholožku, která tento problém 
dále řešila. Zde jsem si uvědomila, že dramatická výchova může pomoci při 
řešení problémů. Tuto zkušenost považuji za velmi důležitou.“ (z deníku 
praxe studentky M. S.) Po určité době studentka získala zpětnou vazbu 
o tomto problému, který se zdárně řešil. 

Stejné cvičení využila jiná studentka ve Středisku výchovné péče Help 
Me. Ve svém deníku praxe napsala: „V této hře se děti hodně otevřely a 
byly velmi upřímné, málokdy se to u nich vidí. Odhodily masku a byly tím, 
kým jsou – dětmi. Mluvily velmi jasně a uvědomovaly si své chyby, ale i 
chyby rodičů, a jak vlastně funguje jejich rodina. Většina dětí doma žije ve 
špatných vztazích, nebo je vychovává jen jeden rodič. Některé stravuje 
velká nenávist a podle toho byly i knoflíky uspořádány. Většina dětí je 
raději venku než doma a tíhnou ke kamarádům, ale zároveň si uvědomují, 
že za to, jak to doma vypadá, mohou i ony, a že jim rodiče již přestali věřit. 
Ony pak musí krok za krokem získávat jejich důvěru… Na této praxi jsem si 
ověřila, že umím navázat kontakt, získat důvěru a hlavně mě to moc 
bavilo.“ (z deníku praxe V. R.) 

Srovnáme-li oba zápisy z deníků praxe, je jasné, že v obou případech 
cvičení splnilo dramaterapeutickou funkci. V prvním případě šlo o skryté 
volání o pomoc. V druhém případě si žáci uvědomili svůj podíl na situaci, 
ve které se nyní nacházejí.  

 „…Nepodařilo se zabránit částečné ignoraci pravidel některými žáky a 
aktivity pak neměly dopad, jaký jsme očekávali. Vzpomněli jsme si, jak nám 
zdůrazňujete, vše vyzkoušet a dbát na dodržování. Znovu jsme pravidlo 
tolerance vysvětlili, vyzkoušeli několikrát a teprve potom šli dál. Pomohlo 
to. Práce potom odsejpala jako hrom. Fakt dobrý. Dík. …“ (z deníku O. S.) 
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„…Každému jsme dali možnost vyzkoušet si své reakce, co zvládá a co 
ne, uvědomit si, z čeho má strach, jaké potřeby stojí za jeho chováním, 
uvědomit si stereotypy v životě apod. Dalo nám to hodně práce, museli 
jsme nastudovat i hodně psychologické literatury, protože jsme tam fungo-
vali i jako jakási záchrana. Zkušenost výborná!... (z deníku A. H.) 

Sebereflexe v denících, zpětné vybavení si reakcí dětí na pokyny a připra-
vené aktivity pomáhají studentům uvědomovat si význam jednotlivých kroků 
– od navázání prvotního kontaktu přes jednotlivé aktivity až k závěru hodiny, 
kdy dostávají studenti reflexi od žáků a nastává čas vlastní sebereflexe. Tedy 
v kombinaci intervencí učitele a seberflektivních intervencí dochází podle 
našeho názoru k utváření studentova pojetí výuky a k rozvoji jeho pedagogic-
kého myšlení. 
 

Literatura: 
FILOVÁ, H. Sebereflexe v procesu utváření didaktických dovedností 
studentů. Pedagogická orientace, 1997, č. 4, s, 53-55. 
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Abstract: In this paper I would like to point out the importance of the coopera-
tion between faculty teachers and teacher trainees, and their pedagogical inter-
ventions when forming the professional skills of drama education students. 
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EFEKTIVITA PROBLÉMOVÉ VÝUKY A JEJÍ ZAŘAZENÍ 
V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ 

Pavel Pecina, Eva Machů 

Anotace: Příspěvek pojednává o přípravě budoucích učitelů na problémové 
vyučování. V úvodu je zmíněn význam a podstata pojmu. Další část popisuje 
přípravu studentů na problémové vyučování. Na závěr je zmíněn význam 
tohoto postupu při práci s nadanými dětmi. 
 

O problémovém vyučování bylo napsáno mnoho studií, viz např. 
Kupisiewicz (1964), Okoň (1966), Kožuchová (1995), Maňák a kol (1997), 
Maňák, Švec (2003), Lokša, Lokšová (2003) a další. Problémové vyučování 
je posuzováno jako vysoce efektivní ve vztahu k osvojovaným vědomostem a 
dovednostem i ve vztahu k rozvoji tvůrčích schopností žáků. Toto tvrzení je 
možné doložit mnoha výzkumy, které byly v této oblasti provedeny. H. 
Pochanke provedl v Zelené Hoře ve školním roce 1961/62. Ověřoval v něm 
přednosti problémové výuky v technickém vyučování na základní škole. 
Výzkum byl proveden ve čtyřech šestých třídách. V jedné se vyučovalo 
tradičními metodami (kontrolní skupina) a v třech se vyučovalo problémově. 
Výsledky výzkumu jasně prokázaly lepší znalosti žáků v experimentálních 
skupinách, kde se vyučovalo problémově oproti kontrolní skupině (Okoň, 
1966). Problémová výuka fyziky a chemie se stala předmětem zájmu 
Czeslawa Kupisiewicze, který provedl experiment ve dvou osmých a třech 
devátých třídách Lycea J. Slovackého ve Varšavě v roce 1962. Experimentu 
se zúčastnilo 202 žáků (123 děvčat a 79 chlapců). Ve třídách se vyučovalo 
třemi různými metodami (Kupisiewcz, 1964): 

• metodou názorně – slovní, 

• metodou laboratorní, 

• metodou laboratorně – problémovou. 
Výsledky prokázaly, že vyučování metodou laboratorně – problémovou 

bylo nejefektivnější. 
M. Kožuchová, Z. Pomšár a I. Kožuch realizovali experiment na Základ-

ní škole v Bratislavě, na Základní škole v Kežmarku a na Základní škole v 
Lehote pod Vtáčnikom. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má zadávání 
problémových úkolů na rozvoj tvořivosti žáků na 1. stupni ZŠ. Třídy byly 
rozděleny na experimentální (zde se zadávaly problémové úkoly) a kontrol-
ní (zde se vyučovalo tradičně). Získané výsledky prokázaly, že ve všech 
faktorech tvořivosti došlo u experimentálních skupin k přírůstkům, které se 
potvrdily na hladině významnosti 1%.  
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Studenti učitelství pro druhý stupeň ZŠ se s problémovou výukou sezna-
mují v předmětu Obecná didaktika ve čtvrtém ročníku studia (mají zařaze-
no jedno téma) a dále ve volitelných předmětech (např. Alternativní eduka-
tivní metody). Pokud mají toto téma pevně zařazeno i v programech svých 
oborových didaktik, je rozsah této problematiky dostačující. V minulosti 
vznikly návrhy modelů přípravy budoucích učitelů na problémovou výuku. 
Havelka (2002) ve své disertační práci vypracoval model přípravy poslu-
chačů oborového studia na heuristickou výuku, který integruje oblast peda-
gogických vědomostí a dovedností a vede i k vytvoření praktických zkuše-
ností s přípravou a řešením didaktického problému v praxi (Havelka 2002). 
Navrhuje následující program přípravy: 
Tři přednášky: 

• Koncepce problémového vyučování, základní pojmy, problém, 
didaktický problém, problémová situace, problémová metoda, tvořivost 
v práci učitele.  

• Příprava učitele na problémové vyučování, charakter poznatků a typ 
výuky, činnost učitele při řízení řešení problému. 

• Typologie problémových úloh, strukturované a nestrukturované 
problémy. 

Pět seminářů: 
• Didaktická analýza učiva, návrh na postup při vyučovací hodině. 

• Analýza videonahrávky s konkrétními úkoly pro skupiny studentů 
(zjištění zdroje problému, činnost učitele, činnost žáků). 

• Řešení modelových úloh, využití strukturalizace problému, prvků 
brainstormingu, metody mapování mysli, operativní vědomosti. 

• Formulace didaktického problému, jeho strukturalizace pomocí 
podmínek a způsobů činnosti.  

Úkol: pokusit se o formulaci vhodného problému. 

• Zhodnocení úkolu, alternativní způsoby řešení zadaných problémů, 
úprava formulace didaktických problémů vzhledem k didaktickému 
záměru a nedostatkům, které byly zjištěny při prezentaci problému 
v semináři. 

• Řízení řešení didaktických problémů v praxi. 

• Rozbor výstupů posluchačů. 
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Problémová výuka je svou podstatou náročná na učitelovu přípravu a 
klade i vysoké nároky na učební aktivitu žáků. Její podstata spočívá v tom, 
že žákům nejsou předkládány poznatky v hotové podobě, ale jsou nuceni je 
odvodit na základě svých dosavadních zkušeností (Okoň, 1966). Z tohoto 
faktu je patrné, že problémová výuka musí být řádně připravena a vyžaduje 
i určité pedagogické zkušenosti. Problémová výuka může mít mnoho po-
dob. Specifickou formou problémové výuky je výukový projekt, který lze 
definovat jako komplexní pracovní úkol, který žáci řeší ve výuce ve škole i 
mimo ni. J. Maňák a V. Švec (2003) řadí výukové projekty do komplexních 
výukových metod. Je to z toho důvodu, že výukový projekt v sobě integru-
je rozmanité výukové postupy (skupinová práce, diskuse, řešení problémů, 
práce v terénu apod.). 

Domníváme se, že studenti učitelství jsou v teoretické rovině dostatečně 
seznámeni s touto problematikou, avšak po ukončení studia nemají zpra-
vidla dostatek zkušeností na to, aby sami problémovou výuku ve svém 
předmětu realizovali. Vyžaduje to dovednost v odhalení prvků problémo-
vosti příslušného vyučovacího předmětu. Z vlastních zkušeností se často 
jeví, že u začínajících učitelů převládají zejména tradiční výukové postupy 
(frontální výuka, metoda výkladu a pod.). Oproti tomu u zkušenějších uči-
telů je podle našeho názoru znatelný posun k výuce s prvky problémovosti. 
Tito pedagogové častěji kladou žákům otázky, aktivizují je a vedou je k ak-
tivnímu a samostatnému myšlení. Avšak nelze to zobecňovat. V budoucnu 
bychom chtěli provést rozsáhlejší výzkumné šetření v oblasti výukových me-
tod, ve kterém bychom zkoumali, jaké výukové metody nejčastěji používají 
učitelé druhého stupně ZŠ. Při jeho realizaci bychom se mimo jiné zaměřili i 
na to, jaký je rozdíl mezi začínajícími učiteli (učiteli, kteří nemají více než dva 
roky praxe) a jejich zkušenějšími kolegy (učitelé s více než dvěma lety praxe).  

Strategického významu získává problémová výuka ve chvíli, kdy se 
pedagog setká s rozumově nadaným žákem. Nadaní patří mezi skupinu dětí 
se speciálními edukačními potřebami. Své vrstevníky převyšují zejména 
vysokou úrovní kognitivních schopností a liší se i svými charakteristikami 
v oblasti sociálně emocionální. Uspokojit vzdělávací potřeby těchto jedinců 
klade velmi vysoké požadavky na vyučující. 

Metody práce s nadanými dětmi by měly směřovat k tomu, aby se žáci na-
učili samostatně odhalovat pravidla namísto přímého vysvětlování učitelem. 
Takový přístup je pro děti podnětnější a podporuje rozvoj jejich rozumových a 
kreativních schopností. Problémová výuka rozvíjí též aktivitu a zmírňuje 
nežádoucí transformaci nevyužité energie do méně hodnotných činností. Žáci, 
jejichž potenciál není vhodným způsobem zapojený, snadno propadají syndro-
mu školní podvýkonnosti. Dále se mohou vyskytnout problémy s nedostateč-
ně vyvinutými učebními návyky. Zejména v nižších třídách jde dětem učení 
snadno, mnohdy nevynaloží ani minimální snahu. I bez ní dosáhnou skvělých 
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výsledků. To se však nemusí vyplatit na vyšších stupních školy, kde jsou na 
znalosti a dovednosti kladeny daleko vyšší požadavky. 

Problémová výuka a další tvořivé metody jsou běžně zařazovány do vy-
učování ve specializovaných školách pro nadané. Je vhodné, aby byly uží-
vány i v běžných základních školách, v nichž se vyskytne nadaný. 

Problémové vyučování se svou náročností a charakterem zřejmě nikdy 
nezařadí mezi ty postupy, které budou učitelé běžně ve výuce používat. Vše 
souvisí s motivací učitele, jeho ohodnocením, učebními dokumenty a učivem.  
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Abstract: The article deals with problem teaching and its role in educational 
process. The most known research works are described, which support the 
effectiveness of problem teaching. The paper is also focused on education of 
students of pedagogy. It suggests a model of their studies. Using problem 
methods in education of intellectually gifted children is also discussed. 
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ÚLOHA DIDAKTICKÉHO PRAKTIKA V PREGRADUÁLNÍ 
PŘÍPRAVĚ UČITELŮ PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Hana Spáčilová 

Anotace: Příspěvek rozebírá úlohu a pojetí náslechové praxe k didaktice a její 
funkci v procesu formování profesionálních dovedností budoucích učitelů pri-
márního vzdělávání. Zaměřuje se na její obsahovou náplň, průběh i organizaci.  
 

Pedagogická praxe tvoří důležitou součást přípravy budoucích učitelů 
primárního vzdělávání. Vytváří integrující propojení mezi pedagogickou 
teorií a praktickou výchovně vzdělávací činností. Proto i katedra primární 
pedagogiky ve stávajícím i nově koncipovaném pětiletém studijním progra-
mu prosazuje větší podíl praktických činností směřujících k rozvoji doved-
ností a kompetencí, které profese učitele primární školy vyžaduje.  

Specifické postavení v rámci pedagogických praxí zaujímá náslechová 
praxe pod názvem Didaktické praktikum k předmětu Didaktika 1. stupně 
základní školy. Spolu s didaktikou je náslechová praxe východiskem didak-
tik předmětových i přípravou pro vlastní výstupy studentů v rámci průběž-
ných praxí. Cílem předmětu Didaktika 1. stupně ZŠ je poskytnout základní 
teoretická východiska v procesu formování profesionálních učitelských do-
vedností se specifickým zřetelem k výchovně vzdělávacímu procesu v pri-
mární škole, neméně důležitým úkolem je jejich aplikace do reálných 
didaktických situací s cílem utváření dovedností efektivního řízení vyučo-
vacího procesu. A to lze umožnit jen v konkrétní pedagogické praxi, se 
kterou se studenti v didaktickém praktiku setkávají. 

Cílem didaktického praktika je naučit studenty pozorovat a analyzovat 
průběh výchovně vzdělávacího procesu z hlediska činnosti učitele a žáků a 
jejich vzájemné interakce ve složitých vztazích a podmínkách školní reality se 
zřetelem ke specifickým aspektům primárního vzdělávání. Tato praxe je příle-
žitostí k pozorování učení druhých, ke sledování strategií výuky, k poznávání, 
diagnóze a hodnocení pedagogické skutečnosti. V jejím průběhu může poslu-
chač čerpat poučení jak z dobrých, tak i ze špatných příkladů. Tím pomáhá 
studentům vytvářet si vlastní koncepci své budoucí práce, získávat zkušenosti 
a nacházet vhodné způsoby a metody výchovně vzdělávací činnosti.  

Didaktické praktikum je zařazeno do studijního programu s časovou 
dotací dvě hodiny týdně a probíhá souběžně s předmětem Didaktika 
1. stupně ZŠ, který je v současném studijním programu dotován hodinovou 
přednáškou a hodinovým seminářem, v nově koncipovaném pětiletém stu-
dijním programu hodinovou přednáškou a dvouhodinovým seminářem. Po-
jetí didaktického praktika analogicky na výuku didaktiky navazuje. Přede-
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vším výuka v seminářích je úzce spojena s analýzou vyučovacích hodin. 
Studenti se seznamují ve školní praxi se základními didaktickými katego-
riemi, mají možnost rozebírat a hodnotit probírané didaktické jevy přímo 
ve vyučovacím procesu, na seminářích lze pak vycházet ze zkušeností, kte-
ré získali při pozorování jednotlivých činností učitele a žáků v průběhu vy-
učování a dovést je k určitému zobecnění či naopak konkretizaci. Důležitý 
je i fakt, že posluchači jsou vedeni k osvojení si metody pozorování a její-
mu uplatnění jako diagnostické či výzkumné metody včetně techniky záz-
namu a následného rozboru sledovaných pedagogických jevů.  

Výuka Didaktického praktika zahrnuje úvodní instruktáž k pedagogické 
praxi, skupinové hospitace ve vyučovacích předmětech v primární škole, roz-
bor vyučovacích hodin pod vedením metodika a cvičného učitele. Aby praxe 
plnila svůj účel, je nutná kvalitní příprava na její průběh. Proto jsou první dva 
semináře věnovány důkladné přípravě na náslechovou praxi. Jde o to, aby 
posluchači věděli, které didaktické kategorie a jevy mají ve vyučovacím pro-
cesu sledovat, jakým způsobem je zaznamenávat, na co se mají zaměřit při je-
jich analýze a hodnocení. Příprava je zaměřena především na to, aby studenti 
byli schopni sledovat a rozebírat pod vedením metodika základní diagnostic-
ké, řídící a prognostické činnosti učitele v rámci přípravy a průběhu vyučová-
ní, aktivity žáků, učivo a jeho didaktické zpracování i podmínky a prostředky 
vyučování.  

Studenti se snaží pozorovanou vyučovací jednotku postihnout co nej-
komplexněji ze všech pohledů, tj. z hlediska činnosti učitele a žáků, stano-
vení cíle a obsahu vyučování, sledování podmínek vyučování, uplatnění zá-
sad, metod, forem práce atd. Ke konkrétním činnostem určeným pro stu-
denty patří například formulace výukového cíle, stanovení struktury vyučo-
vací hodiny, charakteristika osobnosti učitele, zmapování vztahu mezi uči-
telem a žákem, registrace specifických rysů vyučovacího procesu z hledis-
ka věkových zvláštností žáků mladšího školního věku, seznámení se s vy-
užitím učebních pomůcek a didaktické techniky, s přípravou učitele na vy-
učování apod. V návaznosti na témata probíraná na přednášce a seminářích 
mají studenti pro některé náslechy zadaný konkrétní úkol, na který by se 
měli hlouběji zaměřit a propracovat jej. Zde mohou vycházet i z rozboru 
dřívějších náslechů. Tyto úkoly jsou pak východiskem pro práci a diskusi 
v seminářích. Jedná se např. o tato témata (s uvedením cílových požadavků 
pro studenty, ke kterým náslechy směřují):  
  

Vyučovací hodina jako základní organizační forma vyučování  
Cíl: záznam struktury vyučovací hodiny, co nejpodrobnější zapsání jejího 
průběhu, stanovení funkcí dílčích částí vyučovací hodiny. Sledování a posti-
žení specifických rysů vyučovacích hodin vzhledem k věkovým zvláštnostem 
žáků v různých ročnících i z hlediska jednotlivých vyučovacích předmětů.  
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Formulace výukových cílů, didaktická analýza učiva  
Cíl: postižení a stanovení výukových cílů sledované vyučovací hodiny co 
nejkonkrétněji v jazyce žákova výkonu pomocí činných sloves. Práce učite-
le s výukovým cílem v průběhu vyučování, způsob seznámení žáků s cílem 
hodiny, posouzení motivační funkce cíle. Zhodnocení didaktického zpraco-
vání učebního obsahu učitelem, zaměření na základní učivo, struktura uči-
va, uplatnění vztahů mezi prvky probíraného učiva.  
Pozn.: Východiskem je seznámení se základními pedagogickými dokumen-
ty vymezujícími cíl a obsah učiva, tj. seznámení s pojetím primárního vzdě-
lávání v RVP ZV, s učebními plány, učebními osnovami a učebnicemi. V 
rámci seminářů pak na vybraném tématu zvoleného vyučovacího předmětu 
provedou studenti didaktickou analýzu učiva (pojmovou, operační i 
mezipředmětovou) a zformulují výukové cíle tématu. 
Rozbor a charakteristika jednotlivých etap vyučovacího procesu  
Cíl: podrobné analyzování a zachycení průběhu jednotlivých etap vyučová-
ní (s uvedením konkrétních příkladů), např. úprava vnějších a vnitřních 
podmínek vyučování, různé způsoby motivace žáků, uplatnění různých me-
todických postupů při vytváření nových vědomostí a dovedností, rozlič-
ných způsobů a forem opakování a procvičování učiva, využití jednotli-
vých metod a forem prověřování a hodnocení žáků. Sledování dodržování 
metodických a psychohygienických zásad v průběhu vyučování. 
Uplatnění vyučovacích zásad v primární škole 
Cíl: zachycení a uvedení konkrétních příkladů uplatnění jednotlivých didak-
tických zásad se zřetelem ke zvláštnostem vyučovacího procesu v primární škole. 
Uplatnění vyučovacích metod v primární škole  
Cíl: Sledování možností a vystižení zvláštností uplatnění jednotlivých vyučo-
vacích metod v rámci různých vyučovacích předmětů i různých ročníků v pri-
mární škole. Rozbor činností učitele a žáků při využití zvolených vyučovacích 
metod z hlediska aktivity žáků, využití aktivizujících didaktických metod – 
her, problémových situací, projektové metody, dramatizace apod. 
Pozn.: Protože tato oblast je velmi rozsáhlá, mají studenti zadané další kon-
krétní úkoly, např. u slovních monologických metod hodnotí učitelům pro-
jev po stránce obsahové a formální (dynamika řeči, intonace apod.), u me-
tod dialogických se zaměřují na otázky učitele – správnost formulace otá-
zek, typy otázek (otázky nižšího a vyššího řádu) apod. 
Uplatnění organizačních forem vyučování 
Cíl: Sledování využití jednotlivých organizačních forem vyučování v rámci 
různých vyučovacích předmětů a ročníků v primární škole. Vymezení role 
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učitele a žáka, vystižení zvláštností vyučovacího procesu v rámci vyučová-
ní hromadného, skupinového, diferencovaného.  
Osobnost učitele a žáka ve vyučování  
Cíl: Sledování vztahů mezi učitelem a žákem (žáky) i mezi žáky v pedago-
gických podmínkách. Postižení specifických rysů vyučovacího procesu z 
hlediska věkových zvláštností žáků mladšího školního věku. Uvedení mož-
ností uplatnění individuálního přístupu učitele k žákům. 
Učební pomůcky a didaktická technika 
Cíl: Sledování a vyhodnocení využití učebních pomůcek a didaktických 
prostředků ve vyučovacím procesu v primární škole se zřetelem k individu-
álním zvláštnostem dítěte mladšího školního věku a ve vztahu k ostatním 
didaktickým kategoriím (vyučovacím zásadám, metodám formám apod.). 
Uvedení konkrétních příkladů jejich uplatnění v různých vyučovacích před-
mětech. 
Plánování výchovně vzdělávací práce učitele.  
Cíl: Seznámení s jednotlivými typy plánů, se školní agendou, s různými 
typy přípravy učitele na vyučování. Závěrečným úkolem je zpracování vzo-
rové přípravy na vyučování. Úkol je zadán skupinám 3-4 studentů.  

Z jednotlivých náslechů vyučovacích hodin zpracovávají posluchači po-
drobné hospitační záznamy, které zahrnují i zadané úkoly. Doporučená je 
forma pedagogického deníku, kam si mohou studenti zapisovat náslechy i 
vlastní přípravy výstupů v rámci dalších praxí a shromažďovat si metodic-
ký materiál pro výuku. K dispozici mají rovněž metodickou příručku ke 
všem typům pedagogických praxí se vzorovými ukázkami, výňatky školské 
dokumentace atd. S vypracováním většiny úkolů nemají posluchači větší 
problémy, naopak jsou motivováni k tvořivějšímu přístupu při řešení da-
ných didaktických otázek. Největší obtíže jim činí formulace výukových 
cílů a realizace didaktické analýzy učiva. Příčinu lze spatřovat v nedosta-
tečných pedagogických zkušenostech studentů, kteří se vlastně poprvé set-
kávají s praktickou pedagogickou činností. Na rozvoj těchto dovedností 
jsou dále zaměřeny didaktiky předmětů a navazující typy praxí.  

Po organizační stránce je naší snahou zajistit průběh didaktického prakti-
ka tak, aby bylo studentům umožněno sledovat, hodnotit a porovnat výuku 
v různých ročnících a u různých učitelů. Původně jednotlivé skupiny stu-
dentů celý semestr absolvovali na jedné škole u více učitelů. Většinou se 
jednalo o školy, které pracovaly podle programu Základní škola, jeden 
náslech hospitovali na málotřídní škole, která postupovala podle programu 
Národní škola. Mohli tak hodnotit i rozdílné přístupy jednotlivých progra-
mů. Naší snahou je neustále zlepšovat pojetí didaktického praktika. Proto 
jsme několik posledních let po skončení praxe realizovali průzkumné šetře-
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ní, v rámci kterého měli studenti zhodnotit průběh celého praktika. Hodno-
tili jednak přínos této praxe pro svou profesionální přípravu, jednak její 
nedostatky, uváděli náměty na zlepšení.  

Přínos didaktického praktika vidí studenti především v užším propojení 
pedagogické teorie a praxe, tj. v možnosti praktického ověření a aplikace 
teoretických poznatků na konkrétních příkladech, v možnosti získání pod-
nětů, nápadů, námětů a zkušeností pro vlastní pedagogickou činnost, v mo-
tivaci pro zvolenou profesi.  

Jako hlavní nedostatek uváděli fakt, že praxe probíhá celý semestr na 
stejné škole, takže sledovali stále stejné učitele a žáky. Zlepšení by spatřo-
vali v tom, kdyby měli možnost navštívit více škol a vidět práci více učite-
lů, v různých ročnících a různých předmětech.  

Na základě námětů studentů jsme přistoupili k organizační změně. 
V uplynulém roce jsme praxi zorganizovali tak, aby se jednotlivé skupiny 
na vybraných školách střídaly. Snažili jsme se zajistit, aby měli možnost 
hospitovat v různých ročnících a v různých vyučovacích předmětech. Pro-
blémem bylo, že naše fakulta doposud neměla své fakultní školy a byla 
odkázána na ochotu jednotlivých olomouckých škol a učitelů primárního 
stupně. Je rovněž fakt, že náslechová praxe není u učitelů příliš oblíbená. 
Přes tyto obtíže se nám podařilo náplň praxe učinit co nejpestřejší, což se 
odrazilo i v hodnocení studentů, kteří pozitivně ocenili možnost sledovat 
činnost více učitelů, porovnat pedagogickou práci učitele v nižších a 
vyšších ročnících. I když tato organizace je mnohem náročnější, osvědčila 
se nám, a proto ji budeme i nadále realizovat tímto způsobem. Ke zkvalit-
nění tohoto typu praxí by mělo přispět i zřízení fakultních škol, které 
zaručuje užší spolupráci a užší propojení se školní praxí. Vycházíme z to-
ho, že kvalitně realizovaná náslechová praxe vede studenta k cílevědomé 
reflexi školní skutečnosti, jež je předpokladem uvědomělé sebereflexe 
vlastních didaktických aktivit. Studenti dokáží lépe aplikovat teoretické 
znalosti na konkrétním příkladu, vystihnout podstatu sledovaného jevu, 
vyvodit sami určité závěry. To vše směřuje k uvědomělejšímu přístupu v 
procesu utváření didaktických dovedností, k rozvoji hodnotících přístupů k 
vyučovacímu procesu, což je důležitým předpokladem formování seberef-
lektivních dovedností v rámci následných pedagogických praxí i v jejich 
budoucí pedagogické profesi.  

 

Abstract: The paper analyses the role and conception of didactics practice 
and its function in the process of forming professional skills of future primary 
school teachers. It focuses on its content, process and organization. 
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PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA V OBORU VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
A PROCES UTVÁŘENÍ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Hana Stadlerová 

Anotace: Příspěvek prezentuje význam zkušeností studenta z pedagogické 
praxe výtvarné výchovy jako významného faktoru v procesu osvojování si 
pedagogických dovedností a formování učitelova pojetí výuky. 

 

Studium na pedagogické fakultě má za cíl vybavit studenty potřebnými 
vědomostmi a dovednostmi, aby byli absolventi školy po ukončení studia 
kompetentní profesionálně vykonávat učitelské povolání. Jednotlivé obory 
se vyznačují určitými specifiky, je v však nutné zdůraznit, že kompetence, 
kterými by měl absolvent disponovat, jsou v obecné rovině shodné. Jsou 
vymezovány jako profesní kvality, způsobilost učitele, které pokrývají celý 
rozsah profese a jsou rozvoje schopné (Vašutová 2001, s. 30). 
Klíčové profesní kompetence jsou členěny na:  

• kompetence oborově předmětová 

• kompetence psychodidaktická 

• kompetence obecně pedagogická 

• kompetence diagnostická a intervenční 

• kompetence psychosociální a komunikativní 

• kompetence manažérská a normativní 

• kompetence profesně a osobnostně kultivující (Švec 2005, s. 27). 
  

Je třeba zdůraznit, že učitel není specialistou pouze na jednu oblast činností, 
je univerzálním profesionálem projevujícím ve svém pedagogickém jednání 
jmenované kompetence. V souvislosti s vymezováním profesních kompetencí 
úzce souvisí termín pedagogické dovednosti. Pedagogický slovník je definu-
je jako soubor profesních dovedností, tj. učením získaných předpokladů k vý-
konům, které pedagog podává při výchově, vzdělávání a výcviku lidí. Peda-
gogické dovednosti jsou výsledkem odborné přípravy pedagoga, jeho schop-
ností a profesních zkušeností, vnějších požadavků na práci pedagoga aj., ale 
též pedagogického nadání a pedagogické zkušenosti (Průcha, Walterová, 
Mareš 2003, s. 158). 
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Problematikou pedagogických dovedností se zabýval výzkum Vlastimila 
Švece Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční 
zásahy do jejich struktury. Z výsledků výzkumu mimo jiné vyplývá, že 
významným zdrojem rozvoje pedagogických dovedností je vnitřní, skrytý 
potenciál osobnosti studenta učitelství a učitele – jeho schopnosti, zkušenosti, 
zájmy a potřeby apod. Tyto znalosti (dovednosti), jsou označovány jako im-
plicitní, neboť vycházejí z členění pedagogických znalostí z hlediska jejich 
uvědomění si subjektem.  

Studenti učitelství disponují množstvím implicitních znalostí o vyučování, 
mnohé z těchto znalosti mají svá východiska v individuálních zkušenostech 
studenta z role žáka. Profesní příprava by měla tuto skutečnost nejen reflekto-
vat, měla by ji promítnout do svého obsahu.  

Jestliže je naše pozornost zaměřena na problematiku kompetence učitele 
výtvarné výchovy, není možné opomenout právě implicitní pedagogické 
znalosti, k jejichž utváření dochází na základě zkušeností subjektu ze školní 
praxe. Jedná se o zkušenosti získané jednak řešením pedagogických situací a 
dále o zkušenosti jedince z role žáka či studenta. Pokud se jedná o negativní 
zkušenosti a nepříjemné zážitky, je možné předpokládat, že budou ovlivňovat 
představy studenta o řešení pedagogické situace. Tyto subjektivní teorie učení 
a vyučování, které jsou výrazně individuální, mají částečně implicitní charak-
ter a jsou označovány jako „implicitní teorie“ učení a vyučování (Švec 
2005, s. 36). Česká odborná literatura má k termínu „implicitní teorie“ učení a 
vyučování ekvivalent učitelovo pojetí výuky (Mareš, Slavík, Svatoš, Švec 
1996). Je tedy třeba vystavit studenta takovým podnětům a zkušenostem, 
které budou vedle osvojených vědomostí a dovedností spoluutvářet jeho pojetí 
výuky (implicitní teorii učení a vyučování). Tyto zkušenosti přináší především 
pedagogická praxe, pozornost sledované problematice je věnována i v ostatní 
praktické přípravě oboru výtvarná výchova.  

Protože profesní orientace autorky je nasměrována na problematiku přípra-
vy pro primární vzdělávání v oboru výtvarná výchova, budeme sledovat mož-
nosti ovlivňování stávajících poznatků, zkušeností a představ studentů o tomto 
vyučovacím předmětu.  

Obsah jednotlivých disciplín výtvarné výchovy, které studenti učitelství pro 
1. stupeň ZŠ v rámce svého studia absolvují, nabízejí mimo jiné i nové zkuše-
nosti, a to v různých rovinách. Již v prvním ročníku, kdy je zařazen předmět 
„úvod do studia výtvarné výchovy“, získávají studenti představu o proměně 
předmětu a jeho cílů v návaznosti na proměny priorit vzdělávání. Současně 
jsou studenti vedeni k pozorování reálné výuky výtvarné výchovy v rámci 
asistentské pedagogické praxe. Vlastní pozorování vyučovacích hodin posky-
tuje studentům první zkušenosti s učitelovým pojetím výuky, které konfrontují 
s vlastními – prožitými zkušenostmi, zážitky. Výuka je vedena ve většině 
případů fakultními cvičnými učiteli. Psané reflexe prezentují nejen výsledky 
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pozorování, jsou i cennou informací o realitě výtvarné výchovy na fakultních 
cvičných školách.  

Z analýzy výpovědí studentů vyplývá, že oceňují především proměnu 
vztahu učitele a žáka. Častou zkušeností studenta z role žáka je totiž direk-
tivní přístup učitele, a to již na 1. stupni ZŠ. Pro něj je např. charakteristické 
mechanické plnění podrobně daného postupu bez povolených „odchylek“ 
v řešení. Dítě, které se projeví tvořivě ve snaze vytvořit originální výtvarnou 
výpověď, se v takovém případě setkává s negativní reakcí učitele – dítě nespl-
nilo to, co si učitel představoval, neboť ve výsledku učitel předpokládá spíše 
„sériovou výrobu“, realizaci JEHO představy výtvarného řešení, než individu-
ální výtvarnou výpověď dítěte. Zážitky, kdy učitelka před celou třídou poníži-
la dítě, když zesměšnila jeho výtvor, aniž by do hodnocení promítla snahu, 
výtvarný nápad, ale také specifika dětského výtvarného projevu daného obdo-
bí, jsou natolik silné, že si je jedinec uchovává až do dospělosti a chápe ho 
jako velkou osobní křivdu.  

Proto studenti oceňují, je-li dítěti zdůrazňována možnost jeho sebereali-
zace. Další skutečnost, která je studenty velice ceněna, je klima, ve kterém 
výtvarná výchova probíhá. Děti jsou učitelkou poutavě motivovány, „vta-
ženy“ do výtvarné činnosti. Mohou se pohybovat po třídě, je jim dána mož-
nost mezi sebou komunikovat, sdělovat své zážitky, postřehy i nové zkuše-
nosti, např. s novými výtvarnými objevy. Pro některé studenty je tato zku-
šenost natolik nová, že se jen obtížně vyrovnávají s relativním hlukem, kte-
rý je pro ně „vyrušováním“.  

Další jev, který studenti oceňují, jsou výtvory, které jsou realizovány pro ně 
nepoznanými výtvarnými postupy. Obdivují výtvarnou formu a uvědomují si, 
že jejich vlastní výtvarné aktivity byly často stereotypní, chudé na nabídku 
výtvarných vyjadřovacích prostředků. Zde je však nutné zdůraznit, že výtvarná 
výchova by neměla svůj cíl spatřovat ve zhotovování efektních výtvorů netra-
dičními výtvarnými postupy. Bohatý výběr by měl především dítěti nabídnout 
možnost realizovat vlastní nápad, umožnit mu uskutečnit představu výtvarného 
řešení, které by bylo výsledkem jeho zkušeností. Zároveň by se do volby měla 
promítnout inklinace dítěte k výtvarné typologii. 

Potřeba osvojit si výtvarný jazyk, šíři jeho výrazových vlastností, by se 
měla stát cílem praktických i teoretických disciplín (výtvarné vyjadřovací 
prostředky, interpretace výtvarného umění). I zde jsou častou překážkou 
zkušenosti studenta z předcházejících rolí žáka, které ho utvrzovaly více 
v jeho výtvarné neschopnosti.  

V praktických disciplínách jsou tedy studenti od prvního ročníku vedeni 
nejen k osvojování výtvarných technik a ke kultivaci vytvořené výtvarné 
formy, ale jednotlivé etudy realizované na seminářích jsou komentovány 
z hlediska cílů, které sledují. Praktické výtvarné aktivity jsou uváděny do 
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souvislostí s výtvarným uměním, jednotlivé poznatky a zkušenosti jsou 
konfrontovány s možnostmi uplatnění ve školní praxi. Jsou tak naznačeny 
didaktické přesahy, které ukazují kontinuitu výtvarně teoretické a psycho-
didaktické dimenze přípravy studentů učitelství. Nabízí se tedy prostor pro 
integraci poznatků pedagogických a psychologických do oborových disci-
plín. Má-li si student osvojit potřebné dovednosti – a to nejen výtvarné, ale 
i pedagogicko-psychologické, je třeba sledovat rozvoj všech dovedností 
jako celek. Zkušenosti, které student získává, analyzuje a znovu integruje 
do tvořícího se pojetí profese učitele, jsou tedy cenným přínosem pro aktiv-
ní osvojování si potřebných dovedností.  

Největším přínosem je však vlastní pedagogická činnost studenta, která 
se oficiálně poprvé uskutečňuje ve čtvrtém ročníku, a to v rámci souvislé 
pedagogické praxe.  

V tomto semestru studenti absolvují i semináře didaktiky výtvarné vý-
chovy. Je tedy vytvořen prostor nejen pro konfrontaci teorie a praxe výtvarné 
výchovy, ale především studenti získávají možnosti cenných zkušeností 
z reálné výtvarné výchovy na prvním stupni ZŠ. Studenti jsou na praxi 
intenzivně připravováni. Jsou vybaveni nejen teoretickými vědomostmi, ale 
jsou uváděni do situací, které iniciují řešení problémů praxe výtvarné výcho-
vy. Tyto situace jsou analyzovány, je formulován problém, hledají se cesty je-
ho řešení. Dále jsou studentům předloženy videozáznamy hodin výtvarné vý-
chovy, které proběhly pod pedagogickým vedením studentů. Jde o neupravené 
materiály, které odkrývají mnoho podnětů k diskusi, vedou k návrhům alter-
nativních způsobů řešení. I když je zdůrazňován fakt, že svědomitá příprava a 
odpovědnost studenta nemusí nutně vést k excelentnímu výkonu budoucího 
učitele, je v analýze sledován a oceňován výkon studenta v psychicky vypja-
tých podmínkách a oceňován i minimální úspěch řešení pedagogického pro-
blému. I zde totiž platí zásada, že hledání úspěchu jedince – budoucího učitele 
je mnohem větší motivací jeho progresivního vývoje, než pouhé zdůrazňování 
chyb a nedostatků, kterých se dopustil.  

Vlastní výkon studenta na pedagogické praxi je zkušeností nejcennější. 
Mnohdy formálně přijímané rady a doporučení, které student vyslechne v teo-
retické přípravě, se setkávají s konfrontací v pedagogické realitě, která je jedi-
nečná, neopakovatelná. Neumožňuje studentovi aplikovat „zaručené didaktic-
ké recepty“, vyžaduje jeho flexibilitu řešit konkrétní problém v konkrétní 
pedagogické situaci. Je nejcennější zkušeností, kterou by měli studenti nejen 
reflektovat, ale především analyzovat a učinit určité obecné závěry, které ho 
posunou v jeho profesním růstu, stanou se zobecněnou zkušeností, která při-
spěje k formování rodícího se učitelova pojetí výuky. Z toho vyplývá nejen 
význam sebereflexe studenta, ale i možnosti analyzovat problémy nejen s fa-
kultním cvičným učitelem, u něhož souvislá pedagogická praxe probíhá, ale 
též s didaktikem a kolegy v seminářích. Získané zkušenosti jsou prostředkem 
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obohacení implicitních pedagogických zkušeností nejen studenta, který danou 
lekci výtvarné výchovy vedl, ale též studentů, kteří pedagogickou situaci zpro-
středkovaně sledují a následně se pokoušejí hledat alternativní způsoby řešení. 
Pokud jsou zkušenosti těmito studenty nejen akceptovány, ale též přijímány, 
obohacují vznikající učitelovo pojetí výuky (implicitní teorii učení a vyučo-
vání).  

Výtvarná výchova, která v současné době nabízí učiteli velkou svobodu 
podpořenou jednak existujícími proudy ve výtvarné výchově, ale především 
obecnými formulacemi cílů předmětu, který je v RVP ZV zařazen do oblasti 
Umění a kultura, klade velké nároky na učitele a jeho profesionální zodpověd-
nost. Učitel by měl využít prostoru, který je mu dán, a to ve prospěch dítěte, 
ve prospěch jeho individuálního rozvoje. Takový prostor může poskytnout 
dítěti pouze učitel profesionál – a to nejen v oboru, který zprostředkovává. 
Požadavky na oborovou odbornost musí být vyváženy osobnostními a peda-
gogickými předpoklady, dovednostmi a zkušenostmi, které jsou nepostrada-
telné, nenahraditelné. Uvědomění si tohoto faktu povede studenty nejen k oce-
nění odbornosti oborové, pedagogické a psychologické, ale především k oce-
nění přínosu pedagogické praxe pro budoucí profesi učitele, a to nejen výtvar-
né výchovy.  
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Abstract: This paper discusses the importance of student‘s experience in art 
teaching practice as the significant factor in acquiring teaching skills.  
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PEDAGOGICKÁ PRAXE BUDOUCÍCH UČITELŮ BIOLOGIE 
VE SLOVINSKU 

Jelka Strgar 

Anotace: Analyzovali jsme výsledky povinné pedagogické praxe studentů bio-
logie Biotechnické fakulty ve Slovinsku z akademického období 1999/2000 až 
2004/2005. Výsledky ukazují slabiny v trvání a rozložení praxí v akademickém 
roce a v hodnocení studentů. Navrhujeme zlepšení ve formě i obsahu praxí. 
 

Úvod 
Pedagogická praxe má více forem, všechny však mají společné to, že při-

pravují budoucí učitele pro práci s žáky. Učení totiž probíhá nejrychleji, 
když jsou studenti aktivně zapojeni do vyučovacího procesu (Leonard 
1989), na který však musí navazovat reflexe (Tillema, Knol 1997, Tillema 
2000). Nejčastějším prostředím pro realizaci praxe je škola. Kde však exis-
tuje možnost, probíhá praxe i v jiných školních či mimoškolních 
zařízeních, jako jsou např. botanické a zoologické zahrady, muzea či 
terénní centra. Jedním z příkladů realizace této praxe je model, který je 
používán na Katedře biologie Pedagogické fakulty MU v Brně v rámci 
přípravy budoucích učitelů oboru učitelství přírodopisu a oboru učitelství 1. 
stupně (Jedličková 2002, 2003, Hradilová 2005). 

Podobně jako uvádí Blažić et al. (1992), je také u nás globálním cílem 
praxe především to, aby studenti při práci s žáky získali zkušenosti s vede-
ním třídy, přípravou a realizací vyučovací hodiny a hodnocením vykonané 
práce. Pokud praxe probíhá přímo ve škole, mohou se studenti seznámit jak 
s chodem školy z pohledu učitele, tak s důležitými školskými dokumenty. 

Na Katedře biologie Biotechnické fakulty v Lublani navštěvují didaktiku 
biologie studenti, kteří budou vyučovat biologickou problematiku na základ-
ních a středních školách. Pedagogickou praxi absolvují již v 1. ročníku, a to v 
rámci cvičení, samostatná praxe pak probíhá ve 3. a 4. ročníku studia vždy po 
35 hodinách. Od akademického roku 1999/2000 je praxe ve 3. ročníku 
organizována průběžně, tzn., že ji studenti realizují v delším časovém období. 
Praxe ve 4. ročníku je souvislá a je realizována v několika za sebou jdoucích 
dnech. Cílem průběžné praxe je, aby se studenti postupně zapojovali do uči-
telských povinností. Zkušenosti nám ukázaly, že je velmi důležitý déletrvající 
kontakt se školou, který není zatěžující a který studentům umožňuje, aby po-
užívali znalostí a zkušeností ze cvičení a přednášek, které souběžně s tím na-
vštěvují na fakultě, a z osobních kontaktů s učiteli – mentory a jinými studen-
ty. Cílem souvislé praxe tedy je, aby studenti na základě zkušeností získaných 
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při průběžné praxi dokázali převzít po dobu několika dní kompletně peda-
gogické povinnosti svých učitelů-mentorů. 

U všech forem pedagogické praxe klademe velký důraz na význam hod-
nocení (kvantitativního i kvalitativního). To přestavuje empirickou bázi, ze 
které rozebereme, zda jsme byli při výuce úspěšní v tom smyslu, že žáci 
látce porozuměli, zároveň nám to umožňuje i lepší prognózu toho, čemu 
žáci nerozumí (Welch 1974, Ebert-May et al. 2003). 

Naším nedůležitějším cílem je vzdělávat studenty tak, aby získané od-
borné biologické znalosti dokázali předat takovým způsobem, (1) aby žáci 
získali všeobecné biologické znalosti použitelné v každodenním životě a 
(2) vlastním příkladem vytvářeli u žáků pozitivní vztah k přírodě. 

Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jak studenti realizují praxi a zda 
touto formou dosáhneme stanovených cílů. Stanovili jsme si tyto hypotézy: 

• realizace praxe je časově i obsahově v souladu s programem cvičení a 
přednášek z didaktiky biologie, 

• hodnocení učitele – mentora, tak jak ho používáme nyní, není 
přiměřeným ukazatelem úspěšnosti praxe, 

• deník praxe je přiměřeným ukazatelem studentských pokroků. 
 

Výzkumný materiál a metody 
Výzkum jsme realizovali se studenty studijního oboru biologie – rodinná 

výchova a biologie-chemie Pedagogické fakulty Univerzity v Lublani, kteří 
na Katedře biologie Biotechnické fakulty navštěvují odborné biologické 
předměty a didaktiku biologie. Vzorek zahrnuje 66 studentů, kteří realizo-
vali pedagogickou praxi v období od akademického roku 1999/2000 do 
2004/2005. 

Shromáždili jsme kvantitativní údaje o realizaci pedagogické praxe těch-
to studentů a analyzovali je z různých pohledů. Dále jsme analyzovali také 
hodnocení učitelů-mentorů úspěšnosti studentů na praxi a třetím zdrojem 
údajů byly deníky pedagogické praxe, které si na praxi vedou všichni stu-
denti. Z důvodu povahy jejich údajů jsme je analyzovali pouze kvalitativně. 

 

Výsledky a diskuse 
Průběh pedagogické praxe  

Graf č. 1 ukazuje, v jakém časovém rozmezí studenti realizovali svou peda-
gogickou praxi. 35 hodin průběžné pedagogické praxe realizovali průměrně 
v 162,5 dnech (standardní deviace = 150,9), 35 hodin souvislé pak průměrně 
v 28,2 dnech (standardní deviace = 28,6). Studenti se většinou drželi přede-
psaného minima 70 hodin, někteří však realizovali i více hodin. S první praxí 
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studenti nejčastěji začali (70,1%) v zimním semestru 3. ročníku, většinou na 
konci října a v listopadu. Praxi realizovali průměrně 5 měsíců. To znamená, že 
studijní program na fakultě nebyl další 3 měsíce podepřen přímým kontaktem 
s žáky. Na závěr můžeme konstatovat, že pedagogická praxe probíhala pouze 
částečně souběžně s programem cvičení a přednášek. Proto se domníváme, že 
studenti bez kontaktu se školou a zkušeností s žáky nemohli tak konstruktivně 
spolupracovat na cvičeních a přednáškách a tím pádem si i z výuky méně 
odnesli. 

Výsledky ukázaly, že byla druhá praxe, která by měla být co nejvíce sou-
vislá, mnohem více rozložena do delšího časového období. Tím měla stejný 
účinek jako první (průběžná) praxe, což nebylo úmyslem. 

Většina studentů (79,5%) realizovala praxi na základní škole, pouze 
menší počet na střední škole nebo v jiném zařízení (tabulka č. 1). Zajímavé 
je to, že přibližně stejný počet studentů realizovalo na základní škole jak 
první, tak druhou praxi (tabulka č. 2). Ti, kteří si vybrali praxi na střední 
škole, zvolili tak většinou až v druhém případě a to pravděpodobně proto, 
že se na to v začátku necítili. Polovina studentů (51,0%) realizovala obě 
praxe na stejné škole. Domníváme se, že je to ze dvou důvodů, a to, (1) že 
si studenti z praktických důvodů vybrali pro ně nejbližší školu, většinou v 
jejich domácím prostředí, nebo (2) pro ně bylo snazší pokračovat v praxi ve 
známých podmínkách. Tím však byla jejich praxe omezena a získali tak 
užší spektrum zkušeností a poznatků. 

 

Hodnocení učitele-mentora 
Učitelé-mentoři se na konci praxe písemně vyjadřují k práci studenta. Po 

analýze jejich hodnocení jsme zjistili, že jsou všechna pozitivní. Učitelé-
mentoři uvádí, že byli studenti na praxi úspěšní a že dobře spolupracovali. 
Takové názory velice málo vypovídají o skutečné úspěšnosti studentů resp. 
účinnosti praxe. V určitém smyslu jsou podobné internímu, neboli učitelo-
vu hodnocení při jinak externí maturitě. Také mají nízkou vypovídající 
hodnotu. Hodnocení učitele-mentora tak, jak ho používáme nyní, není při-
měřeným ukazatelem úspěšnosti praxe. Proto bude třeba v budoucnosti 
použít jiný způsob hodnocení úspěšnosti studentské pedagogické praxe. 
 

Deník pedagogické praxe 
Na obou typech praxe si studenti vedou pedagogický deník. Při jeho ana-

lýze jsme zjistili, že se jednotlivé deníky navzájem výrazně liší, což je také 
závislé na učiteli-mentorovi a jeho představě o vyučování a mentorství. 
Studenti v nich většinou popisovali průběh praxe, do deníků vkládali pří-
pravy učitele-mentora, pracovní listy a jiné materiály. Deníky tak byly 
většinou pěkně upravené, ale i dosti obsáhlé. Nikde však nebyl zaznamenán 
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studentův přínos do vyučování, jeho aktivní činnost, kritický pohled na 
průběh vyučování, vlastní názory a návrhy. Z toho se dalo pochopit, že 
studenti měli většinou pasivní roli pozorovatelů (hospitujících) a že na 
praxi velice málo získali. Taková podoba deníku slouží spíše jako sbírka 
příprav, která se jim bude možná hodit v jejich budoucí praxi. Nebylo 
možné z nich zjistit rozvoj a pokrok studenta. Tato analýza nás před třemi 
lety přivedla k tomu, že jsme praxi obsahově změnili. Zjistili jsme, že jsme 
studenty nedostatečně přesně usměrňovali. Proto jsme od roku 2002/2003 
dali studentům pokyny, které je vedly k aktivnější úloze při vyučování. Od 
té doby se s učitelem-mentorem domlouvají o průběhu každé hodiny, které 
se účastní. Tímto či jiným způsobem musí ohodnotit úspěšnost vyučova-
cích hodin, analyzovat možné problémy nebo zvláštnosti, sami co nejvíce 
spolupracovat při realizaci vyučovacích hodin a být při tom co nejvíce 
samostatní. Učitel-mentor a žáci hodnotí práci studentů, z čehož se vidí 
jejich rozvoj, proto je evaluace důležitá část praxe. Při psaní deníku je kla-
den důraz na zapisování základních zjištění, reflexí. Tímto způsobem pra-
cují studenti více uvědoměle a z toho je možné sledovat jejich pokroky. 
Domníváme se, že současná podoba deníku praxe je přiměřeným ukazate-
lem studentských pokroků. 

 

Závěry 
Závěrem můžeme konstatovat, že pedagogická praxe, kterou jsme orga-

nizovali v letech 1999/2000 – 2004/2005, byla v lecčem dobrá. Nedostatky 
se ukázaly především v: 

• časovém rozložení praxe během roku, 

• hodnocení úspěšnosti studentů na praxi. 
Abychom odstranili tyto nedostatky, připravili jsme návrhy pro zlepšení, 

které budeme aplikovat v akademickém roce 2005/2006. Studenti si budou 
muset stejnoměrně rozdělit praxi na všech 8 měsíců akademického roku. 
Jako nejdůležitější se nám jeví to, aby s praxí začali již v září ještě před 
začátkem akademického roku. Tímto si přejeme dosáhnout, aby na cvičení 
a přednášky přišli už s konkrétními problémy z praxe. 

Pro více objektivní a přiměřené hodnocení úspěšnosti studentů na praxi bu-
deme připravovat hodnotící dotazníky, z kterých bude jasné, co se hodnotí a 
jaká jsou kriteria hodnocení (Rutar Ilc 2000). Zároveň by byly připraveny také 
hodnotící dotazníky pro studenty, které by měly zjišťovat jejich názory na 
praxi a my z nich poté zjistili, do jaké míry byly cíle praxe splněny. Při tom 
budeme brát v úvahu také výsledky výzkumu, který realizoval Nettle (1998) a 
týkal se změny postojů studentů v průběhu pedagogické praxe. 
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Domníváme se, že je 70 hodin praxe dostačující, pokud jsou dobře vyu-
žity. Naše výsledky ukázaly, že je účinek velmi rozdílný a ve velké míře 
také závislý na učiteli-mentorovi, na jeho pohledech na vyučování, což 
zjišťují také jiné výzkumy (Friedrichsen, Dana 2003). 

Naší prioritou proto bude, co nejdříve sestavit síť učitelů-mentorů, kteří 
by při vzdělávání budoucích učitelů sledovali stejné cíle jako my. 
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Graf č. 1: Trvání průběžné pedagogické praxe v akademických letech 1999/2000 do 
2004/2005 (N=61). 
 

 Praxe 1 a 2 
Základní škola 79,5 % 
Střední škola 14,8 % 
jiné 5,7 % 
celkem 100,0 % 
Tabulka č. 1: Zařízení, kde studenti v akademických letech 1999/2000 do 2004/2005 
realizovali pedagogickou praxi 

 

 Základní škola Střední škola 
Praxe 1 52,6 % 27,8 % 
Praxe 2 47,2 % 72,2 % 
Celkem  100,0 % 100,0 % 
Tabulka č. 2: Rozdělení studentů po školách na praxi 1 a praxi 2 v akademických 
letech 1999/2000 – 2004/2005 
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Anotace: We analysed formal obligatory pedagogical praxis for biology tea-
chers-to-be at Biotechnical Faculty in Slovenia that took place in years 
1999/2000 to 2004/2005. Results show weaknesses in duration and distribu-
tion of praxis through a school year and in evaluation of students' progress. 
We propose improvements in a form and contents of praxis.  
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NÁMĚTY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI STUDENTŮ 
UČITELSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA SPOLUPRÁCI UČITELE 

S RODIČI ŽÁKŮ 
Stanislav Střelec 

Anotace: Studie se zabývá aplikací a výsledky vybraných metodických postu-
pů při pedagogické praxi studentů učitelství. Cílem těchto pedagogických 
intervencí bylo přispět ke zvýšení profesionální úrovně budoucích učitelů při 
jejich jednání s rodiči žáků.  

 

Jednání učitele s rodiči žáků patří k náročným profesním činnostem, na 
které nejsou studenti učitelství cíleně připravováni. Přitom pro učitele (a to 
nejen začínajícího) je zpravidla náročné přejít z „každodenního“ stylu jed-
nání se žáky na „příležitostný“ způsob komunikace s rodiči těchto žáků 
(dále viz například Šimoník 1994). Setkání učitelů s rodiči žáků je nezřídka 
zdrojem napětí, nejistoty, stresu a některých dalších podobných průvodních 
jevů. Náročné přitom nejsou tyto situace jen pro učitele, ale také pro rodiče 
žáků. Zatímco rodiče se jim mohou vyhnout, v případě učitelů patří k jejich 
profesním povinnostem. Jedním z cílů projektu GA ČR č. 406/03/1349 
„Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitels-
tví v průběhu jejich praxe na fakultní škole“ bylo přispět ke zvýšení profe-
sionální úrovně budoucích učitelů při jejich jednání s rodiči žáků. V tomto 
smyslu byla naše pozornost zaměřena na aplikaci a ověření vybraných 
metodických postupů při pedagogické praxi studentů učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů. Při řešení této dílčí části grantového projektu jsme 
navázali na výzkumné poznatky získané v období 1998-2001 při řešení 
grantového projektu GA ČR č. 406/98/1375 (viz Střelec 2002). Prostřed-
kem k dosažení naznačeného cíle našeho dílčího badatelského záměru byly 
některé dovednosti usnadňující vytváření přirozenějšího, respektujícího a 
ve svém důsledku kooperativního vztahu mezi učitelem a rodiči žáků. Ro-
diče žáků jsou v tomto vztahu chápáni jako participující skupina dospělých, 
která je osobně zainteresována na průběhu školního vzdělávání a především 
na vzdělávacích výsledcích svých dětí. Domníváme se, že i když jsou 
rodiče lidé různého vzdělání, odlišných profesí, zkušeností a majetkových 
poměrů, je možné dospět při spolupráci s nimi k některým osvědčeným 
způsobům jednání, které povedou k větší důvěře mezi učiteli a rodiči a cel-
kově prospějí především dětem (žákům).  
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Při řešení našeho výzkumného tématu jsme se opírali zejména o následující 
teoretická východiska: 

• Specifické komunikační, konzultativní a poradenské dovednosti učitele 
patří do skupiny dovedností sociálně-interakčních, v nichž se promítají ne-
jen vzájemné vztahy mezi učitelem a žáky, ale také vztahy mezi učitelem 
(školou) a rodiči žáků a vztahy mezi žáky a jejich rodiči. Při hledání vý-
chodiskového rámce pro orientaci v těchto několika interakčně-vztaho-
vých rovinách nás inspiroval S. Navrátil se svým nástinem systému profe-
sionálních dovedností učitele, které ovlivňují úroveň řízení vyučovacího 
procesu (viz Vyskočilová 1984, s. 79-85). Úpravou a doplněním Navráti-
lova souboru interakčních dovedností jsme dospěli k následujícímu vý-
chozímu přehledu komunikativních, konzultativních a poradenských do-
vedností učitele, žádoucích pro vznik a rozvíjení kooperačního vztahu 
mezi třídním učitelem a rodiči žáků: 

• dovednost navazovat kontakt s rodiči svých žáků, 

• dovednost vhodně sdělit výsledky svých zjištění jednotlivým 
rodičům nebo celé skupině rodičů, 

• dovednost řídit diskuse s rodiči žáků, 

• dovednost odhadnout interpretaci svého chování rodiči žáků, 

• dovednost sdělovat požadavky a instrukce k jejich splnění tak, aby 
vytvořily podmínky pro jejich přijetí rodiči, 

• dovednost přesvědčit rodiče o tom, že učiteli záleží na příznivém 
edukačním vývoji každého žáka. 

• Při orientačním promýšlení procesuálních aspektů utváření pedagogických 
dovedností nás zaujalo přehledné pojetí E. Perrotové rozlišující tři základní 
etapy utváření dovedností, a to fázi kognitivní, praktickou a zpětnovazební 
(viz Kyriacou 1994, s. 27). Do první kognitivní etapy Perrotová zahrnuje 
uvědomění si toho, co určitá dovednost je (prostřednictvím studia a pozoro-
vání), dále identifikaci jednotlivých prvků dovednosti, uspořádání těchto 
prvků a pochopení funkce dané dovednosti. Druhou etapou autorka rozumí 
praktické osvojování dovednosti (ve vyučování i při jiných příležitostech). 
Podstatou třetí etapy je zlepšení dovednosti na základě zpětnovazebních 
informací a opakování cyklu na kvalitativně vyšší úrovni.      

• Při detailnějším pohledu na jednotlivé fáze osvojování dovedností se 
přikláníme při řešení našeho tématu k metodologickému pojetí a termi-
nologii V. Švece. Spolu s tímto autorem považujeme za účelné:    

• rozlišovat mezi vnější (výkonnou) a přímému pozorování 
přístupnou složkou dovednosti a vnitřním modelem dovednosti 
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(zahrnujícím motivaci subjektu k činnosti, jeho schopnosti, 
zkušenosti, styl poznávání, myšlení a učení i jeho prožitky spojené 
s nácvikem a realizací dovednosti), 

• vycházet z toho, že základem účinného utváření dovednosti je 
orientace subjektu v osvojovaných činnostech a že orientační 
osnova činnosti představuje soustavu bodů (informací) 
charakterizujících klíčové prvky procesu osvojování dovednosti, 

• předpokládat, že vnitřní model dovednosti existuje u subjektu 
v prekoncepční podobě již před jejím osvojováním. Jeho obsah a 
struktura závisí i na dosavadních vědomostech, dovednostech a 
zejména zkušenostech subjektu, 

• přijmout za významný faktor osvojování a rozvíjení 
pedagogických dovedností sebereflexi, která usnadňuje přirozené 
včleňování (splývání) nových pedagogických poznatků a 
zkušeností do stávající zkušenostní struktury subjektu, 

• posoudit funkci a rozsah nezbytného teoretického minima, které 
podmiňuje a na které navazuje praktické osvojování dovednosti a 
etapy její krystalizace a dotváření (Švec 1998, s. 32 a dále). 

 

Jsme si vědomi toho, že takto obecně formulované zadání naznačuje po-
měrně obsáhlý prostor pro několik směrů, ve kterých může být realizováno. 
Z toho vyplývá i riziko rozptýlenosti tématu a jeho nezřetelných závěrů, Proto 
byl v našem projektu jako jeden z dílčích cílů stanoven požadavek – připravit 
konkrétní metodické materiály, které mohou studentům usnadnit osvojování 
základů dílčích dovedností „kooperačího“ dovednostního souboru.  

Při řešení výzkumného úkolu jsme museli vzít v úvahu i některé současné 
podmínky (například procesuální a obsahové uspořádání) učitelského studia. 
Pedagogickou disciplínou, která má nejbližší vztah ke komunikačním, konzul-
tativním a poradenským dovednostem učitele je v našem případě (PdF MU 
v Brně) Teorie a metodika výchovy (TMV).Vzhledem k disproporci mezi 
obsažným studijním programem disciplíny (viz Střelec 2004) a omezenou ča-
sovou dotací pro její výuku mohou být studenti učitelství k některým námě-
tům pouze inspirováni. Nedostatek času byl pociťován zejména při našich 
snahách o důkladnější dovednostní přípravu studentů, která byla součástí pra-
videlné výuky a přitom také jedním z úkolů výzkumného tématu. 

Impulsem pro výraznější změnu v postojích studentů učitelství k některým 
profesním kompetencím bývá jejich souvislá pedagogická praxe. V rámci této 
praxe byl studentům zadán úkol – uskutečnit rozhovor s třídním učitelem, zazna-
menat jeho obsah pro seminární diskusi. Třídní učitelé byli vybráni jako respon-
denti z toho důvodu, že jsme u nich předpokládali největší zkušenosti z jednání 
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s rodiči. Studentům byla dána k dispozici doporučená osnova rozhovoru a 
základní informace o aplikaci uvedeného exploračního způsobu v praxi. Pro 
ilustraci uvádíme rámcovou předlohu pro vedení a záznam tohoto rozhovoru:  
Vstupní orientační údaje 
Délka učitelské praxe respondenta:  
Typ školy: 
Aprobace: 
Žena – muž: 
Osnova rozhovoru s třídní učitelkou (třídním učitelem) 
Úvod – obava začínajícího učitele ze spolupráce (z komunikace) s rodiči 
svých žáků, provázená snahou vyhnout se chybám. 
• Jak hodnotíte celkově zájem rodičů o práci svých dětí ve škole 

(například odhad – kolik % rodičů má zájem o pravidelnou spolupráci 
s třídním učitelem a čím je tento zájem především motivován). 

• Dá se podle Vašeho mínění obecněji charakterizovat skupina rodičů, 
která má o spolupráci s Vámi trvalejší zájem (například – vzdělanější 
rodiče, rodiče dobře prospívajících žáků, výhradně matky, atd.). 

• Které způsoby spolupráce s rodiči se Vám osvědčily (individuální, 
skupinové, hromadné, písemné, úřední hodiny…) a v jakých 
souvislostech? 

• Co oceňujete na spolupráci s rodiči žáků, jaký efekt Vám přináší? 
• Co považujete obecně za nejvážnější překážky (bariéry) ve spolupráci 

učitele s rodiči?  
• Co by měl podle Vašeho názoru vědět učitel o rodinném prostředí žáka? 
• Co byste doporučili začínajícím učitelům pro jejich efektivní spolupráci 

s rodiči žáků? 
• (Další otázky podle vlastního uvážení) 
Jméno. Druh a ročník studia autora (autorky) zápisu: 

Hlavním účelem rozhovoru byla motivace – posílení vztahu studentů 
k profesním kompetencím učitele. Zaměření otázek je spíše informativní 
než „technologické“. Bylo tak koncipováno z určité obavy, že respondenti 
(třídní učitelé) nebudou příliš ochotni se svěřovat s důvěrnějšími profesní-
mi zkušenostmi. Při následné seminární diskusi se studenty („zpravodaji“) 
se objevily názory částečně rozptylující tyto obavy. Studenti doporučovali, 
na základě svých zkušeností z rozhovorů, že by mohla být osnova rozšířena 
o některé otázky týkající se například přípravy učitele na schůzku s rodiči, 
o dotazy na konkrétní konfliktní situace učitele s rodiči, způsoby jejich 
řešení a některé další náměty. Při jiné příležitosti (v doplňujícím pedago-
gickém studiu učitelů technických předmětů) byl studentům zadán úkol – 
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uskutečnit rozhovor s rodičem žáka (studenta) o jejich spolupráci s třídním 
učitelem. Doporučená osnova rozhovoru byla následující:  

 

Vstupní orientační údaje 
Rozhovor byl veden s matkou – s otcem žáka (studenta): 
Typ školy, kterou jejich dítě navštěvuje: 
Který ročník studuje: 
Osnova rozhovoru s rodičem žáka (studenta) o spolupráci s třídní učitelkou 
(třídním učitelem) 
• Chodí Vaše dítě do školy rádo nebo nerado? Proč? 
• Jaké jsou Vaše představy o dosaženém vzdělání a profesi Vašeho dítěte? 
• Spolupracujete se školou, kterou navštěvuje Vaše dítě (pravidelně, 

příležitostně, nepovažuji to za potřebné…)? 
• Které způsoby spolupráce s třídní učitelkou (třídním učitelem) Vám 

nejvíce vyhovují (individuální rozhovory, společné schůzky, písemné 
kontakty, žádné…)? 

• Co oceňujete (jako rodič) na třídní učitelce (třídním učiteli) Vašeho dítěte? 
• Co by se mělo změnit v přístupu učitelů k rodičům a rodičů k učitelům, 

aby se stali lepšími partnery? 
• Jak celkově hodnotíte práci školy, kterou navštěvuje vaše dítě (s čím 

jste spokojeni, k čemu máte výhrady, s čím naprosto nesouhlasíte…)? 
• (Další otázky podle vlastního uvážení) 

Jméno, druh a ročník studia autora (autorky) zápisu: 
 

Na základě dílčích zkušeností se domníváme, že oba naznačené způsoby 
pedagogické intervence mohou nalézt uplatnění v pregraduální fázi profesní 
přípravy učitelů. Při posuzování předpokladů pro utváření komplexní doved-
nosti, jejíž důsledek se může promítnout v příznivém postoji rodičů k učiteli a 
v zájmu rodičů o spolupráci s učitelem, se zamýšlíme také nad součástí této 
dovednosti spočívající ve schopnostech učitele přesvědčivě působit na rodiče. 
Tyto činnosti mají jako každá dovednost svoji specifickou myšlenkovou, 
sociálně-komunikativní a psychomotorickou stránku. Nejpatrnější (nejviditel-
nější) je její vnější sociálně-komunikativní podoba, směřující v našem případě 
k předávání adekvátních informací rodičům a k vedení individuálních a skupi-
nových konzultací s nimi. 

Na závěr předkládáme soubor doporučení, ke kterým jsme dospěli po posou-
zení informací z obou variant strukturovaných rozhovorů. V našich závěrech se 
také promítly inspirace z empirických zjištění zahraničních autorů (viz 
Christopher 1998, Kretschmann 2003). Přehled vybraných (nejčastěji uvádě-
ných) doporučení a rad učitelům pro jejich efektivní spolupráci s rodiči žáků: 
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• Je důležité, aby rodiče od prvních setkání s Vámi cítili, že jsou ve škole 
vítáni a že dostanou užitečné informace. 

• Chovejte se k rodičům svých žáků jako k sobě rovným. Vědí o svém 
dítěti více než Vy a znají ho déle než Vy. Neostýchejte se zeptat rodičů 
jakou pomoc (ve vztahu ke školní prosperitě svého dítěte) by od Vás 
potřebovali. 

• Neočekávejte, že všichni rodiče budou mít ke škole kladný vztah.  
• Setkání učitele s rodiči by měla být časově přiměřená (většinou spíše 

krátká) a jejich závěr by měl vyznít pozitivně.  
• Rodiče za Vámi přišli kvůli svému dítěti. Neporovnávejte před nimi 

děti a nemluvte s nimi o jiných žácích. 
• Na rozhovor s rodiči se dobře připravte. Myslete na to, že jste po celou 

dobu setkání s rodiči stále v zaměstnání a vystupujte profesionálně.  
• Na přivítanou rodičům podejte ruku, usmějte se a očima navažte 

kontakt. 
• S rodiči, kteří nemohou přijít do školy, promluvte telefonicky. Neurážejte 

se, že v den, ve kterém jste si Vy udělali čas na ně, oni ho neměli.  
• Vyvarujte se obsáhlých rozmluv o sobě, o svém osobním životě a o 

svých problémech.  
• Nemluvte jen o nepříjemných věcech. Začněte něčím pozitivním a také 

něčím nadějným skončete. Pamatujte si zásadu, že dřív než řeknete 
něco negativního, je třeba mluvit o věcech pozitivních.  

• Neslibujte rodičům pod nátlakem něco, čeho byste mohli později 
litovat.  

• Pokud se budou rodiče ptát na skutečnosti, které Vám nejsou v dané 
chvíli známy, sdělte jim, že poskytnete požadovanou odpověď později, 
až budete mít k dispozici potřebné údaje. 

• Nepoučujte rodiče. Rodičům i Vám záleží na tomtéž – aby dítě dobře pro-
spívalo a přiměřeně akceptovalo také celkové působení školního prostředí. 

• Uvažte, ve kterých závažných případech může být užitečná (nebo 
nezbytná) stručná písemná dokumentace k tomu, co se stalo, koho se to 
týká a jak bude záležitost řešena. Kopii zápisu by měli mít k dispozici 
také rodiče a vedení školy.  

• S rodiči, kteří jsou pracovně zaneprázdněni, si dohodněte individuální 
způsob vzájemné komunikace.  

• Zveřejněte hodiny, ve kterých Vám mohou rodiče volat do školy 
(případně domů).  

• Pokud jsou rodiče rozvedeni, zeptejte se jich, jestli chtějí dostávat 
zprávy každý zvlášť.  

• Vždy když s rodiči hovoříte, nezapomeňte jim říct, co jejich dítě umí a 
jaké má přednosti.  
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• Nezapomínejte také, že jste vzdělaní specialisté v oboru a umíte 
pracovat  s dětmi. Předkládejte rodičům konkrétní návrhy, ale vždy 
připouštějte jiná možná  řešení. 

• Při setkání s rodiči příležitostně připomínejte, že rodiče, žáci a učitelé 
tvoří trojúhelník, který přestává mít smysl, jestliže u něj jedna část 
chybí nebo je nefunkční.  

Nesmíme přitom ztrácet ze zřetele, že rozhodujícím činitelem, který ovliv-
ňuje postoje rodičů k učiteli a ke škole, je zpravidla dítě (žák) a jeho vztah 
k edukační realitě. Rodiče by měli být učiteli přijímáni (a také naopak) jako 
partneři, kteří se angažují při utváření co nejlepších předpokladů pro životní 
prosperitu dítěte (žáka).  
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Abstract: The study focuses on the applications and results of selected metho-
dological approaches which are commonly used during teaching practice. The 
goal of these pedagogical interventions lies in upgrading the professional level 
of future teachers and their skills of communicating with the pupils' parents. 
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CO DÁVÁ STUDENTŮM OBORU MATEMATIKA 
PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Irena Sytařová 

Anotace: Zeptáte-li se studentů učitelství, jak je lépe připravovat na jejich 
budoucí práci, mnozí odpoví, že je důležité mít více pedagogické praxe. Tento 
příspěvek se pokouší ukázat, jak si někteří studenti představují svou pedago-
gickou praxi, co zajímavého si z praxí odnášejí a proč je podle jejich názoru 
tolik důležité rozšířit podíl pedagogických praxí v jejich studijních programech. 

 

Když se zeptáte studenta pedagogické fakulty, co by změnil na svém stu-
diu, velice často je první odpovědí, že by přivítal více praxe. Jako druhá 
odpověď bývá více didaktiky daného oboru. Podobně odpovídá i většina 
učitelů, kteří jsou dávno z vysoké školy ve skutečné praxi. 

Co je vlastně na praxi a didaktice daného předmětu pro studenty (i učite-
le) tak významného, že by v drtivé většině přivítali jejich posílení? Nevím, 
jak se k tomu staví ostatní, ale mohu říci, jak jsem svoji praxi vnímala já. 

V minulém školním roce se mi podařilo absolvovat praxi na základní 
škole, kde jsem vyučovala matematiku v 6. ročníku, kterou jsem na základě 
potřeb školy prodloužila na půl roku. Přiznám se, že jsem na začátku neby-
la příliš nadšena tím, co jsem měla podstoupit, ale přesto jsem byla přes-
vědčena o tom, že tuto situaci musím zvládnout. Vždyť co je na tom – ma-
tematiku, tu mám v malíčku, a co se týče chování dětí, tak pokud budou 
zlobit, budu na ně přísná. 

To, co přišlo, nekorelovalo ani v nejmenším s mými představami. Po 
prvních dvou hodinách jsem byla zralá na pohovor u psychologa – děti vy-
tvářely takový hluk, že jsem opravdu neslyšela ani vlastního slova, nebylo 
způsobu, jak je utišit, a jedna skupinka dokonce začala hrát karty. V noci 
jsem se budila představou, že opravdu nejsem ani trochu vhodná na povo-
lání učitelky, což pro mě bylo ovšem docela nepříjemné zjištění vzhledem 
k tomu, že jsem na tuto profesi odkázána vzhledem k mému vzdělání. 

Mé počáteční pocity byly kapitulační, cítila jsem se poražena. Naštěstí se 
ve mně brzy probudilo odhodlání a přesvědčení, že jsem schopna hru obrá-
tit ve svůj prospěch. A tak jsem poněkud změnila svoji taktiku – zatímco 
první dvě hodiny jsem se snažila děti vzdělávat, během kteréžto činnosti 
jsem zcela ztratila kontrolu nad jejich chováním, rozhodla jsem se nyní, že 
ze všeho nejdřív je třeba určit pravidla hry. Sdělila jsem dětem, že nesnesu 
ten kravál, který doposud provozovaly, a že budeme psát testy každou 
hodinu tak dlouho, dokud nezačnou sekat dobrotu. Rázem bylo po legraci a 
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po řevu, jen ze zadní lavice se ozval Robin: „Paní učitelko, vy jste přísná, 
to jsme si nedomluvili.“ 

Opravdu se mi podařilo dosáhnout svého a počáteční chaos se začal pře-
měňovat v pracovní a přátelské prostředí. Po čase nastala chvíle, kdy jsem 
se od výchovných zásahů mohla vrátit zpět k matematice. Další problémy, 
které nastaly v kontaktu s dětmi, byly v rámci normálních školních vztahů 
(každý může být někdy unavený nebo hladový, mít doma nějaké problémy 
apod., od čehož se odvíjí jeho chování). Mohla jsem si zkoušet různé formy 
výuky a sledovat, která dětem nejlépe vyhovuje.  

Nakonec jsem s dětmi měla tak krásný vztah, že mě ani nechtěly pustit, 
když jsem musela praxi ukončit. A jsem přesvědčena o tom, že matematiku 
nikdo z nich nevnímal jako nejhorší předmět, který nemohou zvládnout. 

Velkým oříškem pro mě ale až do konce praxe zůstal Péťa, kterého bych 
klasifikovala jako problémového žáka. Domnívám se, že jeho problémy 
mohly pramenit z jeho velice malého sebevědomí, které se snažil kompen-
zovat vnějšími projevy, a také z toho, že už byl pro většinu učitelského sbo-
ru zařazen do kategorie „beznadějný případ“ a neměl tedy naději na změnu 
k lepšímu. Bohužel vím z psychologie příliš málo na to, abych si s ním do-
kázala poradit (většina učitelů se o to ani nesnažila) a tak jsem pouze zkou-
šela uplatňovat různé finty, z nichž žádná nebyla ta správná. Nicméně se mi 
podařilo alespoň tolik, že na jeho vysvědčení mezi trojkami a čtyřkami zá-
řila dvojka z matematiky. Na rozloučenou jsem od něj (a nejen od něj) 
dostala vlastnoručně vyrobený přívěsek na klíče. 

I přesto, že svůj boj s malými dětmi vnímám jako úspěšný, jsem stále ve 
svém učitelském působení shledávala celou řadu nedostatků, na kterých 
bych chtěla dále pracovat. Co mi tedy tato praxe přinesla: zejména zjištění, 
že pokud nejsou stanovena zcela jasná pravidla, která určí, kdo bude pán a 
kdo poddaný, bude ve třídě takový zmatek, že se učitel vůbec nedostane 
k výuce předmětu. Jsou učitelé, kteří tato pravidla určí jenom tím, jak vypa-
dají nebo jednají. Já jsem na to musela jít poněkud složitěji. 

Zajímalo mě, k jakým poznáním přišli během svých praxí naši studenti. 
Dali jsme 27 studentům PdF MU oboru matematika, kteří právě absolvova-
li pedagogickou praxi na ZŠ, tyto tři otázky: 
1. Co vám praxe přinesla pozitivního? 
2. Jaká negativní zjištění vám praxe přinesla? 
3. Vaše návrhy na zlepšení přípravy budoucích učitelů. 

Otázky byly otevřené, neměly žádné možnosti na zaškrtnutí, tedy se ob-
tížně vyhodnocují, ale zase poskytnou více informací. Pořadí odpovědí na 
otázku 1 bylo takové: 
1. Potěšil mě zájem dětí (5 odpovědí) 
2. Zjistil jsem, že mě tato práce baví (4 odpovědi) 
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3. Zjistil jsem, že tuto práci chci vykonávat (3 odpovědi), získal jsem větší 
sebejistotu (3 odpovědi), potěšilo mě, že byly děti hodné (3 odpovědi) 

4. Měl jsem možnost vyzkoušet si různé formy práce (2 odpovědi), získal jsem 
sebereflexi (2 odpovědi), potěšila mě aktivita 6. a 7. třídy (2 odpovědi) 

5. Zjistil jsem, že žáci rádi počítají (1 odpověď), seznámil jsem se s 
alternativními formami výuky (1 odpověď) 

Na otázku 2 odpovídali studenti takto: 
1. Chování dětí (6 odpovědí) 
2. Nepřipravenost na kázeňské problémy (3 odpovědi) 
3. Pasivita 8. a 9. třídy (2 odpovědi) 
4. Nepříjemný uvádějící učitel (1 odpověď), ztráta iluzí (1 odpověď), 

zjistil jsem, že nedokážu žáky v matematice motivovat (1 odpověď), 
měl jsem problémy s učivem (1 odpověď), děti jsou natvrdlé 
(1 odpověď), děti neumí logicky uvažovat (1 odpověď), obtížnost 
současné práce s nadanými a pomalými dětmi (1 odpověď), vztahy 
mezi učiteli (1 odpověď), vztahy mezi učitelem a žáky (1 odpověď), 
problémy s didaktickou transformací (1 odpověď), vybavení školy 
(1 odpověď), přístup žáků k domácím úkolům (1 odpověď), nezájem 
žáků (1 odpověď) 

 

Proč by měla být praxe během studia tolik důležitá, když se studenti se všemi 
těmito problémy seznámí při samotné práci? Je to zřejmě proto, že se s mnoha 
problémy setkají ještě v době, kdy mají například možnost si rozmyslet, jestli je 
pro ně toto povolání vůbec vhodné. Někdo může zjistit, že by pro něj byla 
učitelská práce příliš psychicky či jinak náročná a má ještě zavčas možnost vybrat 
si jiné povolání. Dále mají příležitost v případě, že nevědí, jak by se v dané situaci 
měli zachovat, požádat zkušeného učitele z fakulty o radu. Ne vždy se totiž začína-
jící učitel dostane do takového kolektivu kolegů, kteří mu vždy ochotně pomohou 
z každé nesnáze. Také si mohou porovnat své zážitky se svými spolužáky, disku-
tovat o nich a tím hledat možná řešení. A v neposlední řadě si uvědomí, na co 
všechno je třeba se připravit, jaké situace mohou ve škole nastat. 
A jaké padly návrhy studentů na zlepšení jejich přípravy na budoucí povolání? 
1. Méně teorie, více praxe (8 odpovědí) 
2. Více didaktiky (5 odpovědí) 
3. V pedagogice řešení konkrétních výchovných situací (4 odpovědi) 
4. Jsem spokojen – žádné změny (3 odpovědi) 
5. Více metodiky matematiky (2 odpovědi) 
6. Ukázky různých forem výuky (1 odpověď), více psychologie 

(1 odpověď), počítání problémových příkladů (1 odpověď) 
Zeptali jsme se také učitelů z praxe, jaké změny by přivítali ve své pří-

pravě, aby se jim snadněji vstupovalo do povolání. Získali jsme 70 odpově-
dí, jimž dominovaly hlavně tyto: 
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• Více didaktiky matematiky (20%) 
• Více metodiky matematiky (20%) 
• Více praxe (19%) 
• Ubrat teorie (13%) 

Dále velice často zazněly odpovědi, že jim na začátku kariéry dělala po-
tíže práce s problémovými dětmi, ale také s dětmi s poruchami učení (tato 
odpověď se ale vyskytovala převážně u učitelů s delší praxí, protože dnes 
se o těchto poruchách lze mnohé dovědět), a dále vysvětlení učiva, práce 
s šikovnými dětmi, neznalost dokumentů a administrativní práce, atd. 

Přestože jsou pro nás tyto odpovědi studentů i učitelů pouze orientační, je v 
nich vidět jasný požadavek těch, kteří se mají stát (nebo už jsou) učiteli – uberte 
teorie, přidejte praktických záležitostí s jasnou vazbou na naše budoucí povolání. 
Bohužel, o jejich vzdělávání rozhodují lidé, kteří nikdy nebudou řešit situaci, že 
Petřík začíná propadat z matematiky jen pro to, že má psychické problémy a my 
mu nedokážeme pomoci, že Jakub na nás v hodině sprostě pokřikuje a my 
nevíme, co s tím můžeme dělat, aby si na nás nevyšlápli jeho rodiče, atd. Proto se 
nelze divit, že tito lidé, kteří naposledy navštěvovali školu někdy ve svém dětství, 
tlačí spíše na odbornou část vzdělávání, neboť ta jediná má pro ně trochu váhu. A 
praxe, těch spíš ubývá než přibývá. 

Nedávno jsem zahájila rozhovory s osmi studenty PdF MU 4. ročníku obo-
ru matematika a již po prvním rozhovoru jsem si všimla jistých shod v odpo-
vědích jednotlivých studentů: Svoji nespokojenost vyjadřují v souvislosti s: 
• konkrétními učiteli, kteří podle nich svoji práci nedělají dobře 
• množstvím odborné matematiky 
• obecností v pedagogických předmětech 
• množstvím praxe 
Jejich spokojenost naopak souvisí s: 
• právě začínající Didaktikou matematiky 
• s konkrétními učiteli, kteří je oslovili svým přístupem k výuce 

Dále mají velká očekávání právě od Didaktiky matematiky a od praxe, 
kde většina z nich bude poprvé učit a která je zanedlouho je čeká (někteří 
se na ni těší, někteří se jí obávají). 

A jaké mají představy o tom, jak by jejich vzdělávání mělo vypadat? Je 
to řešení zcela konkrétních problémů, ať už jde o vysvětlování konkrétního 
učiva, upozornění na konkrétní chyby učitelů, pouštění záznamů z hodin, 
ukázky různých forem učení apod. A samozřejmě by přivítali více praxe, 
na kterou někteří z nich doslova spoléhají, protože si myslí, že teorií se nic 
naučit nemohou. 

Také loni jsem uskutečnila několik rozhovorů se studenty 4. ročníku, kteří 
již opouštěli fakultu. Zejména mě zajímalo, jak se dívají na praxe a jak 
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konkrétně myslí to, když říkají, že by bylo potřeba více praxe. Získala jsem 
několik zajímavých informací: Studentům se nelíbí poměr náslechy: výstupy, 
v němž podstatně dominují náslechy. Také doporučují, aby se náslechy konaly 
u více učitelů a na více školách a ne jen u jediného učitele, u něhož se stále 
opakují tytéž situace. Chtěli by, aby se praxe více přiblížila reálnému učení a 
měli možnost si vyzkoušet co nejvíc situací, které ještě na fakultě mohou 
zkonzultovat, ale uvědomují si organizační a finanční problémy, které tomu 
brání. Jako řešení různých problémů praxe bylo navrhnuto, že by student fun-
goval jako suplent. To by se školám mohlo finančně vyplatit. 

Ještě bych se vrátila k jejich postoji k odborné matematice. Někteří z nich 
se domnívají, že je přiměřená, i když také dodávají, že některé věci, co se tam 
dělají, jsou pro ně celkem zbytečné. Ale někteří dokonce zastávají názor, že 
celá odborná matematika od začátku až do konce je pro ně naprosto „zbyteč-
ná“ a „k ničemu“, protože už ji nikdy v životě nepoužijí. Ale učíme se věci 
opravdu jenom proto, abychom je používali? Anebo jde spíš o to vybudovat si 
ve svých hlavách složitější strukturu s více logickými spoji, než mají ti, které 
mám učit? Mrzí mě, že se někteří studenti (a možná i učitelé VŠ) domnívají, 
že jim stačí naučit se to, co znám sám, předávat dál, že nemusí být ani o krů-
ček dál před svými žáky v uvažování. Ale přesto, že nemohu souhlasit s tím, 
aby se odborná matematika odbourávala, v jednom jim dávám zapravdu. Při-
šli na tuto školu proto, že se chtějí stát učiteli matematiky, ne matematiky od-
bornými, a chtějí se na toto povolání připravit. Ale první tři roky je čeká jen 
odborná matematika, což je pro většinu z nich pořádně studená sprcha, proto-
že měli o svém studiu poněkud jiné představy. Proto si myslím, že již od prv-
ního ročníku by se do výuky měly vedle odborné matematiky zařazovat i ta-
kové předměty, které by jim připomínaly, co sem šli vlastně studovat. 

Na závěr bych řekla, že studenti (alespoň ti, kteří šli na pedagogickou 
fakultu proto, aby se stali učiteli) mají o svém studiu docela pochopitelné 
představy, které se ale bohužel příliš neshodují s reálnou situací. Sama jsem 
učitelka a mám v plánu se jednou vrátit mezi děti na základní školu. A mo-
hu říci, že přestože mi odborná matematika při studiu nijak nevadila a ráda 
jsem se jí zabývala, byla bych škole velice vděčná za větší propojení mezi 
tím, co člověk studuje, a čím se má v budoucnosti živit, k čemuž může zá-
sadně přispět právě pedagogická praxe. 
 

Abstract: If you ask students, how to improve their training for their future 
job, many of them answer, that it is necessary to have more teaching practice. 
This article tries to describe, how may some students imagine their teaching 
practices, which interesting things did they learn from practices, and why they 
think, that it is so important to have more teaching practices. 
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PODPORA PROFESNÍHO ROZVOJE STUDENTŮ 
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ V PRŮBĚHU JEJICH 

PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY 
Jana Škrabánková 

Anotace: Příspěvek předkládá návrh souboru základních kompetencí, které by 
měl mít učitel přírodovědných předmětů. Zahrnuje také podrobné rozpracová-
ní obsahu těchto dílčích kompetencí. Podkladem pro uvedený návrh byl vý-
zkum, prováděný jak v řadách studentů v pregraduální přípravě pro učitelství 
přírodovědných disciplín, tak v řadách absolventů přírodovědných oborů.  
 

Profil absolventa přírodovědného oboru je založen na oborově předmětové 
kompetenci jako jednom celku, v jehož rámci by měl mít učitel osvojeny 
systematické znalosti aprobačního oboru v hloubce a rozsahu odpovídající 
potřebám ZŠ, resp. SŠ, měl by být schopen transformovat poznatky přísluš-
ných vědních oborů do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů, měl by 
dokázat integrovat mezioborové poznatky a realizovat mezipředmětové vzta-
hy, měl by umět vyhledávat a zpracovávat informace za pomocí moderní in-
formační a komunikační technologie a měl by být schopen transformovat me-
todologii poznání svého oboru do způsobu myšlení svých žáků. 

Tuto kompetenci budoucí učitel získá studiem aprobačního oboru a jeho 
metodologie, didaktiky, pedagogické psychologie a informatiky. 

Z praktických důvodů jsem rozdělila oborově předmětovou kompetenci 
absolventa učitelského studia přírodovědného oboru na pět dílčích složek: 

• kompetence komunikativní  

• kompetence oborově didaktická 

• kompetence praktická (experimentální práce)  

• kompetence interdisciplinární (mezioborová)  

• kompetence environmentální  
Komunikativní kompetence zaujímá mezi kompetencemi výjimečné posta-

vení, protože jde o cílovou kompetenci učitele a zároveň je podle RVP ZV za-
řazena ke klíčovým kompetencím žáka. 

Kompetence oborově didaktická může být chápána dvojím způsobem – 
jako součást komunikativní kompetence, opět jak učitele, tak žáka a dále jako 
specifická kompetence učitele, vztahující se k jeho znalostem oborového sys-
tému a jeho schopnostem vytvořit didaktické přemostění informací z tohoto 
systému v interakci učitel – žák. 
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Kompetence praktická (experimentální práce) se vztahuje k psychomoto-
rické oblasti, neboť ji lze chápat jako dovednost práce s laboratorními přístroji 
a aparaturami, s měřícími přístroji, tedy celkově s didaktickou (experimentál-
ní) technikou jak učitele, tak žáka. 

Kompetenci interdisciplinární (mezioborovou) můžeme rozšířit na kompe-
tenci mezipředmětovou ve smyslu vzájemných vztahů a logických návazností 
či propojení mezi jednotlivými chemickými disciplínami a dále transferu těch-
to vzájemných vztahů mezi jednotlivými přírodovědnými předměty. 

Kompetence environmentální není výhradně přírodovědnou kompetencí 
vztahující se k učiteli a žákovi. Její postavení je specifické svým začleněním 
do celého výchovně vzdělávacího procesu, ovšem chemie může podle mého 
názoru nejvíce přispět k formování postojů a budování názorů na tuto proble-
matiku. 
 

Uvádím zde návrh projektu studijního programu učitelství chemie 
pro 2. stupeň základní školy a pro střední školy (standard a kurikulum): 
Určeno: absolventům střední školy s maturitou 
Typ studia: dvouoborové magisterské 
Délka studia: 5 ročníků (10 semestrů) 
Forma: denní 
Způsob ukončení: státní závěrečná zkouška 

• z pedagogiky a psychologie 

• z chemie: odborné vědomosti, laboratorní technika, didaktika chemie 

• obhajoba diplomové práce 
Odlišení studia pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ: 

• V celkovém počtu kreditů, které je nutno během studia získat. Studenti 
učitelství pro SŠ musí získat více kreditů za volitelné předměty. 

• V pojetí didaktiky – stejná hodinová dotace, ale výuka probíhá 
odděleně a zaměřuje se na odlišné cílové skupiny. 

• V zaměření pedagogické praxe. 
Profil absolventa: 
Obecné kompetence vyplývající ze studia společného univerzitního a peda-
gogicko-psychologického základu. 
Odborné kompetence 
1. komunikativní kompetence  
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• zahrnuje jazykové, sociálně – jazykové a pragmatické kompetence 

• absolvent ovládá a aktivně používá odbornou terminologii bez 
profesních potíží 

• zejména jeho styl komunikace se může stát každodenním modelem pro 
jeho žáky 

 

2. oborově didaktická kompetence 
• absolvent má teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblasti obecné 

chemie, anorganické chemie, organické chemie, fyzikální chemie, 
biochemie a laboratorní techniky 

• orientuje se v základní přírodovědecké a chemické terminologii a má 
předpoklady k rozvíjení svých znalostí 

• je schopen studovat odbornou literaturu na vědeckém a didaktickém 
pomezí a vyvozovat praktické důsledky pro svou pedagogickou praxi 

• dokáže se orientovat v otázkách výběru učebních materiálů 

• dokáže tvořivým způsobem zpracovávat didaktické materiály 

• je schopen flexibilně reagovat na změny a na konkrétní situace ve své praxi 

• je schopen profesionálního vývoje založeného na sebereflexi 
 

3. praktická kompetence (kompetence k experimentální práci)  
• absolvent je schopen uplatnit v pedagogické praxi své motorické 

dovednosti při experimentální laboratorní činnosti 

• je schopen obsluhovat didaktickou a laboratorní (přístrojovou) techniku 
a uplatnit ji ve své pedagogické práci 

• je schopen pracovat s moderními informačními zdroji a využívat je při 
uplatňování přírodovědných elementů ve výuce na ZŠ, resp. SŠ  

• je schopen zprostředkovat svým žákům kontakt s praktickými aplikacemi 
teoretických poznatků v prostředí skutečných chemických výrob 

 

4. interdisciplinární (mezioborová) kompetence  

• absolvent má základní přehled ze soustavy příbuzných přírodovědných 
oborů a je schopen jej uplatnit ve své praxi 

• je schopen poukazovat na analogie přírodovědných témat a objasňovat 
jejich podstatu z hlediska chemie  
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• je schopen vybírat odborné texty z různých informačních zdrojů, které 
jsou vhodné pro ZŠ, resp. SŠ a pracovat s nimi ve výuce způsobem, 
který bude stimulovat zájem žáků (studentů)  

 

5. environmentální kompetence 
• absolvent má základní přehled o vztahu chemických technologií 

k životnímu prostředí v celosvětovém, celostátním i regionálním rozsahu 

• je schopen objasnit vztah mezi technologiemi a ochranou životního 
prostředí 

• je schopen prožitkovou formou přiblížit žákům metody a techniky 
globální a environmentálním výchovy 

• ovládá základy bezpečnosti a legislativy chemické práce 
 

Obsahová struktura odborné složky studijního oboru 
Navrhuji pět modulů, které vycházejí z pěti složek odborných kompetencí. 

V rámci jednotlivých modulů jsem vymezila základní kurzy, která by měly 
být páteří studia a volitelné kurzy, v jejichž rámci by studenti měli možnost 
rozvoje na základě svých individuálních preferencí. 

 

1. modul komunikativní  
Vstupní úroveň komunikativních dovedností jednotlivých studentů se liší. Vý-

stupní úrovní by mělo být umění navázat, udržet a prohlubovat komunikaci s žá-
ky (studenty), kolegy, rodiči, vedením školy a dalšími partnery školy i mimo ni.  

 

semestr povinný předmět volitelný předmět 
1 Úvod do pedagogické komunikace 1/0 z  
2 Teorie komunikace  

2/0 zk 
Nácvik komunikačních 
dovedností 0/1 z 

3  Nácvik komunikačních 
dovedností 0/1 z 

4  Zájmová činnost v chemii 0/1 z 
5  Komunikace s žáky 

s vývojovými poruchami  
0/2 z 

6 Oborové komunikativní cvičení 0/2 kz Alternativní výuka chemie 0/1 z  
7  Oborové komunikativní cvičení 

0/1 z 
8  Rétorika 0/1 z 
9  Moderní komunikační 

technologie 0/2 z 
10  Aktuální komunikační metody 

0/2 z 
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Pedagogická komunikace je částečně zastoupena v předmětech společné-
ho pedagogicko-psychologického základu. Hodinová dotace komunikativ-
ních předmětů byla posílena v souladu se zjištěními výzkumu a byly navr-
ženy další možné varianty disciplín, v nichž by bylo možno dotvářet komu-
nikativní kompetenci studentů. Celková hodinová dotace u povinných 
předmětů je 5 hodin, volitelná cvičení jsou zařazena do 9 semestrů, což 
odpovídá charakteru předmětu. Ve výuce komunikativních dovedností je 
pro učitele důležité, aby způsob výuky, metody a formy práce odpovídaly 
nejnovějším komunikačním přístupům. 
 

2. modul oborově didaktický 
Jak vyplývá z rozboru obsahu oborově didaktické kompetence, uvedeném 

v předcházejícím textu v souvislosti s profilem absolventa učitelství a z obsaho-
vé analýzy studijních programů učitelství chemie pro ZŠ a SŠ, blíží se tomuto 
pojetí výuky všechna pracoviště na univerzitách v ČR, jejichž sylaby jsem měla 
k dispozici. Odborná teoretická i praktická část jsou zastoupeny v široké nabíd-
ce povinných i nepovinných kurzů s mnohahodinovými dotacemi. 

Složkami oborově didaktické kompetence je schopnost flexibilně reagovat 
na změny a na konkrétní situace ve své praxi a schopnost profesionálního vý-
voje založeného na sebereflexi. Tyto kategorie doporučuji odborně posílit 
v následujících kurzech. 

 

semestr povinný předmět volitelný předmět 
1   
2   
3  Seminář k pedagogické praxi 0/1 

z 
4 Náslechová praxe a rozbory 0/1 z Odborná angličtina I 2/2 kz 
5 Náslechová praxe a rozbory 0/1 z Odborná angličtina II 2/2 kz 
6 Průběžná praxe a rozbory 0/1 z Zahraniční stáž 
7 Průběžná praxe a rozbory 0/1 z Zahraniční stáž 
8 Souvislá praxe a rozbory 2 týdny z Nácvik sebekontroly  

a stability osobnosti učitele 0/2 z 
Zahraniční stáž 

9 Souvislá praxe a rozbory 2 týdny z Psychologický kurz pro posílení 
učitelovy osobnosti 0/2 z 
Zahraniční stáž 

10   
 

Mezi volitelnými předměty je zařazena jednorázová stáž v evropské 
zemi, která by měla být organizována katedrami chemie na jednotlivých 
univerzitách a která by umožnila studentům uskutečnit část své pedagogic-
ké praxe s minimálně 10 hodinami přímé výuky na ZŠ/SŠ v zahraničí. To 
by jim mělo zprostředkovat nejen vhled do problematiky výuky přírodo-
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vědných předmětů v cizí zemi, ale také získat inspiraci, kterou by bylo 
možno využít při práci s našimi žáky.  

Z uvedeného také vyplývá, že oborový didaktik by měl hrát úlohu spojo-
vacího článku a koordinátora mezi jednotlivými vyučujícími, tedy spolu-
pracovat jak s vyučujícími odborných předmětů, tak s vyučujícími pedago-
giky, obecné didaktiky, příp. psychologie ve společném základu. Dále by 
měl zajišťovat i kooperaci se cvičnými učiteli, kteří se podílejí na organiza-
ci pedagogické praxe studentů, případně zajištění dalšího vzdělávání pro 
tyto učitele. 

Propojení odbornosti a pedagogické praxe je v projektu vyjádřeno zave-
dením samostatného volitelného semináře věnovaného problematice peda-
gogické praxe. 

Celková dotace volitelných předmětů je 23 hodin, ovšem část (10 hodin) 
je součástí dotace pedagogické praxe, z níž by v případě zahraniční stáže 
byl tento počet hodin odečten. 

Každý student musí absolvovat alespoň jeden volitelný seminář z odbor-
né angličtiny. 
 

3. modul praktický (experimentální) 
Výuka disciplín, podporujících praktickou kompetenci, je neucelená a ve 

stávajících studijních programech se neřídí jednotnou koncepcí. Proto po-
žaduji kurzy, které by byly na tuto problematiku jednoznačně zaměřeny.  

 

semestr povinný předmět volitelný předmět 
1   
2   
3  Uživatelské programy pro 

chemiky I 1/1 z 
4  Uživatelské programy pro 

chemiky II 0/1 z 
5 Jednoduché motivační pokusy 

z anorganické chemie 0/2 z 
Počítačem podporovaná 
laboratoř I 0/2 z 

6  Obsluha didaktické techniky 0/1 
z 

7 Jednoduché motivační pokusy 
z organické chemie 0/2 z 

Počítačem podporovaná 
laboratoř II 0/2 z 

8  Obsluha didaktické techniky 0/1 
z 
Efektní pokusy 0/2 z 

9 Cvičení z instrumentálních metod 
0/2 z 

Modelování využití chemie 
v každodenním životě 0/1 z 

10 Cvičení z instrumentálních metod 
0/2 zk  
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Povinné kurzy jsou pouze čtyři s celkovou dotací 8 hodin, ostatní kurzy 
tvoří nabídku volitelných disciplín. Nabídka volitelných disciplín uvedená 
v tabulce přitom zdaleka není vyčerpávající a měla by se řídit konkrétními 
možnostmi katedry, zejména podle personálního stavu. 

Mezi volitelnými předměty chybí projektové metody výuky, kterými by 
se měla zpracovat frekventovaná a oborově atraktivní témata. Každý stu-
dent musí během studia absolvovat tři různé volitelné předměty. 

 

4. modul interdisciplinární 
Znalost mezipředmětových vztahů je pro učitele v praxi podstatná. 
 

semestr povinný předmět volitelný předmět 
1   
2   
3  Základy mineralogie 0/2 z 
4  Matematika a její chemické aplikace 0/2 z 
5  Fyzika a její chemické aplikace 0/2 z 
6  Biologie a její chemické aplikace I 0/2 z 
7  Biologie a její chemické aplikace II 0/2 z 
8  Geochemie 0/2 z 
9  Výpočetní technika a její chemické aplikace 0/2 z 
10   

 

Jednou z významných změn v oblasti osvojování interdisciplinární kom-
petence by mělo být zařazení souboru volitelných kurzů, poukazujících na 
propojení příbuzných přírodovědných oborů prostřednictvím společných 
tematických celků a vytvoření náhledu na problematiku jejich zpracování 
konkrétními postupy, typickými pro každý z těchto oborů.  

 

5. modul environmentální 
 

semestr povinný předmět volitelný předmět 
1 Chemie životního prostředí I 

2/0 zk 
 

2 Chemie životního prostředí II 2/0 zk Ekologie pro učitele 0/2 z 
3 Chemie a společnost I 1/0 z Chemie denního života 0/1 z 
4 Chemie a společnost II 1/0 zk  
5 Chemie vody 2/0 z  
6 Chemie výživy 2/0 z  
7 Technologie a ochrana životního 

prostředí 2/0 zk 
Člověk a chemie 0/1 z 

8  Globální a environmentálním 
výchova 0/1 z 

9 Chemická exkurze 5 dnů z  Didaktické aspekty chemie 
denního života 0/1 z 

10   
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Cílem předmětů s problematikou ekologie a ochrany životního prostředí je 
rozvoj environmentální a také komunikativní kompetence studentů. Jsou za-
měřeny jak teoreticky, tak prakticky. Celková hodinová dotace u povinných 
předmětů je 12 hodin formou přednášek, volitelná cvičení jsou zařazena do 5 
semestrů. Volitelné předměty mají výraznější postojovou profilaci. Každý stu-
dent musí během studia absolvovat dva volitelné předměty. 

V rámci jednotlivých disciplín je třeba dbát na aplikační zaměření a vzá-
jemnou návaznost, kterou lze zajistit vzájemnou spoluprací při tvorbě kon-
krétních sylabů.  

 

Hodinové dotace povinných předmětů v jednotlivých semestrech studia: 
 

semestr přímá výuka (hodin za týden) přednáška/seminář 
1 10 (2/8) 
2 9 (1/8) 
3 10 (3/7) 
4 9 (2/7) 
5 7 (1/6) 
6 7 (1/6) 
7 6 (0/6) 
8 6 (1/5) 
9 4 (0/4) 
10 0 

 

Z tabulky vyplývá, že návrh počítá v prvních dvou letech studia s 9-10 
hodinami přímé výuky týdně. V dalších letech se počet povinných předmě-
tů postupně snižuje a úměrně tomu se rozšiřuje nabídka volitelných před-
mětů. Toto pojetí reaguje na současné trendy směřující k redukci přímé vý-
uky i na návrhy změn ve studijních programech. 

Studenti si registrují volitelné předměty podle svého uvážení a podle za-
měření svého studia (studenti učitelství pro SŠ musí zaregistrovat více voli-
telných předmětů než studenti učitelství pro ZŠ).  
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Abstract: This report introduces the proposal of the basic competences 
which a teacher of natural sciences should have. It also includes a detailed 
elaboration of the content of individual competences. The proposal is based 
on a research carried out among both students during their pregradual 
preparation for teaching and natural science university graduates.  
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ROZVÍJENÍ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ STUDENTŮ 
UČITELSTVÍ 1. STUPNĚ ZŠ V PRŮBĚHU JEJICH SOUVISLÉ 

PRAXE  
Bohumíra Šmahelová 

Anotace: K vytváření didaktických dovedností studentů přispívá specifický 
soubor pedagogických intervencí. Zajímalo nás, které intervence studenti 
nejvíce potřebují. V první fázi šetření jsme se zaměřili na názory samotných 
studentů. Zajímalo nás, jak sami hodnotí své dovednosti, v čem mají největší 
problémy. Ve druhé fázi výzkumu jsme vycházeli ze zkušeností učitelů z praxe. 
Učitelé uváděli, v čem by se chtěli zlepšit. Odpovědi učitelů i studentů se 
v mnohém shodují. Obě skupiny pociťují nejvíce  nedostatků v dovednosti volit 
a využít adekvátních metod a forem výuky. Výsledky šetření nám pomohou při 
volbě pedagogických intervencí, tedy systematického postupu učitelů v rámci 
seminářů z oborových didaktik a během souvislé pedagogické praxe. 
 

K utváření pedagogických dovedností studentů přispívá specifický soubor 
pedagogických intervencí. Podle V. Švece rozumíme pedagogickou intervencí 
„systematický postup učitele, který u studentů navozuje a do určité míry 
„reguluje“ proces osvojování pedagogických dovedností, přičemž tento po-
stup (v závislosti na náročnosti osvojované dovednosti a fázi jejího osvojování 
i v závislosti na dispozicích studenta) poskytuje prostor pro autoregulaci jejich 
učení“ (Švec, 2000, s. 83). 

V rámci výzkumného úkolu (GAČR č. 406/03/1349 „Intervence do procesu 
rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe 
na fakultní škole“) nás zajímalo, které intervence studenti nejvíce potřebují 
pro rozvíjení svých pedagogických dovedností.  
A) V první fázi našeho šetření jsme vycházeli ze sebereflexe studentů, kdy 
studenti hodnotili úroveň svých pedagogických dovedností na základě dané 
osnovy a škály sebereflektivního hodnocení. Toto hodnocení prováděli 
v rámci didaktiky prvouky. 
Osnova pro sebereflektivní hodnocení  
Z čeho jsem měl(a) největší obavu? (Ze zvládnutí obsahu, z organizace 
činností, z komunikace slovní, mimoslovní apod.). 
Co se mi podařilo (nepodařilo)? 
Proč mám tyto problémy? 
O co se musím snažit? 

  218



 

Volné výpovědi:… 
Škála pro sebereflektivní hodnocení pedagogických dovedností 
Stupeň 1 vyjadřuje nejnižší úroveň uplatněné dovednosti, stupeň 5 nejvyšší úroveň. 
 

1. Zvládnutí obsahové stránky výuky.  1 2 3 4 5 
2. Vhodnost výběru vyučovacích metod  1 2 3 4 5 
3. Vhodnost výběru vyučovacích prostředků  1 2 3 4 5 
4. Hodnocení slovní komunikace  1 2 3 4 5 
5. Hodnocení mimoslovní komunikace  1 2 3 4 5 
6. Organizační zvládnutí výstupu  1 2 3 4 5 

Výsledky šetření viz Fabiánková, 2002, s.168-183. 
V dalších letech prováděli studenti sebereflexi po mikrovýstupech v rámci 

profesionálního praktika a na souvislé praxi podle následující osnovy. Hodno-
tili opět na škále 1 2 3 4 5 0 úroveň následujících pedagogických dovedností. 

• zvládnutí obsahové stránky výuky  

• výběr vyučovacích metod  

• výběr vyučovacích prostředků  

• zvládnutí slovní komunikace  

• zvládnutí mimoslovní komunikace  

• navázání kontaktu se žáky po zahájení hodiny  

• motivace žáků k učebním činnostem  

• kladení otázek žákům (srozumitelnost, přesnost ….)  

• reagování na odpovědi žáků ( adekvátnost, motivační účinek…)  

• reagování na neplánované situace ve třídě (stručně tyto situace popište)  

• uplatnění aktivizujících metod výuky (problémové učení, didaktické hry…)  

• využití skupinové práce  

• vytváření příznivého klimatu ve třídě 

• organizace činnosti žáků ve vyučovací hodině  

• reagování na individuální projevy, zvláštnosti žáků  
 

Následovalo doplňování neúplných vět a volné výpovědi studentů. 
1. Uvědomuji si, že… 
2. Pokusil(a) jsem se o… 
3. Ověřil(a) jsem si, že… 
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4. Na začátku hodiny jsem cítil(a)…  
 postupně jsem… 
 na konci hodiny jsem měl(a) pocit… 
 Žáci většinou reagovali… 

5. Podařilo se mi, udělalo mi radost… 
6. Méně se mi podařilo… 
7. Překvapilo mě, že…  
8. Volné výpovědi:… 

 

Výsledky uvedeného šetření viz Fabiánková, 2004, s.185-191. 
 

B) Ve druhé fázi výzkumu nás zajímalo, jaké problémy mají učitelé 
v praxi, zda mají podobné problémy jako studenti, v čem by se chtěli 
zdokonalit. V rámci dotazníku, který učitelé z praxe vyplňovali, byla položena 
též otázka Chtěl(a) bych se zdokonalit… Na tuto otázku respondenti psali 
volné odpovědi. Celkově odpovídalo 268 učitelů. (Podrobné výsledky viz 
Šmahelová 2005, s. 128-133). Jak studenti, tak i učitelé cítili největší potřebu 
zlepšit se v oblasti správné volby a využívání metod a forem práce. 

 

C) Ve třetí fázi šetření jsme se proto zaměřili na zjišťování toho, jak cviční 
učitelé provádějí intervence právě v oblasti metod a metodických postupů. 
Výzkumný vzorek tvořilo 80 studentů studia učitelství 1. stupně ZŠ. Jako 
metoda byl použit dotazník a řízený rozhovor. Šetření bylo provedeno po 
skončení souvislé praxe v 6. semestru, kdy byli studenti na praxi v Brně u 
fakultních cvičných učitelů, a v 7. semestru, kdy vykonávali praxi v místě 
bydliště. Studenti hodnotili, jak se jim cvičný učitel věnoval při přípravě na 
vyučovací hodiny, jak se věnoval rozboru po skončení výuky, na kterou 
fázi výuky se více soustřeďoval, jak je vedl při volbě a použití metod práce, 
jak ovlivňoval stavbu vyučovací hodiny, jak zasahoval do organizace práce 
apod. Šlo nám tedy o zjištění, jaké intervence byly používány v procesu 
rozvíjení pedagogických dovedností. (Podrobný rozbor výsledků dotazníku 
a doplňujícího řízeného rozhovoru viz Šmahelová 2005, s. 128-133.) 

 

Výsledky šetření lze shrnout následovně : 
• Na základě sebereflexe si studenti uvědomují, co jim dělá v rámci 

souvislé praxe problémy. Nedaří se časové rozvržení hodiny. Problémy 
dělá organizace práce, zvláště při činnostech mimo lavici, při hrách a sku-
pinové práci. Studenti též cítí potřebu zlepšit svoji verbální komunikaci, 
zvládnout vyvozování pojmů (vyvozovací rozhovor). Až na praxi si stu-
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denti plně uvědomují, jak je důležitá správná volba metod a forem práce a 
zařazování aktivizujících metod do výuky. Takto vypovídá přes 90% stu-
dentů. Studenti byli mnohdy překvapeni velkými znalostmi žáků, jejich 
spontánními reakcemi a zaujetím Toto je vedlo k poznání, že si musí dopl-
ňovat znalosti z oboru (přírodověda, vlastivěda). Studenti se soustřeďují 
stále na tytéž žáky, na ty, co se hlásí. Zapomínají na žáky pasivnější. 

• Co se týká odpovědí učitelů, polovina dotázaných cítí potřebu zlepšit své 
dovednosti v oblasti volby a použití metod práce, nedaří se jim často práce 
s problémovými žáky, chtěli by zlepšit komunikaci s rodiči, být tvořivější, 
chtěli by umět zvládat stresové situace, zlepšit svoji verbální komunikaci. 

• Co se týká zkoumání intervencí učitelů do oblasti metod a metodic-
kých postupů, ukázalo se, že učitelé věnují poněkud více pozornosti pří-
pravě studenta na vyučovací hodinu než následnému rozboru jeho vyučo-
vacího pokusu. Většina studentů hodnotí péči učitelů, kterou jim věnují na 
praxi, jako přiměřenou až velmi pečlivou. Učitelé věnují větší pozornost 
obsahové stránce výuky a stavbě vyučovací hodiny. Bylo by třeba, kdyby 
se více zaměřovali na metody práce. Nedostatek intervencí pociťovali stu-
denti v oblasti metod diagnostických a metod aktivizujících. Na otázku, co 
mi nejvíce chybělo ze strany učitele, lze odpovědi shrnout následovně. 
Studenti potřebují nejvíce poradit, jak pracovat s problémovými žáky, jak 
provádět diagnostiku třídy. Ve 4. ročníku postrádali studenti hlubší rozbor 
vyučovacích hodin a větší pomoc při přípravě na výuku. Problémy s vý-
ukou čtení a psaní, zvláště v 1. ročníku zůstávají stejné na praxi ve 6. i 7. 
semestru. 

 

Závěry  
Co se týká pedagogických intervenci, jeví se nám jako vhodné: 

• Rozebírání mikrovýstupů v rámci oborových didaktik. 

• Provádění sebereflexe (viz výše uvedené osnovy a škály). 

• Podrobný rozbor hospitací u cvičného učitele, u kolegů-studentů. 

• Oboroví didaktikové i cviční učitelé na školách by měli vést studenty 
k promyšlené přípravě na výuku, stanovení výchovně vzdělávacích 
cílů, zamýšlet se nad variantními postupy ve výuce. 

• Provádět diagnostiku třídy. 

• Cvičný učitel by měl pomoci studentům v návaznosti na diagnostiku 
třídy stanovit pro jednotlivé žáky přiměřené úkoly. 

• Je třeba upozorňovat na chyby ve slovní i mimoslovní komunikaci 
(hlasitost projevu, rychlost, intonace, parazitní slova, nespisovné 
výrazy, strnulý postoj, nepřiměřená gestikulace a mimika atd.)  
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• V modelových situacích řešit konflikty se žáky i s rodiči. 

• Posílit intervence v oblasti aktivizujících a diagnostických metod. 
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Abstract. Students' didactical skills are expanded by a specific set of pedagogi-
cal interventions. We looked at which interventions the students need the most. 
We wanted to know how students evaluate their own skills, what they find diffi-
cult. The second phase of the research was based on practicing teacher’s expe-
rience. Teachers were to state what they feel they should improve. The answers 
of teachers and students correlate in many ways. Both groups see failings in the 
skill of adequate methods and forms of teaching. The results of the research 
will help us with selecting pedagogical interventions, that is, systematic appro-
ach of teachers in subject matter methodology courses and during the teaching 
practice.  

 
 

. 
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ZVYŠOVÁNÍ ODBORNOSTI 
FAKULTNÍCH (CVIČNÝCH) UČITELŮ 

Pavel Tilinger, Karel Kovář, Alena Lejčarová 

Anotace: V souvislosti s profesním rozvojem studentů je nezbytné podporovat 
i profesní rozvoj těch pedagogů, kteří studenty na praxích vedou. Proto již 
několik let opakovaně využíváme prostředků grantové agentury FRVŠ pro 
podporu odborného růstu fakultních (cvičných) učitelů. V roce 2004 jsme 
řešili grantový projekt VŠ č. 1846Ba nazvaný Podpora zvyšování odbornosti 
fakultních (cvičných) učitelů, v roce 2005 jsme řešili obdobný projekt FRVŠ 
170/2005/Ba – Podpora tvorby systému zvyšování odbornosti fakultních (cvič-
ných) učitelů. Předkládáme naše zkušenosti. 
 

Výchozí stav řešeného projektu  
Součástí studijního programu budoucích pedagogů, učitelů tělesné výchovy 

je pedagogická praxe na základních a středních školách. Tuto praxi vedou 
zkušení učitelé na fakultních školách a jsou označováni jako fakultní učitelé 
(nebo cviční učitelé). Rozsah této praxe se v současné době pro studenty UK 
FTVS ustálil na 14 dnech praxe na ZŠ v předposledním ročníku a na 3 tý-
dnech praxe na střední škole v závěrečném ročníku studia. Obsahem pobytu 
studentů na školách je seznámení se s chodem školy, hospitace v hodinách TV 
vedených fakultními učiteli, příprava na výuku a vlastní vyučovací výstupy 
pod dohledem fakultních učitelů, následované rozbory výkonu praktikujících 
studentů a plnění dalších drobných učitelských povinností. Fakultní učitelé 
nejsou pro tuto funkci nijak systematicky školeni a dále vzděláváni. Jsou to 
povětšinou velmi zkušení pedagogové s mnohaletou praxí.  

 

Cíle řešení  
Naším cílem je zvýšení odborné a pedagogické úrovně fakultních učitelů 

prostřednictvím systému dalšího vzdělávání v dílčích oblastech, nezbyt-
ných pro kvalitní řízení pedagogické praxe budoucích učitelů.  

 

Předpokládaný způsob řešení  
Systém dalšího vzděláváni fakultních učitelů musí být založen na organizaci 

pravidelných vzdělávacích „seminářů“. Zkušenosti z minulých let ukázaly 
(v letech 2000 a 2001 byly s grantovou podporou MŠMT ČR realizovány dva 
semináře s účastí 35 a 70 učitelů) na potřebu absolvovat každoročně (nebo 
alespoň jednou za dva roky) jeden dvoudenní seminář (16 hodin) chápaný jako 
nezbytný základ pro kvalitní vedení studentů na pedagogické praxi.  
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Obsahem semináře mohou být mj. administrace praxe, komunikace, 
nové sporty a jejich uplatnění ve škole, nové poznatky z pedagogiky, psy-
chologie, didaktiky, apod. a jejich využití ve školní TV, nové trendy ve 
výuce sportovních aktivit a možnosti jejich uplatnění ve školní TV, teore-
tické diskuse a praktické aktivity z různých sportovních odvětví.  

V Praze spolupracujeme se 160 fakultními učiteli ze základních škol a se 
150 učiteli ze středních škol. Většina učitelů tělesné výchovy s námi 
spolupracuje již řadu let. Jsme si vědomi nedostatků, se kterými se v práci 
těchto kolegu setkáváme a proto bychom rádi vytvořili systém postupného 
a opakovaného školení, doškolování a dalšího vzdělávání tohoto týmu spo-
lupracovníků. Předpokládáme, že z počátku by bylo dobré, aby každý fa-
kultní učitel během příštích dvou let prošel každoročně alespoň jedním tím-
to seminářem, poté by bylo možné přistoupit k inovaci obsahu a jeho posu-
nutí na vyšší kvalitativní úroveň.  

V optimálním případě lze počítat s organizací semináře (seminářů) pro 
150 učitelů – tj. 8 pracovních skupin, každá skupina po 18-20 členech, 16 
hodin školení. 

 

Vlastní řešení projektu 
Vlastní řešení vycházelo z projektu. Velmi nám pomohly zkušenosti z let 

2000-2001, kdy se vzdělávacích seminářů zúčastnilo více než 100 fakult-
ních učitelů a ohlasy na tyto aktivity byly velmi kladné. Pro rok 2004 jsme 
zvolili tři samostatné, volně na sebe navazující formy – kurz, účast na celo-
státním setkání tělovýchovných odborníků a seminář. Pro rok 2005 jsme 
v rámci řešení projektu FRVŠ 170/Ba naplánovali a uskutečnili 2 samo-
statné, na sebe obsahově navazující dvoudenní kurzy. 

 

1. Cílová skupina vzdělávání  
Hlavním předmětem našeho zájmu byli fakultní (cviční) učitelé – externí 

spolupracovníci, participující na výchově a vzdělávání budoucích učitelů 
tělesné výchovy. Celkem jsme v roce 2004 i 2005 k účasti pozvali na cca 
250 učitelů tělesné výchovy z Prahy, z poloviny to byli učitelé ze základ-
ních škol, druhou polovinu představovali učitelé ze středních škol. 

 

2. Formy vzdělávání v roce 2004 
A. Kurz zvyšování odbornosti fakultních učitelů: „Nové trendy ve výuce 
sportovních aktivit ve školách.“ 

Tento kurz se konal jako dvoudenní aktivita ve dnech 8. – 9. 6. 2004 
v prostorách FTVS. 
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Obsah vzdělávání byl stanoven na základě vyhodnocení anketování všech 
účastníků tohoto kurzu – dle jejich převažujícího zaměření a potřeb. Účastníci 
byli rozděleni do tří skupin po cca 20 učitelích, každý účastník absolvoval 16 
hodin, z nichž 12 hodin bylo věnováno převážně pohybovým aktivitám – di-
daktice rozvoje sportovních činností v různých moderních sportech – pálkova-
cí hry, bojová umění, frisbee a didaktice využití hudby, možnostem zařazová-
ní drobných her a zdravotního cvičení do školní TV. Každodenní závěrečné 
semináře byly zaměřeny jak na diskusi o předchozích aktivitách, tak i na 
vlastní cíl – vedení pedagogických praxí budoucích učitelů TV. 

Přes velmi obtížnou situaci v souvislosti s koncem školního roku se kurzu 
zúčastnilo 62 učitelů, rovnoměrně zastupujících jak ZŠ, tak i SŠ. 

 

B. Pracovní setkání tělovýchovných pedagogů Tělo Praha 
Toto celostátní setkání se konalo ve dnech 25. – 28. 8. 2004, místem konání 

byly prostory FTVS UK. 
Toto setkání nabízí ve dvou pracovních dnech (cca 2 x 10 h) výběr z více 

než 100 různých programů zaměřených na další zvyšování odbornosti tělový-
chovných pedagogů – především učitelů. Proto jsme zvolili nabídku účasti na 
této akci jako vítanou možnost nejkvalitnějšího zvyšování odbornosti. Účast-
níkům byla nabídnuta možnost uhrazení části účastnického poplatku a všichni 
učitelé takto podpořeni se také zúčastnili v závěru akce semináře věnovaného 
konkrétním problémům pedagogických praxí našich studentů na ZŠ a SŠ.  

Bezprostředně před zahájením školního roku se mohlo z těchto příprav 
uvolnit 78 učitelů, z těchto jsme podpořili jako nováčky – účastníky tohoto 
setkání – 41 pedagogů. 

 

 C. Seminář k pedagogickým praxím na středních školách 
 Seminář se uskutečnil 29. 9. 2004 v prostorách FTVS. Toto dvouhodi-

nové setkání s pedagogy středních škol bylo bezprostředně zaměřeno na 
přípravu před pedagogickou praxí studentů na středních školách a mělo 
formu konkrétní instruktáže k akci. Před vlastním začátkem pedagogických 
praxí studentů na středních školách se semináře zúčastnila necelá třetina 
(26) z 82 pozvaných pražských učitelů. 

 

Výsledky řešení zadaného projektu 
Cílem našeho snažení bylo zahájit postupné, systémové vzdělávání fakultních 

učitelů, kteří představují poměrně důležitý článek v řetězci přípravy nových 
tělovýchovných pedagogů. V roce 2004 jsme při pedagogických praxích studen-
tů UK FTVS využili služeb 107 učitelů základních škol a 82 učitelů středních 
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škol z Prahy. Všichni tito – a několik dalších, výjimečně letos neobsazených 
studenty – celkem 220 pedagogů bylo pozváno na výše uvedené akce. 

Kurz – účast 62 fakultních učitelů je pravděpodobně maximum, co bylo 
možné očekávat, vzhledem k situaci na konci školního roku. Program pře-
dem konzultovaný a de facto osobně navržený samotnými učiteli byl také 
velmi kladně přijat. 

Celostátní seminář Tělo Praha – byl v prakticky ideálním termínu a 
jeho využití bylo jednoznačně výhodnější, než pořádání samostatného kur-
zu. Nabídka široké škály zdokonalovacích a vzdělávacích možností je jedi-
nečná a ti kdo se jednou zúčastnili, jsou poté zpravidla stálými účastníky i 
v letech (každý druhý rok je tato akce v Praze) příštích. Účast 78 fakultních 
učitelů, z toho v 41 případech podpořená úhradou části účastnického po-
platku je překvapivě vysoká. 

Seminář k praxím – je vlastně poslední příležitostí pro doladění přípravy 
na vlastní praxi studentů, nízká účast pedagogů je v podstatě tradiční. Tuto 
akci nelze plně pokládat za vzdělávací ve smyslu zadání tohoto projektu, patří 
však k programu spolupráce s fakultními učiteli. 

Vezmeme-li v úvahu prvé dvě akce, je možné shrnout, že celková účast 
62+78 pedagogů je v souladu s očekáváním a lze konstatovat, že polovina 
z oslovených pražských fakultních učitelů prošla alespoň jednou z předlože-
ných forem zvyšování odbornosti.  

Vzhledem k tomu, že se stále jedná o dobrovolnou činnost, je počet doško-
lovaných velmi příznivý.  

 

Závěr 
Zvýšení kvality odborné úrovně fakultních učitelů se může projevit na 

zkvalitnění pedagogické praxe studentů učitelství.  
Anketování a rozhovory jak s fakultními učiteli, tak i studenty učitelství – 

absolvujícími pedagogické praxe, hovoří o kladném dopadu těchto kurzů. 
Věříme, že i v příštím období bude možné získat další prostředky na pokračo-
vání této činnosti a vytvoření skutečného systému dalšího vzdělávání fakult-
ních (cvičných) učitelů. Je potěšením pro nás, že i v letošním roce jsme mohli 
v těchto záměrech rozvíjení odbornosti fakultních učitelů pokračovat. 

Při vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy se fakulta bez úzké spo-
lupráce s fakultními učiteli neobejde. Investice do zvýšení jejich odborné 
úrovně se bezpochyby může pozitivně odrazit ve zvýšené kvalitě práce těchto 
spolupracovníků a zprostředkovaně i ve kvalitě konečného produktu FTVS 
UK – budoucích učitelů tělesné výchovy.  
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Abstract: Referring to professional development of students it is also necessary 
to support professional development of those teachers who supervise students 
in their practical training. Therefore we have been utilizing the means of grant 
agency of FRVŠ (Fund of development of Universities) for the support of 
professional development of supervising teachers. We submit our experience. 
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POZOROVANIE A REFLEXIA PRVÉHO DŇA DIEŤAŤA 
VE ŠKOLE JAKO JEDNA Z ÚLOH NA PEDAGOGICKEJ PRAXI 

Oľga Wágnerová 

Anotace: V príspevku autorka poukazuje na špecifiká pedagogickej praxe 
v prvom ročníku základnej školy, na jej cieľové zameranie a úlohy. Osobitnú 
pozornosť venuje jednej z úloh, a to pozorovaniu a reflexii prvého dňa dieťaťa 
v škole. Aby prax plnila stanovené zámery je potrebné študentov usmerniť 
k čomu smeruje aj autorkou zpracovaný protokol na pozorovanie a reflexiu, 
ktorý je prílohou príspevku. 
 

Prvý deň v škole patrí u väčšiny detí medzi veľmi očakávané chvíle. 
Tešia sa na školu, spolužiakov a pani učiteľku i na to že sa budú učiť. Ako 
vyzerá prvý deň v škole? Aká je jeho obsahová skladba? S akými očakáva-
niami priviedli rodičia svoje deti do školy a akú podobu má prvý kontakt 
učiteľa s deťmi a s ich rodičmi? Ako pripraviť a realizovať prvý deň v ško-
le tak, aby zodpovedal očakávaniam dieťaťa? Na tieto a ďalšie otázky majú 
študenti učiteľstva 1. stupňa ZŠ príležitosť hľadať odpovede hneď prvý deň 
nástupu na pedagogickú prax, ktorá sa realizuje v prvom ročníku základnej 
školy na začiatku školského roka, v súvislom päť dňovom bloku, v rozsahu 
15 hodín. Študenti nastupujú na prax po ukončení 4. semestra štúdia, kedy 
už v istej logickej gradácii absolvovali ťažisko pedagogickej a psychologic-
kej prípravy. 

Aby študenti dospeli k syntetizujúcim poznatkom je dôležité precizovať 
cieľové zámery pedagogickej praxe, konkretizovať jednotlivé úlohy a prak-
tické aktivity. 
Cieľové zámery ped. praxe v 1. ročníku ZŠ sú formulované nasledovne: 
• získať konkrétne predstavy o pedagogických a psychologických 

osobitostiach výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa v 1.ročníku na 
začiatku školskej dochádzky, 

• sledovať adaptáciu dieťaťa na školu, 
• získať praktické skúsenosti z pedagogickej činnosti učiteľa a 

z poznávania dieťaťa v období adaptácie na školu, 
• poznávať špecifiká komunikácie učiteľa s dieťaťom a s rodičmi a tiež 

získať prvé skúsenosti v komunikácii s dieťaťom a triedou ( rozhovor, 
mikrovýstup) a s jeho rodičmi ( štruktúrovaný rozhovor), 

• zmysluplne plánovať úlohy, činnosti (mikrovýstup), pozorovanie a 
zaznamenávať pozorované pedagogické javy a situácie, uskutočňovať 
teoretickú reflexiu a sebareflexiu. 
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K naplneniu cieľov pedagogickej praxe v 1.ročníku ZŠ smerujú konkrét-
ne úlohy a praktické aktivity, ktoré sú orientované na: 
• žiaka, 
• učiteľa, 
• rodiča, 
• iného študenta (kolegu), 
• seba samého. 

Prostredníctvom plnenia jednotlivých úloh sa rozvíjajú viaceré učiteľské 
kompetencie, predovšetkým diagnostické, komunikatívne, spôsobilosti reali-
zácie a riadenia vyučovacieho procesu, interpretácie obsahu a uplatňovania 
alternatívnych metód, utvárania klímy a disciplíny v triede, hodnotiace a seba 
hodnotiace kompetencie. Súčasne poskytuje pedagogická prax príležitosť 
k sebauvedomovaniu, k reflexii vlastných dispozícií a motívov pre učiteľskú 
profesiu, k formovaniu postojov k profesii a k profesijnej identifikácii. 

Pedagogická prax v 1. ročníku ZŠ sa z pohľadu činnosti študenta na 
vyučovacej hodine realizuje formou: 
• „pasívnej účasti,“ kedy študenti realizujú pedagogické pozorovanie, 

sledujú a zaznamenávajú pozorované javy do vopred pripravených 
protokolov, 

• aktívnej účasti, kedy študenti aktívne vstupujú do kontaktu so žiakmi 
a s rodičmi. Ide o tzv. asistentskú činnosť (príprava pomôcok, 
individuálna pomoc žiakom, aktívna pomoc počas prestávok, alebo pri 
presúvaní z triedy do iných priestorov školy…), 

• samostatný výstup (mikrovýstup) a vedenie individuálnych rozhovorov 
(individuálne štruktúrované rozhovory s rodičmi a žiakmi…). 

 Dlhoročné skúsenosti s vedením študentov na pedagogickej praxi, oso-
bitne analýza pedagogickej dokumentácie študenta z absolvovanej praxe, 
ale aj viaceré špecificky orientované výskumné sondy nás rovnako ako Ši-
moníka (2002, s. 195) vedú ku konštatovaniu, že aj na našich učiteľských 
prípravkách „pedagogické praxe študentov učiteľstva predstavujú evident-
ne nedoriešený problém.“ Vo vzťahu k pedagogickej praxi v 1. ročníku ZŠ 
spomenieme nasledovné problémy: 
• Učitelia s neochotou pristupujú, až odmietajú prijať študentov na prax, 

čo zdôvodňujú náročnosťou pedagogickej práce učiteľa v prvom týždni 
školského roka a s tým spojenou záťažou viesť súčasne aj 
praktikujúcich študentov. 

• Nakoľko realizácia praxe v mieste vysokej školy sa ukázala z hľadiska 
finančných nákladov študentov vysoká, umožňujeme študentom 
vykonať pedagogickú prax v mieste bydliska. 

• Prax v mieste bydliska študenta však na druhej strane neumožňuje 
systematickú kooperáciu s cvičnými učiteľmi a ani účasť fakultných 
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učiteľov na praxi. Aj v tejto súvislosti vystupuje mimoriadne do 
popredia požiadavka štatútu cvičných škôl. Zhodujeme sa pritom 
s názorom Černotovej (2001, s. 46 ), „…že štatutárne ustanovené cvičné 
školy, ale najmä cviční učitelia s pevne stanoveným štatútom a 
„hodnosťou“ cvičného učiteľa, by mohli byť tými prvkami, ktoré budú 
energizovať prácu iných škôl, ukazovať možnosť spolupráce 
s univerzitami...“, pričom je ale otázkou ako ich motivovať pre voľbu 
uvedeného druhu kariérneho rastu. 

• Efektivitu pedagogickej praxe následne znižuje často iba formálny 
rozbor praxového dňa cvičným učiteľom. 

• Z analýzy protokolov z praxe vyplýva, že študenti najčastejšie popisujú 
javovú stránku diania v triede, bez úsilia preniknúť k podstate 
sledovaných javov, nedokážu integrovať teoretické poznatky, 
objasňovať a kriticky hodnotiť pedagogické situácie a javy a vyjadriť 
vlastné tvorivé riešenia. Väčšinou chýba uplatňovanie odbornej 
terminológie, ich vyjadrovanie je pojmovo nepresné nezriedka až laické. 

• Nedostatočná pripravenosť študentov reflektovať teoretické poznatky 
v praxi vyplýva okrem iného aj z celkového charakteru vyučovania na 
vysokej škole, cez prizmu ktorého dochádza k utváraniu viac menej 
mozaikovitého obrazu o stránkach učiteľovej činnosti. Platí to aj 
o pedagogickej príprave, a to aj napriek tomu, že v našom prístupe došlo 
za posledné desaťročie po obsahovej aj procesuálnej stránke prípravy 
študentov k zásadným zmenám. Tie sa však skôr týkali vnútro 
predmetových zmien, menej však medzi predmetovej integrácie 
smerujúcej k posilňovaniu profilujúcich kompetencií adepta učiteľstva. 

Vo vzťahu k pedagogickej praxi neobstojí iba proklamovať jej integrujú-
cu funkciu a očakávať, že sa s uvedeným fenoménom študent viac – menej 
dokáže vysporiadať sám. Špecificky orientované výskumy a praktické skú-
senosti naznačujú potrebu vedenia študenta na praxi, čo vyžaduje pre-
myslenú kooperáciu s jasnou predstavou o výsledných učiteľských kompe-
tenciách v pedagogickej a neskôr aj v metodickej príprave, reprezentovanej 
odbornými katedrami a cvičnými učiteľmi. 

Naznačený prístup okrem iného znamená aj jasné vymedzenie cieľov 
a úloh praxe. Pri koncipovaní úloh pre pedagogickú prax v 1. ročníku ZŠ 
sme overovali viacero prístupov, ktoré oscilovali aj okolo otázky miery po-
vinných a výberových úloh a činností študenta na praxi. Ak sme preferovali 
širšiu ponuku výberových úloh a úloh, ktoré si mohli študenti samostatne 
formulovať a voliť si aj vlastné spôsoby zaznamenávania pozorovaných 
javov, akceptovali sme, že rozvolnenie vytvorí priestor pre intraindividuál-
ne rozdiely v záujmoch a potrebách študentov. Uvoľnili sme tiež priestor 
na zachytenie jedinečnosti diania v konkrétnej triede. Rešpektovali sme 
tým názory študentov, ktorí sa domáhali väčšej voľnosti pri výbere úloh 
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tvrdením, že direktívne stanovené úlohy ich často zväzujú, až traumatizujú. 
Výsledky, získané predovšetkým analýzou protokolov boli však výrazne 
neuspokojivé a korešpondovali s vyššie uvedenými nedostatkami. Navyše, 
z celého komplexu úloh, ktoré študenti na praxi plnili, patrilo pozorovanie 
prvého dňa v škole, jeho záznam a následná reflexia medzi najslabšie 
zvládnuté. Ukázalo sa, že dynamika diania v tento deň je mimoriadne sil-
ným fenoménom, ktorý často paralyzuje pôvodné (vopred stanovené) zá-
mery študenta. Potvrdilo sa nám, zhodne s Černotovou (2001, s. 49), že štu-
denti pôvodný cieľ pozorovania strácajú, nedokážu si ho pred pozorovaním 
jasne teoreticky podoprieť, počas pozorovania im vymedzený cieľ uniká, 
čo vedie k akémusi globálnemu pozorovaniu všetkého okolo. Tomu násled-
ne zodpovedá aj písomný záznam, ktorý obyčajne vypracuje študent až po 
praxi. Černotová (2001) opierajúc sa o Maršálovej terminológiu nazýva ta-
kýto záznam z pozorovania ako stratu informácií, pričom typickou chybou 
je obzvlášť stručný zápis, bez detailov, s neobjektívnou interpretáciou, na-
hrádzanou konfabulačnými prvkami. 

Nedostatky, ktoré sme u študentov zaznamenali nás viedli k presvedče-
niu, že ak má prax plniť stanovené zámery je potrebné študentov usmerniť, 
čo nás podnietilo zostaviť protokol na pozorovanie a reflexiu prvého dňa 
v škole, ktorý pre posúdenie a inšpiráciu prikladáme v prílohe. Po absolvo-
vaní praxe konštatujeme zreteľný posun v kvalite naplnenia zámerov pozo-
rovania. Pozitívnu odozvu sme získali aj od študentov. Protokoly a ďalšie 
materiály z praxe v súčasnosti komplexnejšie posudzujeme. 
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Abstract: In this paper, the author looks at the aims and objectives of teaching 
practice in the 1st grade of primary school. Special attention is paid to 
observation and reflection of the first day in school. In order for the teaching 
practice to achieve its aims it is necessary to guide future teachers in the same 
direction as the author’s observation and reflection sheet in the supplement of 
this article.  

 
Prvý deň v škole 

 Protokol na pozorovanie a reflexiu pedagogickej praxe v 1. ročníku ZŠ  

ZŠ…  

Riaditeľ školy… 

Cvičná učiteľka… 

Zástupca pre l. stupeň… 

Počet žiakov školy… 

Dátum… 

Záznam spracoval:… 

 
Zaznamenajte a analyzujte priebeh prvého dňa 

(organizácia jednotlivých fáz dňa, obsah a priebeh, kde a čo sa deje, komunikácia: 
kto hovorí, čo hovorí, komu, ako dlho, s akým efektom, atmosféra...) 

 

 

 

Slávnostný nástup 
  

Kde:................................................................. čas: (od -do).................................................. 

Program (v bodoch):.............................................................................................................. 

Príhovor (kto, stručne obsah):............................................................................................... 

Zhodnotenie:............................................................................................................................. 

Deti - prváci, rodičia (ako ich táto časť dňa oslovuje, ako reagujú, čo robia?). 

................................................................................................................................................... 
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Celková atmosféra:  

(1=radostná, 2=vážna, 3=vlažná, 4=neutrálna 5=-nudná, 6=iná- špecifikuj! ) 

 

Zdôvodnite:............................................................................................................................... 

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

 

 Čo sa deje ďalej? (napr. prechod do tried...) čas (od - do):....................................... 

(stručne popíšte organizáciu, atmosféru...) 

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

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

 

 

 
 

V triede 
čas(od- do):........................................... 

Popis triedy:............................................................................................................................. 

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

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

 

Schéma triedy 

 

 

 

Trieda je pre túto udalosť pripravená:  

Opíšte triedu:............................................................................................................................. 

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

Zhodnoťte:  

(1=veľmi dobre, 2=dobre, 3=priemerne, 4=slabo 5=-veľmi slabo) 

 

Zdôvodnite:................................................................................................................................. 

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

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

Počet detí:................. z toho dievčatá:........................chlapci:............................................... 
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Usadenie detí (zaznačte do schémy) 

 
Počet rodičov:......................z toho matky:............ otcovia:...........................iní...................... 

 

Usadenie rodičov (zaznačte do schémy) 

Zhodnoťte rozmiestnenie účastníkov ( U -Ž - R) z hľadiska efektívnosti komunikácie. 

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

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

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

 

Program v triede: (postupne doplníte) 

a)................................................................................................................................................ 

b) ............................................................................................................................................... 

c) ............................................................................................................................................... 

 

Úvodné slovo učiteľa: (stručne zaznamenať): 

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

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

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

 

 
 

Práca učiteľa so žiakmi 
 
čas (od - do):.......................... 

Zhodnoťte, ako učiteľka zaujala deti:  

(1=veľmi zaujala deti, 2=zaujala, 3=skôr zaujala, 4=skôr nezaujala 5=-nezaujala) 

 

Zdôvodnite:.................................................................................................................................. 

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

Zaznamenajte 

Činnosti učiteľa:........................................... Činnosť žiakov:............................................ 

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

 

Popíšte ako reagovali deti: 

....................................................................................................................................................... 
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Popíšte ako reagovali rodičia: 

....................................................................................................................... 
 
Atmosféra..................................................................................................................................... 

Zhodnoťte atmosféru v triede:  

(1=veľmi príjemná, živá, radostná 2=príjemná, skôr vážna 3=neutrálna, 4=skôr napätá 5=nudná,6=iná) 

 

Zdôvodnite: 

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

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

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

 

 

 

 

Rodičovské združenie 

čas (od - do):............................................................ 
Priebeh (v bodoch):.................................................................................................................... 

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

 

Zakreslite schému triedy 
Ak je rodičovské združenie v priebehu dopoludnia zaznamenajte čo robia deti: 

............................................................................................................................................... 
Zaznamenajte najdôležitejšie výpovede učiteľa:............................................................... 

................................................................................................................................................ 
Zaznamenajte najdôležitejšie výpovede rodičov:..............................................................  

................................................................................................................................................ 
Opíšte atmosféru:................................................................................................................. 

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

Zhodnotenie: 

 Z hľadiska rodičov (čo získali?): 

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

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

Z hľadiska hospitujúceho študenta: 

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

..................................................................................................................................................... 
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Záver dňa 
(resp. popíšte čo sa deje ďalej) 

Činnosti učiteľky (resp. aj vychovávateľky)........................................................................ 

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

 

 

Reflexia 
 
Čo bolo z celého dňa najzaujímavejšie?... 
 
Čo ma prekvapilo (činnosti, situácie)…  
 
Silné - slabé stránky celého dňa… 
 
Čo získali deti?... 
 
Čo získali rodičia?... 
 
Čo získal učiteľ?... 
 
Čo ste získali vy (hospitujúci študent)?... 
 
Čo by ste riešili (urobili) inak a prečo?... 
 
Ktoré dieťa Vás zaujalo (prečo)?... 
 
Postrehli ste rozdiely medzi teóriou ( čo ste získali počas štúdia na PF, najmä z pedagogickej 
a psychologickej prípravy) a reálnou praxou? Konkretizujte a pokúste sa to vysvetliť! 

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

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

 

Sformulujte aspoň 5 spôsobilostí učiteľky, ktoré uplatnila (preukázala) v pedagogickej 
činnosti: 

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

 

Konzultujte (vopred) s cvičnou učiteľkou ciele(zameranie) 1.dňa v škole a zaznamenajte 
v bodoch: 

1.................................................................................................................................. 
2.................................................................................................................................................. 

3.................................................................................................................................................. 

 

Konfrontujte zameranie 1. dňa v škole s pozorovanou realitou, s vlastnou predstavou 
a s poznatkami zo štúdia resp. z literatúry! 

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

.................................................................................................................................................... 
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Ako sa podľa Vás naplnili zámery 1.dňa v škole? 

 Zhodnoťte:  

(1=úplne, 2=čiastočne, 3=skôr áno, 4=skôr nie, 5=-nenaplnili) 

 

Zdôvodnite:.................................................................................................................................. 

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

 

 

Čo ste získali Vy (študenti)? Konkretizujte!............................................................................. 

 

Zhodnoťte:  

(1=veľa podnetov, 2=primerane, 3=skôr menej podnetov, 4=málo podnetov, 5=veľmi málo 
podnetov) 

Zdôvodnite:.................................................................................................................................. 

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

 

Čo si rozhodne preberiete do vlastného „pedagogického balíka"? 

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

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

 

Posúďte, ako Vám pri plnení úloh praxe pomohol poskytnutý materiál - protokol na 
pozorovanie a reflexiu pedagogickej praxe „ Prvý deň v škole “? 

 

Zhodnoťte:  

(1=rozhodne pomohol, 2=pomohol, 3=skôr áno, 4=skôr nie, 5=-nie) 

Zdôvodnite:.................................................................................................................................. 

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

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

 

 

Protokol zostavila PhDr. Oľga Wágnerová, CSc. 

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, PF UMB Banská Bystrica 
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