
 

 

Model interního kolegiálního mentoringu na katedře Pedagogiky 
Vytvořeno v rámci projektu Pregraduál na katedře Pedagogiky k 1. 3. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zvyšování kvality pedagogické práce vyučujících katedry pedagogiky (dlouhodobý cíl) 

KDO: zaměstnanci katedry a projektu Pregraduál 

CÍLE: 

- naplňování cílů dlouhodobého plánování strategického 
rozvoje katedry s ohledem na individuální rozvojové cíle 
jednotlivých pracovníků (vize a EVAK) 

- stanovení principů kvality pedagogické práce 

- monitorování důkazů o naplnění principů ve výuce 

- na důkazech založené zvyšování kvality pedagogické 
práce 

výjezdní zasedání, společné sdílení 

 a vzájemné informování se,  

společná reflexe  

(skupinový mentoring) 

zvyšování kvality uvnitř týmů vyučujících pod vedením garanta 
předmětu
KDO: garant předmětu a vyučující seminárních skupin 
předmětu 

CÍLE:  

- nastavení pravidel fungování týmů 

- monitoring vzdělávacích potřeb vyučujících 

- sdílení výukových metod a zdrojů, studijních materiálů 

- sdílení možností poskytování zpětné vazby 

- sdílení způsobů monitorování procesu učení studentů 

- inovace předmětu 

- společné vzdělávání se 

garantem předmětu vedené porady, 

 kolegiální sdílení a společná reflexe  

(skupinový mentoring) 

KDO: začínající a nově příchozí zaměstnanci 

CÍLE: 

- dle individuálních rozvojových potřeb (EVAK) 

- dle výsledků zpětné vazby od studentů a kolegů 

- v souladu s koncepčními dokumenty fakulty a univerzity 
(např. internacionalizace) 

individuální hospitace  

a zpětnovazební konzultace s interním  

mentorem (individuální mentoring) 

individuální mentoring 
v rámci pracoviště 



 

 

 

Interní kolegiální mentoring je způsob profesního rozvoje pracovníků katedry, který rozvíjí jak dlouhodobé, tak krátkodobé cíle. 

Je připraven v souladu s vizí rozvoje katedry a v souladu s individuálně stanovenými rozvojovými cíli pracovníků katedry. Vedoucí 

pracoviště pravidelně předkládá zprávu o naplňování dlouhodobých cílů rozvoje katedry a jednou ročně vede s pracovníky katedry 

individuální rozvojový rozhovor nad výstupy univerzitního hodnocení EVAK. Na základě zformulovaných cílů profesního rozvoje nabízí 

možnosti spolupráce jak s interními mentory, tak s jinými experty dle preferencí každého zaměstnance. 

Zavádění modelu interního mentoringu vychází z teorie organizačního učení 1 a reflektuje koncept „učení se pro pracoviště“ 2 a 

probíhá ve 3 krocích: 

1. Budování kultury pracoviště podporující organizační učení na pracovišti, které souvisí se silnou sdílenou vizí pracoviště. Silná 

vize má přímý vztah ke společnému učení 3. První krok je tedy směřovaný především na společnou práci, reflexi a skupinový 

mentoring. Nejvíce času je věnováno podpůrným aktivitám umožňujícím vyjasnit vizi, porozumět aktivitám naplňujícím vizi, 

sdílet vizi. Výslednou ideou je vybudování udržitelné kultury učení na pracovišti.  

2. Rozmanitost forem (individuální i skupinové) podporuje udržitelnost a zároveň přispívá k participaci na plnění stanovených 

cílů. Základem organizačního učení je reflexe sdílené zkušenosti v souladu s teorií a výzkumem. Reflexe pedagogické práce 

a pravidelná evaluace jednotlivých předmětů vedená garanty je základem skupinového mentoringu týmů vyučujících 

v jednotlivých předmětech (velikost týmů je od 6–10 osob). 

3. Individuální mentoring může úspěšně probíhat v prostředí, které podporuje principy individuální profesní podpory (myšleno 

koučink, mentoring nebo supervize). Tyto principy musí být zakořeněny ve strukturách pracoviště a v přístupu pracovníků. 

Konkrétně jde o: respekt k individuálním vzdělávacím potřebám, otevřenou komunikaci, vzájemnou důvěru, rozvoj založený 

na práci se zpětnou vazbou, práci s dlouhodobými a krátkodobými rozvojovými cíli aj. Vybudování kultury pracoviště 

podporující organizační učení umožňuje snižovat bariéry v individuálním mentoringu, který poskytují na pracovišti interní 

mentoři. Principy pedagogické práce zpracované společně pracovníky katedry umožňují na individuální úrovni ztotožnění se 

s nimi a vytváří zároveň přijatelný sociální tlak, který vede k jejich reflexi na úrovni každého pedagoga v jeho výuce. Vedle 

                                                           
1 Argyris & Schön, 1998; Senge, 2007; Bontis, Crossan, & Hulland, 2002; Verbiest, 2005; Pol a kol., 2013 
2 Evans et al., 2006; Novotný, 2009 
3 Leithwood et al., 1998; Senge, 2001, Pol a kol., 2013 



 

 

individuálních vzdělávacích potřeb pracovníků jsou principy kvality výuky společným cílem individuálního mentoringu a záleží 

na každém, který z principů vyhodnotí jako potřebný dále rozvíjet či aktualizovat, aby jej ve své výuce naplňoval. 

 

 

 

 

 

 

1/   

Stěžejním cílem interního mentoringu je rozvíjet společně formulované principy kvalitní výuky. Skupinový a individuální mentoring je 

naplněním principu kolegiality. Dílčí cíle v mentoringu pak odpovídají jednotlivým principům. Tyto principy jsou: princip bezpečného 

prostředí, princip koncentrace na stanovený cíl a smysluplnost výuky, princip uplatnitelnosti znalostí a dovedností v pedagogické 

situaci, princip rozmanitosti a princip odpovědnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

princip bezpečného prostředí

princip koncentrace na stanovený cíl a smysluplnost 
výuky

princip odpovědnosti

princip kolegiality

princip uplatnitelnosti znalostí a dovedností v 
pedagogické praxi

princip rozmanitosti



 

 

Tyto principy byly stanoveny jako dlouhodobý cíl interního mentoringu na prvním výjezdním zasedání, které bylo organizováno jako 

kolegiální sdílení, skupinový mentoring a společná reflexe vybraných témat.  

 Výjezdní zasedání proběhlo 26. 6. 2018 v časové dotaci 8 hodin (zápis a prezenční listina č. 1). Další kolegiální sdílení se 

uskutečnilo 20. 9. 2018 (zápis a prezenční listina č. 2). 

 Kromě časově náročných celodenních setkání k reflexi naplňování dlouhodobých cílů jsme realizovali kratší (tříhodinová) 

mentorská setkání s interními didaktiky k dílčím tématům dle aktuálních potřeb pracovníků: 20. 11. 2018, 4. 12. 2018. (zápis a 

prezenční listina č. 3 a č. 4). 

 Na nejdůležitějším setkání proběhlo představení uceleného modelu kolegiálního mentoringu na katedře při příležitosti sdílení 

garantů oborů, kteří představili evaluační materiály k jednotlivým předmětům a revidovali naplnění cílů skupinového 

mentoringu: 8. 1. 2019 (zápis a prezenční listina č. 5). 

 

2/   

 

 

Principy představují dílčí cíle, které jsou monitorovány v rámci setkávání týmů k předmětům pod vedením garanta předmětu. Tento 

skupinový mentoring je v gesci garantů předmětu, kteří spolupracují s interními mentory. Spolupráce spočívá v konzultacích a 

garantování odborné podpory při vedení skupinového mentoringu. Skupinový mentoring probíhá mezi týmem vyučujících jednoho 

předmětu např. pedagogická komunikace, kdy se schází nebo on-line pracuje na sdílených dokumentech cca 

7–9 vyučujících. Cílem je pracovat na společném zajištění kvality výuky předmětu (příprava studijních podkladů, výukových metod, 

výstupů ze semináře, způsob poskytování zpětné vazby studentům, evaluace předmětu, kolegiální hospitace aj.).  

V rámci skupinového mentoringu je stanoven vždy 1–2 cíle na daný semestr. Mapování cílů probíhá při plánovaných setkáních 

buď jako pracovní workshop v rámci výjezdního kolegiálního sdílení (mentoring je veden interními mentory) nebo pouze v týmu, který 

tvoří garant a kolegové vyučující daného předmětu. Evaluace předmětu pomocí vlastního dotazníkového šetření, nebo výstupů 

z kolegiální hospitace je důležitou součástí mentoringu a je vždy doprovázena plánováním opatření z ní vyplývajících. 



 

 

Příklad z podzimu 2018: Garant předmětu pedagogická komunikace realizuje dvě setkání v semestru (úvodní a cca v polovině 

semestru). Při prvním setkání je cílem: a/ seznámení se strukturou předmětu a obeznámení se se změnami a organizačními pokyny 

k zajištění předmětu, b/ skupinový mentoring k vytváření bezpečného prostředí pro rozvoj komunikačních dovedností studentů. 

Při druhém setkání je cílem reflektovat princip uplatnitelnosti znalostí a dovedností v pedagogické praxi a jak jev ve svých seminářích 

vyučující podporuje. Třetí setkání se konalo v rámci výjezdního zasedání 21. 9. 2018 (zápis a prezenční listina č. 3), šlo o evaluaci 

předmětu a diskusi způsobů poskytování zpětné vazby a kolegiální sdílení výukových metod. Zároveň se tým vyučujících pedagogické 

komunikace a garant účastnili kolegiálního sdílení k výstupům z dalších předmětů, které navazují nebo rozvíjejí dovednosti získané 

v pedagogické komunikaci. Současně probíhala reflexe principu odpovědnosti v jednotlivých předmětech: 8. 1. 2019 (zápis a 

prezenční listina č. 6).  

Přínosy jsou evidentní v plynulé komunikaci mezi vyučujícími, sladěnost požadavků napříč seminárními skupinami, 

vyrovnávání kvality výuky ve všech seminárních skupinách předmětu, pozitivní hodnocení ve zpětné vazbě od studentů – zejména 

kvitováno bezpečné prostředí pro rozvoj komunikačních dovedností a erudovanost vyučujících. 

 

3/  

 

  Skupinový mentoring doprovází nabídka individuální spolupráce s mentorem (Na katedře máme 3 interní mentory, kteří prochází 

volitelným vzděláváním v seminářích k hodnotovému vzdělávání, workshopy mentorských dovedností v rámci 40 nebo 80 hodinového 

mentorského výcviku, workshopy k rozvoji reflektivních dovedností.). Mentoři mohou podporovat učitele v aplikaci principů kvality 

výuky viz výše v jejich seminářích, ale mohou spolupracovat i na zcela specifické zakázce, která se týká rozvoje pedagogických 

dovedností vysokoškolského učitele. Součástí individuálního mentoringu mohou být kolegiální pozorování ve výuce s cílem 

poskytnout učitelům zpětnou vazbu dle domluvy. Tato pozorování se pro účely projektu nazývají „hospitace“. V našem modelu 

kolegiálního mentoringu mají pouze monitorovací funkci. Nejsou kontrolou. Výstupy z těchto hospitací jsou obsahem pracovních 

konzultací pouze interního mentora a hospitovaného kolegy (viz hospitační formuláře). V mentorské podpoře dbáme na princip 

bezpečného prostředí stejně jako ve výuce samotné. Výstupy z těchto konzultací nejsou předmětem kontroly, a pokud je pracovník 

sám nepřináší do rozvojového rozhovoru s vedením katedry (k výstupům EVAKu), nejsou vyžadovány.  

 



 

 

Pravidla kolegiálního mentoringu pro Kped: 3D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolnost 

• individuální mentoring je 
nabízen, nikoliv 
doporučován 

• skupinový mentoring je 
nabízen v různých 
formátech dle 
individuálních preferencí 
pracovníků (sdílení, řízená 
reflexe, pracovní skupina, 
vzdělávání s expertem) a 
společně je stanoven cíl 
pro danou skupinu, je 
kladen důraz na principy 
sebeřízeného učení 

• dobrovolnost souvisí i 
odpovědným 
rozhodnutím připojit se k 
naplňování vize pracoviště 

Důvěra 

•  otevřenost při diskusích a 
sdílení je možná pouze při 
budování bezpečného 
prostředí pro učení se 

• práce s chybou je 
přirozeným procesem 
učení 

• ohleduplnost, empatie a 
respekt jsou základní 
hodnoty pro budování 
důvěry 

• podpora sebedůvěry a 
odpovědnosti za dobře 
odvedenou práci je 
součástí kvalitního 
mentoringu 

Dohoda 

• základem pro fungující 
kolegiální podporu na 
pracovišti je domluva na 
podmínkách, průběhu a 
výstupech 

• dohoda je vedená vždy s 
ohledem na individuální 
potřeby pracovníků 

• dohoda vychází od sladění 
cílů pracoviště a profesně 
rozvojových cílů 
pracovníka 

• dohodnutí se na 
spolupráci je naplňováním 
principu kolegiality 


