
 

Dá se to dělat i jinak? 

 

 

Tato soutěž je pro mě skutečnou výzvou. Výzvou, kterou nosím v hlavě šest let, tedy i navzdory 

tomu, že jsem už absolventkou a jsem to já, kdo nyní stojí za katedrou na SŠ a klade si denně 

otázku: „Jak to udělat lépe?“. Má vize, jak dělat věci na pedagogické fakultě jinak je velmi rozsáhlá, 

protože se tématem aktivně zabývám od prvních měsíců svého studia. Je tedy třeba uvést nejprve 

celou mou filozofii a pohled na fakultu (z osobních zkušeností mohu i mírně generalizovat a mluvit 

o pedagogických fakultách v množném čísle).  

Sama jsem studovala na fakultě v Olomouci a poté v Brně. Současně jsem ale studentkou také FSS 

MU, skrze mnoho volitelných předmětů jsem se seznámila i s řadou dalších fakult na obou 

univerzitách a dlouhodobě jsem byla v intenzivním kontaktu se skupinami studentů na 

pedagogických fakultách po celé republice. Díky tomu širokému záběru jsem poznala hodně 

přístupů k výuce, ke studentům, k instituci obecně. Proto i zpětně, kdy už řada vyhrocených pocitů 

vyprchala, můžu říct, že jsem studium na pedagogických fakultách protrpěla. Ač jsem učit vždycky 

chtěla, bylo to právě studium pedagogiky, které mě dohnalo na hranu rozhodování, jestli tohle 

chci tak moc, že jsem ochotná dokončit studium. A byly to praxe ve skutečných školách, které mi 

daly vždycky další impulz nevzdat se.   

Velmi ráda bych řekla, že bylo studium náročné myslím si totiž, že by mělo. Učitel je, navzdory 

současnému mínění v české společnosti, velmi zásadní osobou. Pro společnost i pro jednotlivé 

žáky a studenty. Je to jediné povolání, ve kterém máme možnost kontinuálně ovlivňovat tisíce 

životů svou vlastní přítomností a jednáním. Míra odpovědnosti učitele nejen obsahu toho, co učí, 

ale také právní, morální a zkrátka lidská je téměř nekonečná. Myslím si, že učitelé by měli být 

podle těchto skutečností do studia přijímáni a vysoce profesionálně vzdělávání. To jsem ale 

nezažila a s čistým svědomím říkám, že jsem ani nepotkala nikoho, kdo by byl studentem anebo 



absolventem některé české pedagogické fakulty, a kdo by měl pocit, že jeho studium stálo za to. 

Tady je na místě zmínit, že jsem absolvovala studium dvouoborové a studenti primární 

pedagogiky a speciální pedagogiky vždy mluvili o svém studiu vždy v lepším duchu než my ostatní. 

A byla jsem svědkem výuky na pedagogických VŠ v Německu a Řecku a k mému údivu se tam 

potýkali se stejnou situací. Proč tomu tak je tuším díky řadě debat s odborníky od děkanů a 

proděkanů, rektorů a ministra školství až po dlouholeté pedagogy z různých stupňů vzdělávání. 

Zatím jsem se ale nedopátrala toho, kde všechen ten kolotoč důvodů a kauzálních příčin začal.  

A přesně tuto nejasnost vidím i ve všech věcech, které jsem při studiu bohužel zažívala. Neustále 

chyběla celková filozofie, která by odpovídala na otázky: Proč? A Proč zrovna takto? Aktuálně učím 

matematiku na střední umělecké škole. Není předsudek, že tady o ni studenti nemají zájem a je 

to pro ně okrajový předmět. Přesto v okamžiku, kdy na mě vytáhnou nějaký důvod, proč se 

matematiku nemá smysl učit, vysvětlím jim celou filozofii učiva, jeho praktické využití nastíním 

fungování lidského mozku. Aby věděli, proč se učí počítat se zlomkem 7/19, i když si nikdy 

neobjednají takový počet pizzy. Byl to Sokrates, který říkal, že lidem je třeba zákony vysvětlit, aby 

je mohli dodržovat. Protože to, čemu rozumím, v to mohu mít důvěru a vidět v tom smysl. Na 

fakultě jsem se ale takového přístupu sama téměř nikdy nedočkala.  Absolvovala jsem za 5 let 

studia desítky předmětů jak oborových, tak ze společného základu, a přitom dokážu vyjmenovat 

a na prstech spočítat ty, které k něčemu byly. Současně jsem názoru, že téměř všechny znalosti a 

dovednosti, které člověk nabývá, mohou být užitečné. Upravují jeho pohled na svět, na práci, 

kterou dělá, na propojení oborů. Zde se zase připomíná Sokrates a jeho: „Vím, že nic nevím.“  

Jsem ale přesvědčení, že pokud chci předávat kvalitní teorii, dobrou praxi apod., musím se 

studenty jednat jako se sobě rovnými. Eticky, lidsky, férově a smysluplně. Svým studentům i svým 

spolužákům z fakulty říkám, že primárně je tady škola pro ně, ne oni pro školu. Je třeba dělat 

vstřícné věci pro studenty, aby měli důvěru ve fakultu a tím potom byli ochotní do ní i zpětně 

investovat, zapojit se, zkoumat a reprezentovat. Ve většině situací jsem se ale ve studiu setkávala 

s tím, že s námi bylo jednáno jako s nechápavými, neschopnými, podřadnými (nebo zkrátka 

netitulovanými). Režim byl jako na ZŠ, necítili jsme se být kolegy či potencionálními kolegy, cítili 

jsme se jako pod dohledem přísné paní učitelky, která má monopol. Kolik studentů na fakultě 



studuje a kolik se jich například zapojilo do tohoto projektu? Či do toho minulého? Těch důvodů 

bude bezesporu řada. Ale tak či tak, pozitivní odezva od studentů to není.  

Dle mého názoru a pozorování napříč pedagogickými fakultami a obory v ČR není ani obsah 

odborných a pedagogických předmětů dokonalý. Dokonce bych řekla, že mnohdy není dokonalý 

ani zdaleka. O tom bych ale ráda psala níž v konkrétních návrzích na změny. Zde bych ještě 

zdůraznila jednu myšlenku. Z pedagogice jste nás učili, že je několik druhů učitelů. Někteří jsou 

zaměření více na oborové a faktické znalosti, jiní jsou spíše pedagogy soustředěnými na výchovu 

žáků. A já věřím, že jsem za své studium potkala řadu odborníků na danou oblast, bohužel velmi 

málo těch, kteří by byli svým přístupem skutečným paidotropem a tyto schopnosti předávali svým 

studentům. Vidím v tom hlavní kámen úrazu. Pedagogické fakulty nemají dostatečnou péči o 

studenty či vymýšlejí, jak jejich studium zlepšit, aniž by se na situace dívali studentskýma očima. 

Což je v závěru velmi podobné tomu, jako když je ministrem školství ekonom a ne učitel.  

Chceme-li něco změnit, musíme se soustředit první na formu a poté i na obsah: 

• Měla by být povinnost před začátkem semestru poskytnou aktualizovaný a 

neměnný sylabus každého předmětu. A to nejen ten vypsaný v katalogu, ale velmi 

podrobný s tématy, kapitolami v literatuře, termíny, způsobem hodnocení a 

povinností docházky či nikoliv. Protože se to neděje, vyučující řekne podmínky 

první hodinu, potom je sám zapomene nebo změní a na studenty se neohlíží.  

 

• Studenti by měli být motivovaní a vyzývání ke smysluplné zpětné vazbě na výuku. 

Za tu já osobně nepovažuji dotazník v IS, i když chápu, že pro statistické zpracování 

je dobrý, pro reflexi reality nikoliv. Není důvod nevzít si zpětnou vazbu i víckrát za 

semestr. A vést studenty ke konstruktivní kritice, protože věřím, že mnozí jsou se 

studiem i spokojení nebo jsou spokojení, protože jsou zvyklí být vedeni a sami se 

neangažovat. Za kvalitní zpětnou vazbu nepovažuji ani evaluaci výuky od katedry 

pedagogiky, která byla před několika semestry spuštěna. Dokonce to považuji za 

ten nejméně etický krok vůči studentům i vyučujícím, kteří jsem za studium zažila! 



Způsob, jakým byl studentům vnucen, povinnost vyplnit ho v hodině za dozoru 

vyučujícího a tlak na vyučující … Ne-metodologické, neetické. 

 

• Fakulta by dle mého mínění měla zvážit, jakým způsobem studenty přijímá. Zda je 

přijímací zkouška skutečně dostatečnou zkouškou dispozic budoucího učitele. 

Protože pokud jsem měla v přijímacím testu do magisterského studia, který je pro 

domovské studenty SZZ, otázku, kolik litrů vody bychom měli za den vypít a jaké je 

číslo na hasiče, nemá zřejmě cenu měnit nic jiného. Laťka je nastavená od prvního 

okamžiku nízko. Tím spíš, že i v takovémto testu dosahují studenti nízkého počtu 

bodů.  

 

• Možná by bylo vhodné mít etický kodex pro zaměstnance a reflektovat vzájemně 

tuto oblast. Pravidelně jsem zažívala okamžiky, kdy vyučující přichází do výuky o 30 

min později, bez omluvy nebo vysvětlení, s plnou nákupní taškou a současně poté 

nevhodně komentuje, když student z hodiny odchází dřív na jiný předmět. Zažila 

jsem semináře, jejichž výuka stála pouze na prezentacích a referátech od studentů. 

K čemu tam potom vyučující byl, to nevím. A o vysoce nevhodném chování a 

pronesených větách vyučujících na fakultě by bylo možné sepsat celou knihu 

absurdit.  

 

• S posledním bodem souvisí potom i hodnocení a reflexe studentských prací. Vím, 

že absolutní většinu seminárních prací a úkolů, které byly povinné k absolvování 

studia, nikdy nikdo nečetl. Mnozí vyučující mi to v rozhovoru mezi čtyřma očima i 

přiznali. Ale proč jsou studentům zadávány práce, které nikdo nečte, nekomentuje 

a nehodnotí, na to jsem nikdy nepřišla. Přála bych si, aby byly katedry povinny 

revidovat požadavky na ukončení předmětu (jako třeba když mají studenti napsat 



diagnostiku žáka, ale nesmí ze zákona nahlédnout do jeho záznamů…) a povinny 

vydávat k práci slovní komentář se zpětnou vazbou.  

 

• Kvalita vyučujících se nutně promítá do kvality studia a znalostí absolventů. Pokud 

vyučují lidé, kteří neumí zacházet s počítačem, tiskárnou a kopírkou (není to 

nadsázka, v roce 2018 jsem takového vyučujícího měla) či dokonce neznají 

zkušební řád a porušují ho, nemůže mít student nikdy bezpečné a důvěryhodné 

prostředí pro vlastní rozvoj.  

 

• Kreditová hodnota předmětu by měla odpovídat množství práce, které student pro 

jeho splnění investuje. Pedagogické fakulty jsou přitom proslulé předměty za 1, 2, 

3 kredity. Neodráží to ale množství práce, které musejí udělat. To se týká i praxí.  

 

 

Zavedení nových či upravených předmětů 

 

Není možné sám navrhnout plně funkční a vše pokrývající systém předmětů, protože jedna 

osoba nikdy nemá dostatek informací a znalostí  o obsahu předmětu, o zákonech, které musí 

fakulta dodržet apod. Přesto jsem vypíchla několik věcí, které by dle mě bylo vhodné jako 

předměty zavést anebo implementovat do již existujících předmětů (a nahradit při tom 

například velké množství obecné teorie). V tomto smyslu bych byla pro to, aby předměty 

z pedagogiky a psychologie (protože jen stěží mohu sama navrhovat, jak má fungovat jiná 

katedra) byly v budoucnu sestaveny víc provázaně. Stejně tak, jako ZŠ nemusí mít předměty 

občanská výchova a dějepis, ale může mít například obojí obsahující předmět „Humanitní 



obory“, můžou se studenti v jednom předmětu učit o vývojové psychologii a hned v návaznosti 

například o poruchách učení, protože z praktického hlediska to souvisí.  

Většina z níže navržených předmětů již v nějaké podobě existuje, z obsahu hodin jsem si ale 

neodnesla to, co bych od toho očekávala. Nenavrhuji počet kreditů za mnou navržené 

předměty, protože by to konceptuálně nedávalo smysl vůči těm již existujícím. 

 

• Zákony a právo pro učitele  

Minimálně magisterští studenti se s tématem setkají, koncept předmětu ale není příliš 

jasný. Ráda bych v tomto viděla předmět, který první učí zevrubně státovědu, zákony a 

právo, protože ač by to měl maturant znát, není to tak vždy. Až v návaznosti na to 

dopodrobna probrat školské zákony a práva a povinnosti učitele. Nikdy by mi nebylo 

užitečné znát čísla zákonů, i když se na nich vždycky bazíruje u zkoušel a SZZ. Předmět 

s tímto tématem jsem ale absolvovala s vyučující z praxe, která některé pasáže zákona 

vysvětlila na konkrétních zážitcích ze své práce. A to fungovalo výborně. Byla to ale 

pozitivní výjimka v této oblasti. Absolvent připravený do praxe by měl být schopný 

parafrázovat zákony, které se jeho práce týkají a znát jejich provázanost s ostatními 

zákony země. Hodí se zde i aplikovat mediální gramotnost při analýze veřejně známých 

případů, kdy byl učitel souzen či odsouzen.  

 

• Statistika a metodologie, výzkum  

Tento předmět v nějaké podobě na magisterském studiu také existuje. Osobně jsem ho 

měla uznaný z jiného studia, o jeho obsahu jsem se tedy informovala u spolužáků a 

později jsem se jej dotkla v předmětu zaměřeném na diagnostiku. Spolužáci po jeho 

absolvování ale nebyli schopní konverzovat o výzkumech a už vůbec ne hodnotit jejich 

průběh či statistické výsledky. Domnívám se ale, že je to v dnešní době zcela zásadní 

dovednost. Zde si tedy představuji předmět velmi hrubě shrnující statistiku a 

metodologii. Spíše teoretický a informační, nejsou to oblasti, které je možné nastudovat 



za semestr nebo dva.  A realizovat  ho  projektem, kde vysokoškoláci počítají počet osob, 

co přejdou přes přechod, nevidím jako smysluplný.  V tomto čase je ale možné studenty 

seznámit s tím, jak a proč se výzkum dělá, jak by měl a neměl probíhat a proč třeba 

průměr není dobrým statistickým ukazatelem. Projít v prvním semestru vše teoreticky, 

naučit se nutné pojmy, přiblížit si filozofii výzkumu a v druhém semestru v rámci 

seminárních skupin nahlížet na modelové situace a studie a společně je kriticky 

zhodnotit, naučit se v nich číst by mi dávalo pro začínajícího učitele velký smysl.  

 

• Učitelství ve světě  

 Takový předmět mi ve studiu velmi chyběl. Navštívila jsem několik škol  v zahraničí, 

mluvila s několika českými učiteli, kteří učí mimo ČR apod. Málo co  mi ukázalo tolik 

možných přístupů, možností, postupů … Inspirovat se, jak se to  dělá jinde mi dává 

smysl. Ne vše je přenositelné, vzájemně kulturně přijatelné,  ale to neznamená, že nás to 

nemůže posunout dál. Předmět by měl mít koncept diskusí s učiteli ze zahraničí, ať už česky 

mluvícími či skutečně zahraničními. Osobně jsem před časem na fakultě realizovala 

přednášku s vyučující ze  Švýcarska, a i když se jednalo o odpolední přednášku nijak 

nesouvisející s kredity  a předměty, zájem byl velký a odezva skvělá. Studenti se o to chtějí 

zajímat a takový předmět, jehož jedinou podmínkou je aktivní účast, by mohl být vstřícným 

krokem ke studentům, který je současně užitečný.  

 

• Způsoby hodnocení žákovské práce  

 Téma, které se promítá do mnoha pedagogicko-psychologických předmětů, nikde ale 

není probráno komplexně. Otázkou není jen jaké máme možnosti hodnotit (známky, slovní 

hodnocení, formativní…) ale jak to skutečně prakticky realizovat. Za celé studium mě nikdo 

nenechal sestavit znalostní test včetně hodnotící stupnice. Až v praxi jsem zjistila, jak 

náročný je to úkol. Pravděpodobně se  předpokládá, že si to student vyzkouší na praxi, ve 

skutečnosti se to ale ne vždy  stane. Navíc provázející učitel není schopný strávit s 



praktikantem tolik času, aby s ním tuto dovednost natrénoval. Učitel potřebuje umět dávat a 

přijímat zpětnou  vazbu i jinak než známkami. Měl by ovládat více metod, protože má ve 

třídě žáky s různými potřebami. Tady by bylo skvělé udělat rozbor různých testů, které 

učitelé ohodnotili, podívat se společně na úskalí bodování, na vhodné formulování otázek 

apod. Vhodné by tady byly i videoukázky z výuky pro rozebrání způsobu, jak žáka motivovat, 

jak pochválit nebo jak to naopak nedělat, čemu se  vyvarovat.  

 

• Mezioborové sdílení praxe  

 V průběhu studia jsem si uvědomila, že nevím, co se žáci učí v předmětech, které já 

nestuduji a neučím. A že je to velká chyba, protože svět není rozdělen na matematiku, český 

jazyk, zeměpis, dějepis, tělocvik … vše je provázané a cílem  učitele je dovést žáka k této 

provázanosti toho, co se ve škole učí. Vzpomínám si také na zážitek ze semináře k praxím, 

kde jsem se zapovídala s kolegou  hudebkářem na téma, jak souvisí matematika a 

hudba. Bylo absolutně šokující zjistit, že on to neví. Mohlo by tedy být přínosné absolvovat 

volitelný předmět podobný seminářům k praxi, kde by se sházeli studenti z různých oborů a 

 debatovali nad situacemi z praxe, které je zaujaly, ale o něco konkrétněji než na běžném 

semináři. Každý by musel mít písemně připravených několik bodů popisujících čeho si 

všimnul na praxi, jako třeba které učivo dělá v jeho předmětu  problémy a proč to tak 

možná je, co by byl rád, kdyby k jeho probíranému tématu zase probíral kolega v jiném 

předmětu apod.  

 

• Kognitivní a sociální psychologie 

 Na bakalářském i magisterském stupni bývá nějakou měrou probrána vývojová 

 psychologie, zapomíná se ale na detailnější pohled na kognitivní a sociální psychologii, 

což jsou oblasti, které s výukou velmi souvisejí. Ve studijních  materiálech bývají často 

zobecněny a zkráceny, což vede k mnoha omylům anebo nesprávnému pochopení některých 

pojmů. Přitom o slovu autorita nebo vliv se ve školství mluví stejně často jako o pojmech učit 



se, paměť, myšlení. Tyto oblasti by měli ideálně přednášet psychologové na ně zaměření. 

Protože ti z praxe ví, jak je studentům smysluplně a prakticky předat a experimentálně 

demonstrovat,  abychom se jako učitelé nedopouštěli tolika přešlapů ve svém chování 

k žákům  nebo nezapomínali na možnosti jejich myšlení a paměti, protože zkrátka funguje 

jinak než u dospělých. Vidím zde potenciál zapojení velké řady externistů od psychologů 

profilovaných na velmi konkrétní oblast až po školní psychology a psychology z pedagogicko-

psychologických poraden.  

 

Shrnutí  

Můj návrh na to, co dělat jinak, pravděpodobně neodpovídá požadavkům tak, jak byly vypsány, 

ačkoliv jsou velmi otevřené. Mým cílem je ale podnítit fakultu, aby se sjednotila, zpřístupnila 

studentům a přestala být popelkou univerzit(y). Skutečně si myslím, že pokud se nezmění forma, 

kterou fakulta přijímá studenty, pokud ze svých řad nepropustí vyučující, kteří nedrží krok 

s dobou nebo se nechovají eticky, nový předmět nebo přednáška nic nevyřeší. Jsou katedry, 

mezi kterými panuje nepřátelství, a i to se na mínění studentů podepisuje.  

Chtěla bych, aby změny byly v první řadě mířeny hlavně na všechny studenty a zaměstnance. 

V druhém kroku potom na magisterské studenty, kteří jsou nejblíže tomu vykročit do praxe – 

mnou navržené předměty směřují zejména k nim. Ale škodu by jistě nenapáchaly ani na 

bakalářském stupni. Domnívám se, že k mým navrženým předmětům disponuje katedra 

pedagogiky dostatečným množstvím odborníků, a tak by byla největší investice ta časová – dát 

předmětům nový rozměr, zhodnotit co je třeba skutečně dál učit a co by se dalo nahradit jiným 

obsahem, metodou, diskusí. Ráda bych aby se mí nástupci už nesetkávali jen s obrázky a texty, 

ale učili se i z videí, modelových situací a skutečných výzkumů. S tím souvisí i nízká úroveň 

angličtiny mezi studenty na fakultě a já nejsem výjimkou. Od hodin angličtiny jsem si slibovala 

její zkvalitnění a měla jsem obavy, že budu nejhorší. Opak byl pravdou. Děsivou pravdou a 

zklamáním …  



Vážně poslední měsíce zvažuji hlásit se na katedru pedagogiky na doktorát a zapojit se do 

přípravy nových předmětů. Protože i když se může z výše uvedených řádků zdát, že jsem 

bezmezně kritická ke všemu, není to tak. O věci na fakultě jsem se vždy aktivně zajímala, 

realizovala jsem přednášku, projekt Alternativky, kandidovala do fakultního senátu, vyjela na 

Erasmus … Věci mi nejsou jedno a na pedagogické fakultě MU jsem potkala několik vyučujících, 

kteří mi vždy dali kousek naděje, že práce učitele má smysl a lze ji dělat dobře. I když je to běh 

na dlouhou trať a neexistuje pro to žádný univerzální návod.  

Monika Zuzaníková 
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