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Zavedení nového online předmětu: Leadership ve vzdělávání aneb Ne každý si může platit 

vlastního kouče 

 

O čem to bude?       

V současné turbulentní a rychle se měnící době je pochopení jednotlivých vzdělávacích stylů a 

formulace, resp. uvědomení si toho vlastního, relevantnější než kdykoliv předtím. Pedagog bez 

ujasněného vzdělávacího stylu se může lehce stát pouhým lístkem ve větru, který bude ovlivněn 

zavanutím z každého koutu; nebude si vědom toho co, proč a jak dělá, a nakonec vyhoří či se nechá 

ukonejšit stereotypem.  

Profesor Richard F. Elmore z Harvard Graduate School of Education rozdělil vzdělávací styly do čtyř 

kvadrantů – individuálně-hierarchického; individuálně-rozptýleného; kolektivně-hierarchického a 

kolektivně-rozptýleného. Z těchto kvadrantů bude vycházet i můj kurz. (Zkrácená verze viz zde; originál 

dostupný zde.) 

Na základě vlastního rozjímání, zadaných úkolů a zhlédnutých video rozhovorů s učiteli a řediteli 

z pedagogické praxe si student uvědomí, jaký kvadrant je mu nejbližší a zcela konkrétně si definuje svůj 

vlastní vzdělávací styl, bude mít jasno v tom, co očekává od svého budoucího pracoviště, od svých 

studentů i sám od sebe. A nejen to! Dokáže totiž nejen v profesní diskusi argumentovat, co je na jeho 

vlastní filozofii přínosné, ale i kriticky ocenit přínosy ostatních vzdělávacích stylů.    

 

Cílová skupina předmětu  

Studenti denní i kombinované formy všech pedagogických oborů, kteří chtějí mít jasno ve svém 

vlastním vzdělávacím stylu a kteří chtějí být lídry svého oboru.  

Online forma kurzu zároveň umožní absolvování jednotlivých modulů vysoce flexibilní formou, bez 

nutnosti omezovat výuku kvůli aktuální nebo budoucí epidemiologické situaci. 

 

Podoba kurzu 

• Tematické moduly – součástí každého modulu bude: 

o Online platforma pro sdílení učebních textů  

o Online platforma pro sledování videa s lídry 

o Online platforma pro moderovanou a hodnocenou diskusi 

o Dílčí úkol pro studenty, který si budou hodnotit studenti navzájem pomocí aplikace 

Vzájemné hodnocení (již obsaženo v ISu) 

Jednoduché online prostředí vytvořeno v systému IS, nebo základních webplatformách, např. 

wordpress. 

 

 

 

 

https://medium.com/technology-learning/explore-your-theory-of-learning-765aa163ee14
https://www.edx.org/course/leaders-of-learning


Základní inspirace 

Kurz je volně inspirovaný MOOC kurzem: Leaders of learning. Jeho vlastní podoba by mohla vycházet 

z podobných kurzů, které již probíhají na KISK FF MUNI – Kurz kreativní práce s informacemi nebo 

Kurz práce s informacemi. 

Další inspirace vychází i z některých již vyučovaných předmětů PdF – např. Sebezkušenostní příprava 

na profesi. Navrhovaný kurz ovšem v jednom semestru nabídne širší paletu prezentovaných 

vzdělávacích filozofií. Může být vhodným doplňkem nebo také i přípravou pro výše uvedený typ 

předmětů. 

 

Cíle, metody, výstupy & trvání kurzu (SMART analýza) 

Po absolvování kurzu student: 

• pozná a rozumí základním sektorům vzdělávacích stylů (tříděno dle Elmora),  

• dokáže formulovat a odůvodnit vlastní vzdělávací styl, 

• umí odůvodnit do jakého sektoru patří jeho osobní filozofie. 

Pro dosažení cíle budou studentům k dispozici: 

• základní popis a vysvětlení třídění vzdělávacích stylů dle Elmora, 

• on-line videa s lídry ze vzdělávací praxe, 

o vyučující sestaví základní sadu otázek, na kterou budou v online rozhovoru odpovídat 

reprezentanti různých sektorů vzdělávacích stylů (např. Charakterizujte kulturu vaší 

školy; Jaké didaktické postupy jako pedagog využíváte a proč; Jak ve Vaší třídě 

pracujete s motivací žáků; Jak řešíte kázeňské přestupky; Jakým způsobem se u vás 

tvoří pravidla a proč; Jak pracujete s chybou; apod.), 

o každé on-line video (jeden tematický modul) tak bude prezentovat odpovědi vícerých 

reprezentantů lídrů vzdělávací praxe na stejnou otázku, nebo sadu tematicky 

propojených otázek tak, aby bylo jasné jak se se stejnou či podobnou problematikou 

vypořádávají jednotlivé vzdělávací styly 

• on-line moderovaná diskuze, 

o studenti mohou po každém tematickém modulu (videu se stejnou otázkou, nebo 

skupinou propojených otázek) dále diskutovat o shodách a odlišnostech v jednotlivých 

odpovědích a přístupech, na příkladech odpovědí z pedagogické praxe studenti 

dotvářejí svojí vlastní učitelskou filozofií,  

• aplikace Vzájemné hodnocení (standardní součástí systému IS) jako nástroj pro hodnocení 

splněných dílčích úkolů. 

Studium základní teorie, ale zejména vlastní kritické hodnocení odpovědí odborníků z praxe, řízená 

diskuse studentů a vzájemné hodnocení jednotlivých úkolů budou podkladem pro finální zpracování a 

představení osobní filozofie každého jednotlivce ve formě krátkého videa, plakátu, podcastu, web-blogu 

nebo celé webové stránky. 

Kurz je navržen jako jednosemestrální.  

 

Další možnosti rozvoje kurzu 

• Zapojení studentů do tvorby otázek na lídry. 

• Přípravy panelové diskuse s možností vzájemné reakce lídrů na své postoje. 

https://www.edx.org/course/leaders-of-learning
https://kisk.phil.muni.cz/kreativita
https://kisk.phil.muni.cz/media/3219955/kisk.phil.muni.cz/kpi.html


• Online tutoring prostřednictvím pedagogických odborníků (učitel/ředitel/vysokoškolský 

pedagog), kteří by studentům pomáhali s ujasněním jejich vlastní filozofie (jeden tutor na 

skupinu maximálně pěti až deseti studentů) 

 

Zdroje potřebné k vytvoření kurzu 

• Materiální zdroje:  

o zajistění on-line prostředí – základní variantu je možné realizovat v prostředí IS 

MUNI, vizuálně pokročilejší pak vytvořením vlastních stránek (např. pomocí 

wordpressu); 

o zařízení pro natáčení a zpracování audio-vizuálního záznamu (kamera, mikrofon) 

 

• Lidské zdroje: 

o vytipování lídrů z pedagogické praxe (vlastní kontakty autora projektu a další lidé na 

základě doporučení od členů katedry) 

o moderátoři diskuze/diskuzí z řad pedagogických pracovníků (popřípadě se nabízí i 

možnost oslovit studenty doktorandského či magisterského studia) 

o odborný dohled 

 

• Zdroje textového obsahu: 

o Cal Newport: Tak dobří, že vás nepřehlédnou 

o Simon Sinek: Objevte své proč 

o Bill Burnett a Dave Evans: Designérem vlastního života 

o James S. Cangelosi: Strategie řízení třídy 

o Martin Strouhal: Teorie výchovy 

o Stephen Joseph: Autenticita 

o Robert Čapek: Uč jako umělec 

o Kim Scottová: Radikální otevřenost 

o Carol Dwecková: Nastavení mysli 

o Richard F. Elmore: School Reform from the Inside Out: Policy, Practice, and 

Performance 

o Elizabeth A. City: Instructional Rounds in Education: A Network Approach to 

Improving Teaching and Learning 

o Nathan D. Lang-Raad: Everyday Instructional Coaching: Seven Daily Drivers to 

Support Teacher Effectiveness 

 

 

 


