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ÚVODEM 
 

V rámci �ešení projektu „Intervence do procesu rozvíjení pedagogických 
dovedností student� u�itelství v pr�b�hu jejich praxe na fakultní škole“ 
(GA�R 406/03/1349) byla dne 24. února 2004 uspo�ádána na Pedagogické 
fakult� Masarykovy univerzity v Brn� mezinárodní konference s názvem 
„Pedagogická praxe v pregraduální p�íprav� u�itel�“, jejímž hmatatelným 
výstupem je tento sborník. Navazuje na sborník z mezinárodní konference 
„Úloha fakultního cvi�ného u�itele a fakultní cvi�né školy v p�íprav� budou-
cího u�itele“ z dubna 2002 a m�l by p�isp�t k objasn�ní významu, funkce a 
zejména možností pedagogické praxe v u�itelském studiu.  

V úvodních p�ísp�vcích v�nují auto�i pozornost problematice praxí v rovin� 
teoretické. J. Ma�ák pojednává o vztahu teorie a praxe, který je odedávna 
jednou z klí�ových otázek u�itelského vzd�lávání. O. Šimoník  �eší problema-
tiku pedagogických praxí v kontextu pregraduální p�ípravy a navrhuje d�sled-
n� p�ehodnotit u�itelskou pregraduální p�ípravu jako celek. K tomuto p�ehod-
nocení p�ispívá P. Urbánek svou analýzou d�sledk� p�sobení paralelního a 
konsekutivního modelu p�ípravného vzd�lávání u�itel� na realizaci praktické 
p�ípravy.  

Realiza�ní rovinu praxí podloženou jasn� definovanými teoretickými vý-
chodisky p�edstavuje B. Kasá�ová v konceptu reflexívní p�ípravy u�itel�, která 
je významným fenoménem v procesu studentova stávání se u�itelem. Její kole-
ga Š. Porubský se v�nuje teoretickým východisk�m koncipování pedagogicko-
didaktické p�ípravy student� u�itelství z hlediska osvojování si u�itelských 
dovedností p�i vytvá�ení individuální koncepce výuky. J. Š�áva v záv�ru této 
�ásti podtrhuje význam pedagogické praxe v p�íprav� budoucích u�itel�, po-
ukazuje na sou�asnou situaci a uvádí možnosti jejího zlepšení.  

Nejobsáhlejší �ást sborníku je v�nována p�ísp�vk�m, které seznamují s mo-
dely praktické p�ípravy na r�zných institucích p�ipravujících u�itele v �eské 
republice, na Slovensku a v Rakousku. R. Wildová prezentuje sou�asnou 
situaci v praktické p�íprav� student� u�itelství 1. stupn� ZŠ na PdF UK v Pra-
ze, která prochází komplexní prom�nou všech složek, v�etn� p�ípravy praktic-
ké. Model praktické p�ípravy na liberecké fakult�, který pat�í k nejpropracova-
n�jším v �R, p�edstavuje J. Mikešová. O n�kterých p�ístupech ke koncipování 
praxe v p�íprav� u�itel� 1. stupn� ZŠ na Slovensku informují M. Špánik (PdF 
TU v Trnav�), J. Ivanovi�ová (PdF UKF v Nit�e) a A. Doušková (PdF UMB 
v Banské Bystrici), která navazuje na teoretická východiska Š. Porubského.  
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Trojice autor� J. Budiš, I. Plucková a J. Š�áva z PdF MU v Brn� se pokouší 
o inova�ní pohled a p�edkládají nový návrh organizace pedagogické praxe 
v rámci p�tiletého dvoustup�ového studia. P�ísp�vky K. Blažové, M. Švecové 
(P�F UK v Praze) a S. Kontírové (P�F UPJŠ v Košicích) se zaobírají cíli, 
druhy, základními formami a organizací pedagogické praxe student� oboru 
u�itelství všeobecn�-vzd�lávacích p�edm�t� na t�chto p�írodov�deckých fa-
kultách. Zajímavý pohled a srovnání koncepcí praktické p�ípravy budoucích 
u�itel� na rakouských pedagogických akademiích a na víde�ské univerzit� 
nabízejí p�ísp�vky T. Janíka a K. M. Pollheimera.  

Následující p�ísp�vky v�nují pozornost aktér�m, které se na realizaci pe-
dagogických praxí p�ímo podílejí, tj. student�m u�itelství, cvi�ným u�ite-
l�m a okrajov� i fakultním metodik�m. V. Klapal srovnává obecné p�edsta-
vy o kvalitách cvi�ných u�itel� s realitou, která možná neplatí jen v Olo-
mouci. Úlohou cvi�ného u�itele a otázkou, jak cvi�ný u�itel studenta vní-
má, se zabývá J. B�lohradská. Možnosti monitorování pedagogických 
interakcí ve škole pomocí metody videotréninku prezentuje M. Miková. 
Dalším nástrojem a produktem pedagogické praxe v procesu rozvíjení pe-
dagogických dovedností je portfolio, o jehož využití v hodnocení student� 
u�itelství pojednává Š. Chudý. J. Škrabánková p�ipojuje informaci o pr�-
b�hu pedagogické praxe z pohledu cvi�ného u�itele a P. Pecina se v�nuje 
problematice osobnosti tvo�ivého u�itele a tvo�ivého žáka.  

V poslední �ásti sborníku jsou za�azeny p�ísp�vky, které prezentují výsled-
ky výzkum� a šet�ení uskute�n�ných v pr�b�hu �i p�i reflexi pedagogických 
praxí. Na jejich základ� je možné praktickou p�ípravu u�itel� dále zefektiv�o-
vat. J. Havel a K. Vl�ková p�edkládají výsledky p�ípravného výzkumu, v n�mž 
byly zkoumány faktory ovliv�ující rozvíjení profesních dovedností u�itel�. 
V dalším p�ísp�vku Š. Male�áková a V. Vilímová p�edstavují analýzu didaktic-
kých a praktických dovedností student� t�lesné výchovy. H. Horká na základ� 
svého šet�ení poukazuje na pot�ebu systematické a profesionáln� vedené kulti-
vace osobnostních kvalit a sociálních dovedností u�itel�. Kone�n� B. Fabián-
ková prost�ednictvím výsledk� šet�ení v rámci seminá�� z oborových didaktik 
a b�hem souvislé pedagogické praxe p�ispívá k optimální volb� pedagogic-
kých intervencí. 

Z vý�tu publikovaných p�ísp�vk� je z�ejmé, jak široké a nekone�né je téma 
pedagogických praxí. Vždy� v u�itelských studijních programech  bychom jen 
obtížn� hledali cokoliv, co by alespo� n�jak nesouviselo s praktickou p�ípra-
vou. O to více si vážíme zájmu a odhodlání všech koleg�, kte�í se na jejím 
zkvalit�ování podíleli, podílejí a jist� i nadále budou podílet. 

  

Ji�í Havel a Tomáš Janík 
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TEORIE A PRAXE V P�ÍPRAV� U	ITEL
 
Josef Ma�ák 

Anotace: Sta� navazuje na problémy, které vystupují do pop�edí s otázkou 
zkvalitn�ní u�itelské p�ípravy, zejména v její praktické komponent� a zd�-
raz�uje, že vztah teorie a praxe má v p�íprav� u�itel� obecn�jší ko�eny, 
nebo� odráží podstatnou stránku procesu, v n�mž si �lov�k osvojuje reálný 
sv�t. V podstat� jde o proces u�ení, který na ur�ité  úrovni vždy dialekticky 
spojuje konkrétní jednání s myšlenkovou reflexí. V p�íprav� u�itel� nejde 
v první �ad� o efektivní �ízení p�i zvládání profesních standard� a kompe-
tencí, ale o citlivou pomoc budoucímu u�iteli p�i tvo�ivém zpracování a 
sjednocování informací praktického i teoretického charakteru. To však 
p�edpokládá silnou motivaci a výraznou aktivitu u u�ícího se jedince. 

 

Problém vztahu teorie a praxe je odedávna jednou z d�ležitých otázek 
u�itelského vzd�lávání. V. Švec konstatuje, že tento vztah se objevuje 
v každé koncepci u�itelské p�ípravy a považuje jej proto za „jeden z klí�o-
vých problém� efektivní pedagogické p�ípravy budoucích u�itel�“ (1999, s. 
94). Ve studiích, které se touto problematikou zabývají, nechybí analýza 
tohoto dilematu i návrhy na �ešení, ale sám problém stále trvá, ba lze 
dokonce tvrdit, že se ješt� prohlubuje (nap�. stále sílí požadavky student� 
na v�tší podíl praxe na úkor teorie v pregraduálním studiu). Je tedy na mís-
t� otázka, pro� tomu tak je a kterým sm�rem hledat nápravu. 

�ešení otázek vztahu teorie a praxe hledali v obecné rovin� už anti�tí 
filozofové. Nap�. u Aristotela se setkáváme s výrazným rozlišením doved-
ností (techné) a praktického v�d�ní (phronesis) na jedné stran� a teoretic-
kých v�domostí (epistémé) a teoretického v�d�ní (sophia) na stran� druhé. 
Dovednosti sledují externí cíle, praktické v�d�ní je zam��eno na cíle 
interní. Vyu�ování považoval Aristoteles za techné, p�i�emž praktické 
v�d�ní sleduje specifické cíle. Techné však nedosta�uje k dosažení cíl� 
�lov�ka v úplnosti, musí se na nich podílet také praktické v�d�ní. Jestliže 
Aristoteles praxi a teorii od sebe odlu�oval a teprve následn� ob� roviny, tj. 
�innosti a poznání, spojoval, u jiných filozof�, zejména novov�kých, 
nacházíme tendenci oba póly t�sn�ji spojovat. Nap�. I. Kant poukázal na 
skute�nost, že zanedbanost studující mládeže spo�ívá p�edevším v tom, že 
se p�ed�asn� u�í rozumovat, aniž by m�la dostatek znalostí, které by mohly 
zastoupit chyb�jící zkušenosti. E. Rádl právem zd�raz�oval, že „teorie a 
praxe nejsou od sebe odd�leny jako r�zné druhy �inosti“, ale tvo�í jednotu 
(1932, I, s. 6). 
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Zdá se však, že v p�íprav� u�itel� se spíše odrazilo pojetí Aristotelovo 
než moderní koncepce, pon�vadž optimálního propojení teorie a praxe 
nebylo dosud dosaženo. V d�ív�jších dobách p�evládal d�raz na napodobo-
vání praxe (u�itelé pro elementární školy byli �asto bez jakéhokoli vzd�lá-
ní), po p�echodu u�itelské p�ípravy na vysoké školy se mnohdy stala domi-
nantní pedagogická a psychologická teorie. Dnes ovšem v�tšinou p�evládá 
úsilí vybavit u�itele jak teoreticky, tak též prakticky, ale ob� linie jdou 
nej�ast�ji vedle sebe, úsilí o vzájemné propojení je málo úsp�šné, i když 
p�ibývá pokus� hledat nová �ešení. 

Vzd�lávání budoucích u�itel� je vlastn� svou podstatou procesem u�ení, 
vyzna�ujícím se ovšem specifickými rysy, tj. je zam��eno na osvojování si 
náro�ných profesních �inností, probíhá v období dosp�losti, a to na základ� 
dobrovolné volby ú�astníka. Procesu u�ení v�nuje velkou pozornost psy-
chologie, ale její teoretické koncepce nepostihují podstatu u�ení pro jeho 
velkou složitost a mnohotvárnost v úplnosti. Psychologický slovník (Hartl, 
Hartlová, 2000, s. 636) uvádí obecnou charakteristiku u�ení, že je to 
„aktivní a tvo�ivý proces, který rozši�uje vrozený genetický program a roz-
ši�uje možnosti jedince, jeho smyslem je p�izp�sobování se novým situa-
cím“. U�ení se realizuje n�kolika zp�soby, nej�ast�ji se rozlišuje u�ení 
behaviorální, kognistivistické, sociální a humanistické. V sou�asnosti po�et 
jednotlivých teorií, druh� a škol u�ení p�esahuje �íslo 50, ale lze je rozd�lit 
do dvou kategorií – jsou to teorie exogenní a endogenní, p�i�emž v obou 
p�ípadech se zd�raz�uje, že jde o zm�nu chování, staví na zkušenosti, ale je 
reakcí celého organismu. U�ení je tady zam��ené na �innost, nikoliv jen 
na pam��, ale v jeho uv�dom�lé složce se výrazn� uplat�uje kognice, tj. po-
znávání, myšlení. 

V p�íprav� u�itel� se zákonitosti u�ení zdánliv� respektují, ale p�i bližším 
pohledu z�ejm� nedostate�n�, nebo� teoretické (endogenní) a praktické 
(exogenní) u�ení probíhá v�tšinou paraleln�, k propojení obou proces� 
dochází jen vn�jškov� a nep�ímo. Požadavky na hlubší spojení teorie a praxe 
se sice objevují již delší dobu, ale z r�zných p�í�in se nerealizují. P�ipome�me 
už klasickou koncepci J. Va�ka (1960), kterou lapidárn� vyjád�il požadavkem 
spojení pedagogiky s pot�ebami života, nebo �etné konference a seminá�e, na 
nichž také zazn�ly promyšlené návrhy v tomto sm�ru (jako p�íklad lze uvést 
monotematicky zam��ený sborník Teorie v pedagogické praxi, praxe v peda-
gogické teorii z konference konané v roce 1995). 

Z reflexe bohatých eduka�ních zkušeností a z hluboké analýzy dosavad-
ních model� u�itelské p�ípravy v minulosti i sou�asnosti vychází i ve sv�to-
vém kontextu ojedin�lá práce F. A. J. Korthagena (2001), která se snaží 
u�itelskou p�ípravu d�sledn� postavit na pevný realistický základ propojení 
teorie a praxe. Podle této koncepce proces u�itelova profesního rozvoje 
nelze nazírat jen z kognitivního hlediska, ale je nutno respektovat, že 
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v u�itelské profesi mají významnou úlohu také city a emoce. Proto se u�itel 
musí u�it zvládat též rozmanité eduka�ní situace, v nichž se uplat�ují 
postoje, vztahy a hodnotové orientace ú�astník� výchovn�-vzd�lávacího 
aktu. Z t�chto skute�ností autor vyvozuje záv�r o d�ležitosti u�itelovy re-
flexe a sebereflexe a nezbytnost p�ekonat jednostranný transfer hotových 
teoretických poznatk� k u�ícímu se subjektu opa�ným postupem, p�i n�mž 
si u�ící se subjekt sám vytvá�í poznání a sám usiluje o zvládnutí poznatk�. 
Podle autorova názoru proces u�ení za�íná tzv. situa�ním poznáváním, tj. 
své v�domosti buduje na základ� své percepce, vlastních zkušeností. Proto 
také budoucí u�itel se má stav�t do r�zných situací, v nichž má p�íležitost 
samostatn� a soustavn� poznávat a reflektovat vlastní praktické zkušenosti, 
ovšem za vedení odborníka, a teprve na jejich základ� docházet k teorii 
(s malým t, k phronesis). Je z�ejmé, že v této koncepci ožívá starý spor 
nominalismu a realismu, teorie formálního a materiálního vzd�lání, 
senzualismu a racionalismu. Jednostranný p�íklon k senzualismu však 
neotevírá nové obzory, pon�vadž p�ece jen,  i když na nové úrovni, žádoucí 
jednotu teorie a praxe nevytvá�í. 

Nároky na u�itelskou profesi stále nar�stají, dnes se �asto promítají do po-
žadavk� na tzv. u�itelské kompetence. J. Šturma (1986) už v osmdesátých 
letech napo�ítal 206 základních u�itelských kompetencí (celkem dokonce 
1300 r�zných požadovaných dovedností), které byly vyžadovány dobovými 
dokumenty, což by v dnešní situaci p�edstavovalo ješt� vyšší �íslo (J. Pr�cha, 
2002). Je z�ejmé, že v p�ípravném období u�itelova r�stu jsou tyto požadavky 
nereálné, nehled� na skute�nost, že n�které dovednosti a kompetence dozrá-
vají pomalu až v pr�b�hu eduka�ní praxe. Nabízí se �ešení, které bylo již 
vícekrát navrhováno, ale dosud nerealizováno, totiž rozd�lit požadavky 
na u�itelovy kompetence (dovednosti) do fáze pregraduální a postgraduální. 
Základní kompetence by se tak mohly soust�edit na dovednosti nezbytné pro 
výkon u�itelského povolání po nástupu do praxe. Šlo by zejména o kompeten-
ce v oblasti výb�ru u�iva v rámci p�íslušného kurikula, plánování a �ízení 
výchovn�-vzd�lávacího procesu, diagnostikování žákova rozvoje, uplat�ování 
základních výukových metod, funk�ní využívání didaktické techniky a mate-
riál�. Rozhodn� by se také nem�la zanedbávat orientace u�itele na mravní 
profilaci žák�. 

P�i promýšlení problematiky propojování teorie a praxe v u�itelské p�í-
prav� by se nem�la zanedbávat ani otázka organiza�ního zajišt�ní tohoto 
propojování, jako nap�. z�ízení st�ediska u�itelského studia na fakult�, 
konstituování fakultních škol, orientace celé fakulty na p�ípravu u�itel� atd. 
P�edstavitelé oborových didaktik na fakult� by ovšem m�li mít úzký styk 
s fakultními u�iteli na fakultních školách a sami by m�li být p�íkladem 
inovací, pedagogové a psychologové by m�li �ešit náro�n�jší situace edu-
ka�ní praxe po vzoru léka�ských klinik. 
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Na u�itelských fakultách lze zaznamenat úsilí o hledání v u�itelské p�íprav� 
nové cesty. Avšak zatím v�tšinou jde o izolované iniciativy, které nenacházejí 
pat�i�nou podporu a odezvu a nesoust�e	ují se vždy na nejd�ležit�jší otázky, 
nebo je �eší polovi�at�. Jako p�íklad lze uvést orientaci n�kterých pedagog� na 
rozvíjení reflexe a sebereflexe student�. Není pochyb o tom, že pracovník 
v každé náro�né profesi musí nad svou prací p�emýšlet, musí neustále sledo-
vat dosahované výsledky a hledat cesty k jejich zlepšování. Totéž platí o sebe-
reflexi, která navíc pomáhá kultivovat osobnost, nebo� vede ke zkvalit�ování 
postoj�, k prohlubování empatie, což je nezbytné zejména u tzv. pomáhajících 
profesí. Avšak reflexe a sebereflexe u osob s nedostate�nou poznatkovou 
výbavou nebo s malými zkušenostmi je neú�inná. V této souvislosti znovu 
p�ipome�me výstižný Kant�v post�eh o „rozumování“ bez solidního fakto-
grafického nebo zkušenostního základu. 

P�íprava k u�itelské profesi, podobn� jako u všech náro�ných povolání 
zam��ených na bezprost�ední zásahy do životní reality, nem�že být jen teo-
retická, pon�vadž p�echod z teoretického uvažování do praktického konání 
oby�ejn� bývá doprovázen šokem, který se potom po dlouhou dobu p�eko-
nává. Tato p�íprava však nem�že být ani jen p�evážn� praktická, protože 
m�že vést k pouhému napodobování a následné stagnaci. Jediným efektiv-
ním postupem je soustavné propojování teorie a praxe, ovšem nikoliv tak, 
že ob� linie probíhají juxtapozi�n�, paraleln� vedle sebe a vlastní vazba 
teorie a praxe je ponechána náhod� a živelnosti. Spojování teorie a praxe 
by m�lo i v p�íprav� k u�itelství zrcadlit proces u�ení �lov�ka, jak probíhá 
ve fylogenetickém i ontogenetickém plánu. Jde o u�ení situa�ní, na základ� 
poznávacích aktivit a postupného získávání zkušeností subjektu, které jsou 
neustále a soustavn� doprovázeny reflexí, myšlením, zobec�ováním. Jde 
o proces dlouhodobý, který má zejména v první fázi charakter intenzivního 
observa�ního i objevitelského u�ení, ale který nikdy nekon�í, protože sle-
duje zm�ny v rozvíjejícím se reálném život�. 

Ze stru�n� nastín�né analýzy dané problematiky se pokusme formulovat 
n�kolik záv�r�: 

• P�ípravu u�itele je nutno roz�lenit na fázi pregraduální a postgraduální, 
pon�vadž n�které u�itelské kompetence dozrávají dlouhodob� až v praxi. 

• Podstatou u�itelské p�ípravy je proces lidského u�ení, který vychází z životní 
reality; je založen na pozorování a objevování eduka�ních fakt�, na zobec�o-
vání získaných údaj� a zkušeností prost�ednictvím myšlení. 

• Praxe a teorie p�edstavují dv� stránky tohoto procesu, v profesní p�ípra-
v� u�itel� se uplat�ují v dialektické jednot�. 

• Ke studiu u�itelství p�ijímat jen uchaze�e se silnou motivací pro tuto profesi. 
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• Instituce p�ipravující u�itele musí výrazn�ji orientovat svou výukovou 
i v�deckou �innost tímto sm�rem. 

• Pro zabezpe�ení funk�ního spojení teorie a praxe v u�itelské p�íprav� je 
nutno vytvo�it nezbytné organiza�ní zázemí: 

a) Z�ízení kabinetu (st�ediska) u�itelské p�ípravy s pravomocí koordina-
ce p�íslušných aktivit. 

b) Vytvo�ení sít� speciálních fakultních (cvi�ných) škol a jejich t�sné 
provázání s fakultou. 

c) Praktický výcvik budoucích u�itel� realizovat ze za�átku na fakult-
ních školách v malých skupinách pod vedením p�íslušných odborní-
k� (didaktik�, pedagog�, psycholog�, fakultních u�itel�), teprve 
pozd�ji v souvislé praxi na r�zných školách. 

d) Definitivní ustanovení u�itelem vázat na pr�kaz kvalifika�ního r�stu 
v postgraduální fázi. 

e) Danou problematiku pravideln� sledovat a zkoumat (porady, seminá-
�e, konference, výzkumná šet�ení) a výsledky analyzovat a publikovat. 
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Abstract: The paper looks at the issue of improving teacher education, 
especially the practical area; stressing that the relation between theory and 
practice in teacher education is of more general basis, because it reflects 
the process, which help an individual adopt the real world. Basicly, it is 
learning process, which interlinks action with reflection. In teacher edu-
cation, the key concern is not to direct the future teacher effectively to 
master professional standards and competences, but to help them creative-
ly process and associate information of practical and teoretical nature. 
This requires strong motivation and intense activity on the side of the 
learning individual. 
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PEDAGOGICKÁ PRAXE V KONTEXTU PREGRADUÁLNÍ 
P�ÍPRAVY 

Old�ich Šimoník 

Anotace: Pedagogická praxe by m�la být organickou sou�ástí celé pregradu-
ální p�ípravy; je t�eba ji mnohem d�sledn�ji propojit s pedagogicko-psycholo-
gickým základem i s aproba�ními p�edm�ty. Problematika praxí by m�la být 
�ešena v kontextu pregraduální p�ípravy. 

 

O pedagogické praxi bylo od roku 1990 �e�eno i napsáno velmi mnoho; 
je to téma v��n� aktuální, neukon�ené a nikdy nedo�ešené. Petr Urbánek 
publikoval v roce 2003 p�ehlednou studii o konferencích a seminá�ích (Urbá-
nek, 2003), po�ádaných na téma pedagogická praxe a vypracoval tematickou 
analýzu 95 p�ísp�vk�, které byly na t�chto akcích p�edneseny. Já jsem k t�mto 
95 p�ísp�vk�m p�ibral ješt� tém�� 7 desítek dalších studií a �lánk�, které byly 
publikovány v Pedagogice, v Pedagogické orientaci, v U�itelských listech a  
v U�itelských novinách a t�chto 163 p�ísp�vk� a všechny tyto p�ísp�vky jsem 
rozd�lil podle jediného hlediska, a to, zda popisují: 

• akt, návrh �i program, který byl realizován, „odzkoušen“, nebo 

• jde o návrh, který by bylo možno realizovat, kdyby ….. 

Možná, že v�tšinu z vás nep�ekvapí, že p�evažují p�ísp�vky obsahující nám�ty 
a návrhy, které zatím z velmi rozmanitých d�vod� nebyly realizovány. �ada 
z t�chto p�ísp�vk� obsahuje formulace typu: Co by m�li studenti…, Co by m�li 
fakultní u�itelé…, Co by m�li u�itelé cvi�ných škol…, Co by m�li katedry a 
oboroví didaktikové…, Co by bylo vhodné…, Co by bylo pot�ebné, kdyby...  Tyto 
p�ísp�vky tedy uvád�jí nám�ty nerealizované, ve stávajících podmínkách zatím 
neuskute�nitelné.  

Dovolím si proto vyslovit první díl�í nám�t: Musíme si ujasnit, které hlavní 
p�ekážky stojí v cest� realizaci nám�t� k zlepšení pedagogické praxe (Dr. 
Urbánek je už za�al popisovat – hovo�í o tzv. podmínkách vnit�ních a 
vn�jších; na PdF MU je ozna�ujeme jako determinanty) a mnohem intenziv-
n�ji než dosud hledat všechny dostupné prost�edky, které mohou zrychlit nebo 
umožnit realizaci všech program� a nám�t�, sm��ujících k zefektivn�ní 
pedagogických praxí. (Velmi by nám mohla pomoci nap�. cílená opat�ení 
Akredita�ní komise). 

Dále chci p�ipomenout,  že problematiku pedagogických praxí je možno 
efektivn�  �ešit jen v kontextu pregraduální p�ípravy jako celku. Ve studiu 
u�itelství platí mnohem více než v jiných studijních programech, že bez 



 17 

funk�ního propojování teorie s praxí a naopak se ob� složky výrazn� osla-
bují a efektivita studia se ochuzuje! Teoretické poznatky a praktické zkuše-
nosti, prožitky by se m�ly neustále prolínat. 

První otázka, kterou si v posledních letech na po�átku úvah o každém 
pedagogickém problému kladu, je otázka reálnosti našeho zám�ru, cíle; 
tedy �eho v�bec lze v našich sou�asných podmínkách dosáhnout. A mys-
lím, že bychom takto m�li uvažovat i p�i �ešení problematiky pedagogic-
kých praxí!  

Jestliže jsme dnes zklamáni z toho, že mnoho dobrých nám�t� nebylo 
dosud realizováno, je tomu tak možná mj. proto, že cíle, které si vyty�uje-
me, jsou v sou�asných podmínkách obtížn� dosažitelné, p�ípadn� dokonce 
nereálné! 

Prvním faktorem „reálnosti“ cíle  je �as, který máme na pregraduální 
u�itelskou p�ípravu k dispozici, a ten je pochopiteln� omezený. Pregraduál-
ní p�íprava nevyprodukuje „hotového u�itele“! Náš absolvent není „hoto-
vý“ a i když má vysv�d�ení a diplom, ješt� to nezaru�uje, že je „pln� 
kompetentní“. V n��em je zp�sobilý víc, v n��em mén� a je možné,  že 
v n�které profesní složce m�že být dokonce „nezp�sobilý“! Absolvent by 
m�l být schopen zajistit alespo� na „minimální" úrovni základní nápl� 
u�itelské profese.  

Musíme vzít v úvahu také období p�ed nástupem na fakultu a po nástupu 
do praxe. Vždy� nastupující student k nám p�ichází se svými prekoncepcemi  

• o u�itelské profesi, 

• o zp�sobech p�ekonávání „školních“ problém� (z pohledu žáka ale i ze stra-
ny u�itele), 

• o nesmírn� významné roli rodi��,  

• o zp�sobech spolupráce mezi rodi�i a školou, 

• o p�sobení vrstevnického prost�edí,  

a je možné, že n�které „prožité“ a už �áste�n� zafixované vzorce a 
modely chování žák�, rodi�� a u�itel� mu teoretická p�íprava zcela nevy-
vrátí a v�tšinou stereotypní školní praxe dokonce ješt� potvrdí! Obdobn� je 
t�eba pohlížet také na léta školní praxe, následující po ukon�ení fakulty. 
Bez nadsázky je možno tvrdit, že teprve v prvních letech praxe dosáhne náš 
absolvent plné zp�sobilosti alespo� na úrovni pomyslného standardu!  

Pregraduální p�íprava je tedy velmi významná etapa v profesionálním 
vývoji u�itele, ale ne kone�ná, a takto je nutno na ni nahlížet. Platí to i 
vzhledem k praktické p�íprav�, jejíž možnosti jsou b�hem studia omezené! 
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I u�itelé, kte�í svou profesi „berou” jako poslání, se k pedagogickému 
mistrovství „dopracují” teprve po n�kolika letech neustálé sebereflexe a 
systematické práce na „sob�“, v�etn� dalšího studia! 

Pedagogická praxe má na v�tšin� pedagogických fakult k dispozici asi   
5-7 týdn�; zhruba 130  týdn� b�hem p�ti let je to asi 4 – 5,4 %. Je to moc,  
nebo málo? Pokud bychom zajistili nep�etržitou supervizi, analýzu a inter-
pretaci každé odu�ené hodiny, založené na reflexi (od u�itel� fakulty, 
od u�itel� školy, od koleg� student�, od žák�) a sebereflexi (jak to vnímal 
sám student a co si odnáší z reflexe ostatních ú�astník�), možná by to 
n�kterým student�m na profesionální start sta�ilo!? Získáme pro pedago-
gickou praxi v�tší �asovou dotaci? A pokud ano, dokážeme tento �as 
opravdu efektivn�  využít? Nejsem si tím v této chvíli jist. Efektivita �asu 
v�novaného pedagogickým praxím je podle vyjád�ení �ady student� nízká. 

                         19 - 24 
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K zamyšlení kladu i další otázky: 
JSOU 

u�itelé pedagogiky a psychologie, 
u�itelé kabinet� pedag. praxe (pokud tyto útvary existují), 

u�itelé (didaktikové) z ostatních kateder a 
u�itelé cvi�ných škol 

SCHOPNI?                          OCHOTNI? 

fundovan� a d�sledn� studenty vést? 

 

JSOU 

studenti u�itelství 

SCHOPNI?                          OCHOTNI? 

se zaujetím, aktivn�, pe�liv� vykonávat pedagogickou praxi? 

 

Pregraduální p�ípravu je nutno chápat jako jednotu teorie a praxe! Bylo 
by ideální, kdyby se složky pedagogicko-psychologická a p�edm�tov� 
aproba�ní funk�n� vzájemn� prolínaly nejen mezi sebou, ale také s pedago-
gickou praxí. Z hlediska obsahu nejde jen o formální souvislosti a na sebe 
navazující nasazení jednotlivých p�edm�t� do u�ebního plánu, ale o teorii 
orientovanou na �innosti u�itele ve školní praxi, uvád�ní obecných aplikací 
i konkrétních p�íklad�, podn�ty k vyhledávání aplikace v pr�b�hu praxí; 
jde i o to, aby maximum pedagogických praxí vedlo k teoretické reflexi, 
k zamýšlení se, k interpretaci praktické �innosti z hlediska teorie. Stejn� 
žádoucí je i propojení personální; každý u�itel fakulty by m�l alespo� jeden 
den strávit se studenty na škole, kde konají své výstupy, svou  praxi. 

Ješt� jedna poznámka: Snad v žádném jiném v�dním oboru není tak pro-
pastný rozdíl mezi teorií a praxí, jako v pedagogice! Kde je sou�asná 
pedagogická teorie a jak vypadá školní realita? �ešit problematiku peda-
gogických praxí d�sledn� znamená p�ehodnotit u�itelskou pregraduální 
p�ípravu jako celek. Díl�í �ešení nemohou p�inést výrazn�jší posun. 

 

Abstract: Teaching practice should be a consistent component of the pre-gradual 
preparation. It is vital that teaching practice be closely interconnected with the 
pedagogical and psychological courses, as well as the particular orientation 
courses. The topic should be investigated in the context of pre-gradual teacher 
education. 
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KURIKULÁRNÍ STRUKTURA U	ITELSKÉHO STUDIA 
V NÁVAZNOSTI NA PROBLEMATIKU PRAKTICKÉ P�ÍPRAVY 

Petr Urbánek 

Anotace: P�ísp�vek porovnává kurikulární rozdíly a d�sledky paralelního 
a následného modelu u�itelské p�ípravy se zam��ením na oblast praktické 
p�ípravy. U konsekutivního p�ístupu jsou využití a realizace integrovaných 
model� praxe výrazn� omezeny. Integraci všech složek p�ípravy lze ovšem 
z hlediska smyslu a funkcí praxe i vzd�lávacích efekt� v p�íprav� budoucích 
u�itel� chápat jako klí�ovou. 
 

Tvrd� jsme cvi�ili. Ale kdykoliv m�li naši bojovníci 
p�istoupit k praktické �innosti, museli jsme reorgani-
zovat. 

Ve zralejším v�ku jsem pochopil, že máme sklon 
�elit každé nové situaci reorganizací. Je to báje�ná 
metoda k vyvolání iluze pokroku. Ve skute�nosti vy-
volává chaos, neú�innost a demoralizaci.     

                                                 (Gaius Petronius, 66 let p�ed n.l.) 

Úvod 
Sou�asné nep�ehledné, turbulentní klima v �eské spole�nosti, s nevýrazn� 

artikulovanými a mnohdy kontroverzními cíli i v oblasti vzd�lávání, se pro-
mítá také do tlaku na p�ípravu u�itele. Na jedné stran� stojí již �adu let 
deklarovaný akcent expert� vzd�lávat u�itele p�edevším jako odborníky na 
eduka�ní práci s dít�tem se zam��ením na vztahovou a kultiva�ní dimenzi. 
Na stran� druhé tomu ale realita u�itelské p�ípravy stále neodpovídá a 
naopak se stup�ují vn�jší ekonomické a jiné tlaky na strukturální zm�-
ny procesu vzd�lávání u�itele a na fakulty je vnášeno výchov� a vzd�lávání 
nep�íznivé tržní prost�edí.1  

                                           
1 Tento stav samoz�ejm� není specifický jen pro vysoké školy a pouze pro �eskou 

republiku, ale  platí obecn�ji. Jak nap�. na základ� provedené n�mecké analýzy 
dokládá Rýdl (2001, s. 66), nacházejí se bavorské školy v obdobné situaci, kdy 
„…jsou v podmínkách stále nedostate�ných ve�ejných financí �ím dál tím siln�ji 
vystavovány tlaku a požadavk�m konkuren�ního a konfronta�ního myšlení, zrychlují-
cího se tempa života, špi�kové výkonnosti a konzumní orientace.“ Nejen v oblasti 
základního a st�edního školství, ale také již na vysoké školství je vyvíjen nebývalý 
ekonomický tlak. Domníváme se, že pokud nabývá takových forem, že jsou u�itelské 
fakulty pro svou existenci nuceni m�nit své zam��ení a koncepce vzd�lávacích progra-
m� a mén� akcentovat k u�itelství zam��enou p�ípravu, jedná se o jejich omezování 
v akademickém právu svobodného bádání a realizace vzd�lávacích aktivit. 
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Vzd�lavatelé u�itel� jsou dnes paradoxn� nuceni zabývat se více získá-
váním finan�ních prost�edk� k „vlastnímu p�ežití“ než zkvalit�ováním vý-
uky budoucích u�itel� a p�ímou prací se studentem. Tento vn�jší tlak 
na zm�ny v koncepci u�itelské p�ípravy není vždy snadno identifikovatelný 
v tom, zda se jedná o systémové nebo jen ú�elové �ešení. P�íkladem je sou-
�asná tendence decizní sféry zásadním zp�sobem m�nit koncepci vzd�lá-
vání u�itel� prosazováním konsekutivního modelu. Neexistuje p�itom mini-
mální jistota, že zamýšlené strukturální zm�ny jsou klí�em k pedagogicky 
efektivn�jší a kvalitn�jší u�itelské p�íprav� a že výsledné výstupy budou 
pln� odpovídat cíl�m a v mnoha ohledech stále náro�n�jším kvalifika�ním 
požadavk�m na u�itele.  

 
1. Determinanty vzd�lávání u�itel�  

Nabízí se proto otázka, co ur�uje, anebo co by m�lo ur�ovat pojetí (zp�so-
by, strukturu, charakteristiky atd.) p�ípravy u�itel�. Tedy otázka, jaké jsou 
determinanty kurikulárních parametr� u�itelského vzd�lávání a zda je primár-
ním smyslem jen samotná zm�na, anebo snaha o vyšší vzd�lávací kvalitu.  

P�irozen�, že vzd�lávání u�itel� jako sou�ást celého školského systému, 
koresponduje též s jeho charakteristikami. Ze školského systému vychází a 
spoluur�uje jeho parametry. Vzd�lávání u�itel� je primárn� ovlivn�no 
národní tradicí a historickými souvislostmi vzd�lávání v dané kulturní obla-
sti a dále též novými paradigmaty vzd�lávání a m�nícími se požadavky pra-
xe. Zohled�ovány by m�ly být p�irozen� také trendy a prognózy vývoje 
profese a vzd�lávání u�itel�.  

Zp�sob p�ípravy u�itel� musí ale p�edevším vycházet z obecné aktu-
ální (p�ípadn� i perspektivní) charakteristiky u�itelské profese a pro-
fesních aktivit a zohled�ovat jejich specifika, resp. musí akceptovat 
odlišnosti od profesí jiných. Domníváme se, že tento aspekt nebyl ve 
vysokoškolské u�itelské p�íprav� ani nikdy v minulosti zvláš� ochotn� 
p�ijímán, avšak v sou�asnosti není v�bec respektován. Na tomto míst� je 
nutné zd�raznit ten fakt, že ze všech fakult podílejících se na vzd�lávání 
u�itel� pouze dev�t pedagogických fakult považuje u�itelské studium za 
sv�j profilující úkol a vidí v n�m své vlastní specifické poslání. U všech 
ostatních je pouhým nespecifickým dopl�kem p�íslušného odborného 
studia (Kotásek, 2000, s. 135-136). O to povážliv�jší je pak stav a vývoj 
pedagogických fakult v posledním desetiletí. Ten sm��uje pod tlakem 
akreditací a koexistence s dalšími fakultami univerzitního svazku k po-
tla�ování vlastních specifik a pot�eb a k jakési asimilaci s fakultami 
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jiného zam��ení.2 Pedagogické fakulty p�itom i p�es �adu vnit�ních problé-
m� v této podob� a ve svém více než �ty�icetiletém úsilí vzd�lávat u�itele 
prokázaly životaschopnost, užite�nost a pot�ebnost. 

To, co by z charakteristik u�itelské profese m�lo být vnášeno do vzd�lá-
vání u�itel�, je jasný �ád a pravidla, soustavnost práce, systém, komplexní 
p�ístup atd., ale také ve školském terénu pak tolik požadované kooperativ-
ní, �innostní a prožitkové p�ístupy. Lze se proto domnívat, že charakter 
studia u�itelství vytvá�í v p�evaze u student� u�itelství takové profesní pre-
koncepty, které neodpovídají požadavk�m a o�ekáváním jejich budoucí 
práce u�itele. 

 
2. Problematika praktické p�ípravy u�itel� 

Jednou z organických sou�ástí u�itelské p�ípravy je pedagogická praxe. 
Jak na jiném míst� dokladujeme (Urbánek, 2004), jedná se o velmi podstat-
nou složku u�itelského vzd�lávání, nebo� systémov� pojatý model praxe 
plní �adu r�znorodých funkcí, které jsou pro efektivitu u�itelské p�ípravy 
determinující.3 Na pedagogických fakultách jsou modely praktické p�ípravy 
pom�rn� dob�e koncep�n� zpracovány, což dokladuje �ada publika�ních 
výstup�, které pojetí praxe na u�itelských fakultách popisují a analyzují 
(nap�. Budoucí u�itelé…, 1999; Nelešovská, Svobodová, 2000; B�lohrad-
ská a kol. 2001 atp.). Jinou otázkou je, jak úsp�šn� se da�í realizovat tyto 
projektované modely praxe.  

Samotný smysl a význam praktické p�ípravy není odbornou frontou a také 
ani decizní sférou n�jak zpochyb�ován. Naopak, v proklamativní i argumen-
ta�ní rovin� je d�ležitost praktických aktivit pro profesní u�itelskou p�ípravu 
vždy opakovan� zd�raz�ována. P�esto však v �eském u�itelském vzd�lávání 
stále nejsou v oblasti realizace model� praktické p�ípravy vytvá�eny odpoví-
dající vn�jší podmínky a ani podpora praxe uvnit� fakult není uspokojivá. 
Neda�í se proto stále �ešit obecné problémy, které praktickou p�ípravu již 
dlouhodob� doprovázejí (podrobn�ji Urbánek, 2003).  

                                           
2 Tak nap�íklad stále je podce�ován význam disciplín, které jsou pro u�itelství st�žejní: 

krom� p�ezíraných pedagogických a psychologických p�edm�t� nejsou dostate�n� 
rozvíjeny a p�stovány oborové didaktiky. Problematická a netransparentní je dota�ní 
politika ve sm�ru financování u�itelských praxí; ne�ešené je postavení a vzd�lávání 
cvi�ných u�itel�; chybí legislativní opora pro existenci, fungování a systémovou 
podporu fakultních škol. Pedagogické fakulty jsou nuceny v �ad� oblastí p�izp�sobo-
vat své vlastní specifické prost�edí parametr�m nepedagogických fakult, nap�. organi-
zovat neu�itelské studijní programy atd.  

3 R�zní auto�i uvád�jí nap�. tyto funkce praktické složky u�itelské p�ípravy: profesn� 
motiva�ní a selektivní, praxeologická, profesn� socializa�ní, sebereflexivní, všeobec-
n� integrující funkce atd.   
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V p�ípravném vzd�lávání u�itel� lze vysledovat �adu r�zných variant 
model� praktické p�ípravy. Jak podrobn�ji analyzujeme na jiných mís-
tech (Urbánek 1997, 1999), variabilnost v pojetí u�itelské praxe je nejenom 
možná, ale z hlediska specifických podmínek i žádoucí. Obecný smysl, 
funkce a zejména cíl praktického nácviku jsou však i u variantních pojetí 
v zásad� stejné. Všechny funk�ní modely praktické p�ípravy jsou proto 
charakterizovány ur�itými obecnými vlastnostmi, které vypovídají o kvalit� 
a didaktické ú�innosti modelu. K t�mto vlastnostem model� praktické p�í-
pravy pat�í gradace, integrace, komplexnost a parametry dynamické strán-
ky modelu praxe (B�lohradská a kol., 2001, s. 8-10).     

  

3. Strukturace model� vzd�lávání u�itel�  
V p�íprav� u�itel� evropských zemí jsou dnes uplat�ovány v zásad� dva 

možné p�ístupy, nebo p�ípadn� též r�zné kombinace obou t�chto variant: [1] 
soub�žný (paralelní, nebo také integrativní) model (concurrent model) a [2] 
následný (konsekutivní) model (consecutive model). Tyto dva odlišné p�ístu-
py dokumentují jednak historicky danou dvojkolejnost u�itelské p�ípravy a 
dále také z�eteln� odrážejí zásadní rozdíl v chápání u�itelské profese.     

V soub�žném modelu p�ípravného studia u�itel� jsou jednotlivé složky 
(tj. p�edm�ty všeobecného základu, vybrané aproba�ní p�edm�ty, pedago-
gické, psychologické a didaktické disciplíny, praktická p�íprava) studovány 
paraleln�. Tento model je uplat�ován nap�. u nás na pedagogických fakul-
tách, ale také ve velké �ásti zemí EU, zejména v p�íprav� budoucích u�itel� 
primárního vzd�lávání. 

Oproti soub�žnému je v následném modelu nejprve studována první úrove� 
terciárního vzd�lávání v n�kterém oboru a teprve potom následuje v další fázi 
speciální profesní pedagogické studium. P�edm�tová a pedagogická složka 
p�ípravy jsou tím odd�leny. Také tento model je v p�íprav� u�itel� �áste�n� 
využíván. V �eském prost�edí jen omezen�, nap�íklad p�i dopl�kových typech 
studia, a v zahrani�í kup�. v N�mecku, kde však lze �ast�ji hovo�it spíše 
o kombinaci obou p�ístup�. Práv� tak vzd�lávání u�itel� u nás na jiných než 
pedagogických fakultách je více než konsekutivn� realizováno kombinova-
nými p�ístupy. 

Sledovaná problematika strukturovaného studia u�itelství byla u nás na 
scénu uvedena nepublikovaným pracovním materiálem (Ježek, 2001), 
o kterém však nelze tvrdit, že by postrádal prvky tenden�nosti a ú�elovosti. 
V sou�asné dob� u nás neexistuje žádný zásadn�jší materiál vzd�lávací 
politiky, který by popisoval a analyzoval d�vody a predikoval možnosti a 
d�sledky zm�n ve struktu�e u�itelského studia. O to mén� pak dokument �i 
studie, která by na základ� výzkumných nález� tuto oblast objektivn� 
hodnotila. Pom�rn� rozpa�ité jsou zatím také výsledky nemnohých jednání 
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zainteresovaných pracovník� decizní sféry, p�edstavitel� akademických 
institucí a expert� k tomuto složitému tématu (viz Strukturované studium 
u�itelství, 2004). Z uvedeného materiálu vyplývá, že konkrétn�jší varianty 
a otázky realizace konsekutivního modelu p�ípravy �eských u�itel� jsou 
zatím dosti mlhavé a nejasné. Pokud se v�bec k t�mto zásah�m do koncep-
ce vzd�lávání u�itel� vyjad�ují odborníci z akademické fronty, pak je ne-
vnímají jako p�íliš výhodné (nap�. Doulík, Škoda 2003).  

Jak zd�raz�uje Pr�cha (2002, s. 402), lze samoz�ejm� diskutovat o tom, 
který z uvedených model� je užite�n�jší. Za p�ednost soub�žného modelu 
bývá považována propojenost pedagogicko-psychologické, p�edm�tové a 
praktické p�ípravy. U následného modelu lze shledávat výhody v koncen-
trovanosti pedagogické a didaktické p�ípravy a v práci s vysp�lejšími a 
k u�itelství orientovan�jšími studenty atd.  

 

4. D�sledky strukturace u�itelského vzd�lávání pro praktickou p�ípravu 
Každá z popsaných variant p�ípravného vzd�lávání u�itel� však impliku-

je p�edevším kvalitativn� zcela odlišné zásadní podmínky pro realizaci 
praktické p�ípravy. Stru�n� proto budeme analyzovat p�edpokládané d�-
sledky pro praktickou složku vzd�lávání p�i realizaci paralelního a konse-
kutivního p�ístupu v u�itelském vzd�lávání:4 

[1] V paralelním modelu p�ípravného vzd�lávání u�itel� je jednak 
umožn�no logicky strukturovat praktické aktivity a z hlediska náro�nosti 
jejich nácviku je uspo�ádat jako gradující. Tato vertikální návaznost má 
zejména metodický význam v postupnosti u�iva praxe (Urbánek, 1997) a 
dále v rozlišení, kategorizaci a využívání jednotlivých stup�� náro�nosti 
praktických aktivit od hospita�ní úrovn� p�es úrove� zácviku, výcviku až 
po kreativní úrove�, jak blíže popisuje Solfronk (1996, s. 278-279).  

Relace mezi jednotlivými složkami p�ípravy v soub�žném modelu mohou 
z d�vodu složitosti a obtížnosti jejich napln�ní fungovat velmi izolovan�, 
ve vztahu juxtapozice (viz Ma�ák, 1995, s. 25), resp. nemusí fungovat v�bec. 
Závisí na vytvá�ených vnit�ních podmínkách modelu praxe. P�esto soub�žný 
model umož�uje obsahov�, personáln� i �asov� integrovat praktický výcvik 
se všemi ostatními složkami studia (horizontální návaznost). Tuto skute�nost 
považujeme v pregraduální p�íprav� u�itel� za klí�ovou. Integrace jedno-
tlivých složek a celostní pohled na reálné jevy vyu�ování nejen odpovídají 

                                           
4 Uvažujeme zde pouze o bezprost�edních d�sledcích na praktickou p�ípravu v užším 

slova smyslu (pedagogická praxe). Další d�sledky se jist� projeví i u �ady dalších 
prakticky orientovaných disciplín, resp. jejich �ástí; tedy u veškerých dalších provád�-
ných praktických, �innostních aktivit pragmatické povahy ve smyslu získávání profes-
ních dovedností (širší pojetí praktické p�ípravy). 
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komplexnímu charakteru profese, na niž se adepti p�ipravují, ale ve shod� 
s klasickými pedeutologickými pohledy (Maciaszek, 1969) také p�ispívají 
k hlubšímu pochopení pedagogických jev� a k vyšší efektivit� nácviku 
profesních �inností. Posilování integrativního modelu p�ípravy u�itel� je 
v posledních letech odborníky doporu�ováno i v N�mecku, kde má v �ad� 
spolkových zemí tradici konsekutivní model vzd�lávání u�itel�. Ten je však 
v posledních letech kritizován a o jeho efektivit� je pom�rn� vážn� diskuto-
váno (Terhart, 2000). 

Soub�žný model také vytvá�í p�íznivé podmínky pro uplatn�ní 
dynamických parametr� v systému praktické p�ípravy. Praktická složka 
(ú�eln� propojená s ostatními) p�sobí v procesu vzd�lávání u�itele postup-
n�, dlouhodob�, systematicky. Takový p�ístup koresponduje s pojetím 
dlouholetého (pomalého) profesního zrání kandidáta u�itelství, vyžaduje 
�innostní, výcvikové aktivity a svými výstupy se p�ibližuje efekt�m prožit-
kové pedagogiky. Prozíravé modely vzd�lávání u�itel� prodlužují a tím 
podporují toto období profesního zrání adepta vhodnými intervenujícími 
programy dalšího vzd�lávání u�itel�. Na rozdíl od následného lze také p�i 
paralelním modelu kombinovat r�zné organiza�ní formy praktických 
aktivit (pr�b�žné, souvislé), jejich vhodným seskupením násobit pozitiva a 
eliminovat nevýhodné stránky každé z forem.  

[2] V konsekutivním modelu je pedagogická praxe za�azena až po ukon-
�ení celého studia a integrace všech složek p�ípravy tak p�irozen� možná 
není. Tento zásah redukuje n�které díl�í cíle, eliminuje d�ležité funkce 
praktické složky p�ípravy a omezuje také smysl a efektivitu u�itelské praxe 
v p�ípravném studiu. U následného modelu je problematická gradace u�iva 
praxe v �asov� omezeném bloku. Integrace praktické p�ípravy s p�edm�to-
vou složkou je zcela nemožná, horizontální návaznosti k dalším složkám 
(oborová didaktika, pedagogika, psychologie) jsou jen obtížn� realizovatel-
né a lze je vnímat z hlediska �asové souslednosti jako funk�n� nejisté a 
komplexn� neuchopitelné. Také výuka oborových didaktik, která vyžaduje 
oporu o p�edm�tovou a obecn� didaktickou složku p�ípravy, není odborní-
ky v následném modelu u�itelské p�ípravy vnímána bez problém� (Doulík, 
Škoda, 2003). Dynamické parametry praktického bloku v konsekutivním 
modelu nelze variovat, modifikovat a specificky p�izp�sobovat. P�íliš také 
nelze souhlasit s údajným pozitivem koncipování praktické p�ípravy 
implementací do následného modelu, že „praxe není rozptýlena na menší 
�asové úseky, ale je delší a soustavná“ (Pr�cha, 2002, s. 402). Domníváme 
se totiž, že délka praxe je problémem vytvá�ených podmínek pro praktic-
kou p�ípravu (viz blíže o problematické podpo�e praktické p�ípravy 
v �eském vzd�lávání u�itel� nap�. Urbánek 2001, 2003) a nikoliv otázkou 
strukturace u�itelského vzd�lávání. Navíc v této souvislosti upozor�uje 
Solfronk (1996) na klí�ovou determinantu efektivity praktické u�itelské 
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p�ípravy. Ta podle n�j nespo�ívá jen v délce trvání praxe, ale v její inten-
zit�, pr�b�žné korekci a provád�né kvalit� (s. 278). 

 

Záv�ry 
Výše uvedená analýza d�sledk� p�sobení paralelního a konsekutivního 

modelu p�ípravného vzd�lávání u�itel� na realizaci praktické p�ípravy 
nazna�uje ur�itou rozpa�itost již v elementárn� vyslovené otázce, pro� 
v�bec p�echázet ke strukturovanému vzd�lávání u�itel�. Zejména pak v si-
tuaci, kdy paralelní model u�itelského vzd�lávání lépe vyhovuje jak kuri-
kulárnímu kontextu, tak také perspektivám a o�ekáváním praxe. 

Platí to pro �eské prost�edí, ale i pro vzd�lávání u�itel� v zahrani�í, kde 
lze p�inejmenším u zemí blízkých svou vzd�lávací tradicí vysledovat spíše 
trendy negující konsekutivní p�ístupy. Tedy takové prokazatelné tendence, 
které inklinují ke snaze o vyšší stupe� integrace všech složek u�itelské 
p�ípravy. Konsekutivní modely, ale i jejich kombinované varianty, tomuto 
logickému a didakticky výhodnému propojování brání. Siln� omezují mož-
nosti integrace, nep�istupují ke vzd�lávání u�itel� komplexn�, profesní 
studium zkracují a eliminují tak n�které z funkcí praktické p�ípravy.  

Jist�že existují také d�vody, pro které mohou být takové zásahy 
do struktury vzd�lávacích program� žádoucí. Jednak mohou vyplývat z vý-
še již nazna�ených, obvykle proklamovaných a zd�raz�ovaných pozitiv-
ních pedagogických stránek konsekutivního modelu: vzd�láváni jsou 
studenti, u nichž se již p�edpokládá vyšší stupe� motivace k u�itelství; 
pedagogická  p�íprava je více koncentrována. Oba tyto d�vody, pro� tak 
zásadním zp�sobem m�nit koncepci vzd�lávání u�itel�, jsou však 
p�inejmenším diskutabilní. Vzd�lanostní saturace odborn� vyškolených 
bakalá�� a jejich reálné možnosti uplatn�ní na trhu práce m�že jen st�ží 
garantovat p�irozenou selekci uchaze�� magisterského stupn� podle jejich 
vztahu k u�itelství. Materializující myšlenka koncentrace profesní p�ípravy 
potvrzuje ješt� stále p�etrvávající ale mylnou p�edstavu o tom, že lze 
u�itele n�jak esenciáln�, zrychlen� a zhušt�n� „vyrobit“. P�edevším však 
popírá moderní pedeutologické chápání profesního vývoje a zrání adepta 
u�itelství a dále také m�že vyvolávat historické reminiscence o „vzd�lává-
ní“ v maturitních rychlokurzech. 

Snaha prosadit konsekutivní model do vzd�lávacích program� u�itel-
ského studia je u nás vedena p�edevším politickými d�vody. Jednak je žá-
doucí jakýmkoliv zp�sobem (a pokud možno také rychle a levn�) zvýšit 
podíl vysokoškolák�, tedy i absolvent� bakalá�ského stupn�. Strukturovat 
studium dává opravdu možnost  relativn� snadným zp�sobem statisticky 
zvýšit po�ty absolvent� vysokých škol. Druhým d�vodem je vyhov�t 



 27 

obecným trend�m terciálního vzd�lávání a umožnit vysokoškolským stu-
dent�m v�tší mobilitu v rámci jejich vzd�lávací dráhy.  

Není pochyb o tom, že pro �adu studijních obor� je strukturace bakalá�-
ského a navazujícího magisterského stupn� snad i z didaktického hlediska 
vhodná a užite�ná. Rozhodn� to ale nem�že platit o u�itelství. 

Snahy m�nit strukturaci u�itelského vzd�lávání, aniž by existovaly vý-
zkumné analýzy o p�edpokládaných d�sledcích takových zásah�, se proto 
nutn� jeví jen jako ú�elové. Vyvolané ekonomickými, politickými nebo i 
dalšími tlaky. Je však jisté, že primárn� nejde o promyšlenou snahu zkvalitnit 
u�itelskou p�ípravu a její jednotlivé složky. Spíše se jeví, že zcela ve 
starov�kém duchu Petroniovy analýzy stavu v�cí jde i po dvou tisíciletích 
p�edevším o zm�nu samotnou.     
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Abstract: This paper compares curricular differences and the results of the 
paralel and consecutive model of teacher education, focusing on the area 
of practical training. With the consecutive approach, the exploitation and 
realisation of the integrated models are limited. The key issue is the 
integration of all components of teacher education, from the perspective of 
the purpose and function of teaching practice, and educational effects in 
teacher education. 
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PEDAGOGICKÁ PRAX A ŠTUDENT V PROCESE STÁVANIA 
SA U	ITE�OM 

Bronislava Kasá�ová 

Anotace: Príspevok sa venuje konceptu reflexivnej prípravy u�ite�ov a uvádza 
tri teoretická východiská: sociálne u�enie, sociokonštriktivismus, fenomenolo-
gický prístup. Autorka akcentuje dva hlavné druhy zmien v príprave u�ite�a: 
a) proces stávania se u�ite�om, b) selfkoncept študenta – u�ite�a.  

 

Pedagogická literatúra posledných rokov je dôkazom, že príprave u�ite�ov 
pre elementárne školy sa venuje podstatne viac pozornosti, než bývalo 
zvykom v predchádzajúcich obdobiach. Osobitnú �as� v jej rámci tvoria 
príspevky venované pedagogickej praxi. O snahách da� tejto problematike 
priestor na riešenie sved�ia aj vedecko-odborné podujatia na nás na Sloven-
sku ako aj v �echách. Takými boli v poslednom �ase medzinárodné konfe-
rencie Spolupráca univerzity a škôl v Banskej Bystrici a Úloha fakultního 
cvi�ného u�itele a fakultní cvi�né školy v Brne, z ktorých boli publikované 
rovnomenné zborníky (Kasá�ová (ed.), 2002; Janík (ed.), 2002) 
Významným prínosom je, že táto literatúra má charakter odborných štúdií 
�i metodických �lánkov osnovaných na pedagogických vedeckých výcho-
diskách, �ím sa opúš�a zjednodušujúca tendencia považova� pedagogickú 
prax v príprave u�ite�a za simplicitnú aplikáciu poznatkovej bázy prípravy 
študenta na školskú situáciu.  

To, v �om by sme chceli vystúpi� z rámca zaužívaných po�atí �lánkov 
venovaných pedagogickej praxi, je zmena aspektu a prízvuku v téme. Bu-
deme sa snaži� zauja� poh�ad na pedagogickú prax nie ako na sú�as� pre-
graduálnej prípravy, ale ako na významný fenomén v procese študentovho 
stávania sa u�ite�om v zmysle sociálneho u�enia, a ako na predmet jeho 
reflexie z h�adiska fenomenologického. V tejto súvislosti chceme upozorni� 
na dva druhy zmien v ponímaní praxe  v príprave u�ite�a. 

 

1. Zm�na: od procesu prípravy u�ite�a k procesu stávania sa u�ite�om 
V poslednom desa�ro�í nastupuje trend k profesionalizácii u�ite�skej 

profesie v postmodernistickom duchu. Pod�a týchto poh�adov sa profesionali-
ta u�ite�a chápe širšie, ako tzv. model širokej profesionality, a jeho charakter 
sa definuje pojmom reflexívny (reflektujúci) profesionál. (Havlík, 1998, Štech, 
1998) V jeho intenciách sa profesionálna odbornos� mení a rozširuje tak po 
vedomostnej stránke z odborov pedagogika, psychológia, sociálne vedy, ako 
aj po stránke rozvoja spôsobilostí. Od reproduktívnej spôsobilosti sa prechád-
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za k spôsobilosti dokáza� nadobudnuté vedomosti reflexívne aplikova� v škol-
skej realite.  

V sú�asnosti sa výrazne mení aj poh�ad na u�ite�skú prípravu ako takú 
a tiež na miesto praxe v jej rámci. A to najmä v súvislosti so zmenami 
v chápaní u�ite�skej profesie – v zmysle opúš�ania ponímania u�ite�a ako 
transmisívneho odovzdávate�a poznatkov na pomáhajúceho reflexívneho 
profesionála, ako aj premenou povahy tejto profesie z profesie normatívno-
kontrolnej na profesiu pomáhajúcu. V rámci toho sa nanovo špecifikujú  aj 
jej profesionálne funkcie s dôrazom na funkciu sprevádza� die�a jeho osob-
nostným rozvojom. Nové funkcie by sa mali odrazi� aj v novo koncipova-
ných študijných programoch a v ich rámci aj nových študijných disciplín. 
Pre zložitos� týchto dynamických procesov zmien sa klasické ponímanie 
pedagogickej praxe ako aplika�nej stratégie javí ako prekonané. Špecificky 
sa to prejavuje najmä v príprave u�ite�ov pre elementárne školy, kde multi-
disciplinárnos� prípravy a mnohopredmetovos� reálnej školskej praxe vo-
pred odsudzuje takú tendenciu na neúspech a nemôže nikdy postihnú� mno-
horozmernos� skuto�nej práce u�ite�a. Zhodujeme sa s autormi, ktorí sa 
vyjadrujú v tom zmysle, že pripravi� u�ite�a na profesiu po�as štúdia nie je 
možné v  plnom rozsahu (Štech, Havlín, Ko�a, Spilková, 1998). Trendy 
sú�asného koncipovania pedagogických praxí v koncepciách prípravy smeru-
jú k poskytovaniu ur�itých modelových situácií pre komplexy analogických 
situácií. Takýto prístup umož�uje získa� akúsi „metaskúsenos�“ ako rozvinutú 
spôsobilos� dokáza� reflektova� konkrétnu skúsenos� a vedie� zovšeobecni� 
jej platnos�. 

 

2. Zm�na: od systému praxe v štúdiu u�ite�stva k praxi pre selfkoncept 
študenta – u�ite�a 

O koncepcii u�ite�skej prípravy na PF v Banskej Bystrici pojednávali 
príspevky v spomínaných zborníkoch (Kosová, Doušková – Wágnerová, 
2002). I ke	 išlo o koncep�né po�atie praxe v rámci štúdia, ako potrebné sa 
ukazujú 	alšie zmeny. A nejde o kozmetické úpravy po�tu hodín praxe 
a ich vnútorného vzájomného usporiadania a vyšpecifikovnia cie�ového 
nasmerovania jednotlivých typov praxe. Akoko�vek dokonalé koncepty 
nesta�ia, pokia� nedochádza k zmene filozofie – nielen po�atia praxe ako 
integrálnej sú�asti u�ite�skej prípravy, ale po�atia praxe, ako príležitosti 
pre seba–aktualizovanie študenta v role u�ite�a. Takéto po�atie predstavuje 
konvergentná (môžby� vnútorne rozmanitú) koncepciu pregraduálneho 
vzdelávania, umož�ujúcu študentovi dosiahnu� individualizovaný a seba–
ú�inný cie� „sta� sa u�ite�om“.  
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Teoretické východiská 
Máme na mysli tri teoretické východiská, ktoré takto koncipované 

prístupy v literatúre spájajú s ich aplika�nými realiza�nými postupmi: je to 
sociálno-psychologické východisko A. Banduru objas�ujúce mechanizmy 
sociálneho u�enia a zmeny na princípe zážitku self-efficacy – vlastnej 
ú�innosti, sociokonštruktivistické východiská vyjadrujúce myšlienku, že 
proces u�enia je pre každého jedine�ným a ako taký svojský a vlastný 
a fenomenologický prístup zdôraz�ujúci myšlienku, že proces vlastného 
utvárania má by� jedincom vedomý, uvedomený a zrozumite�ný, pri�om 
významy dáva zážitkom sám u�iaci sa jedinec. Akúko�vek zmenu v správa-
ní je možné chápa� ako premenu kvality sociálne ur�ených prejavov. Proces 
stávania sa u�ite�om chápeme ako proces zmeny správania resp sociálnej 
zmeny a ako taký je predmetom sociálneho u�enia. 

Bandura vo svojej práci Princípy modifikácie správania (1969 a iní) 
ponúka model zmeny sociálneho správania na princípe ú�astníckeho 
modelovania. Jeho princíp aplikovaný na pedagogickú prax spo�íva v tom, 
že študent nie je len pozorovate�om a postupne sa stáva u�ite�om, ale už 
ako pozorovate� má ú�astnícke úlohy a spolu s pozorovaným modelom 
vstupuje do ú�astníckeho konania, kde mu model sám poskytuje spätnú 
väzbu. Prebieha v nieko�kých etapách: 

1. pozorovanie modelu (cvi�ného u�ite�a); 

2. vlastné výkony s postupne stúpajúcou náro�nos�ou úloh pri�om majú 
by� starostlivo ur�ené intervaly a stále prítomná pomoc samotného 
modelu (cvi�ného u�ite�a); 

3. postupné fázovanie a oslabovanie takejto asistencie; 

4. vlastné samostatné úsilie.  

Bandura poznamenáva, že ú�astnícky model umož�uje nielen sp��a� 
úlohy, ktoré vedú k vytý�enému cie�u. Zmeny, ktoré študent dosiahne, sú 
upevnené vývojom pocitu self-efficacy seba–ú�innosti – o�akávania, že 
môžu vlastným úsilím zvládnu� situácie a dosiahnu� výsledky, ktoré chcú. 
U niektorých študentov sú zážitky z praxe tým momentom, ktorý výrazne 
mení ich pozíciu v svojej u�ite�skej príprave, z ú�astníka pregraduálnej 
prípravy sa stávajú priamym konate�om a za�nú ma� tendencie kona� 
samostatne. Avšak skúsenosti získané na pedagogickej praxi bez následnej 
reflexie a uvedomenia si ich možností pre zvýšenie sebaú�innosti nemajú 
charakter plne zosobnených. Reflexia nemá by� samoú�elnou, ale má vies� 
zárove� k rozvoju vlastnej spôsobilosti reflektova�. Treba zdôrazni�, že 
študent na praxi by už mal by� schopný cielene reflexiu používa�, k �omu 
existuje viacero zahrani�ných skúseností. 
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Sociokonštruktivistický prístup pod�iarkuje význam reflexívneho modelu 
prípravy študenta u�ite�stva. Ak má model by� reflexívny, je dôležité, aby sa 
po�as prípravy študenta u�ite�stva rozvíjala jeho reflexívna spôsobilos�. 
Z fenomenologického h�adiska je ur�itou meta-spôsobilos�ou, ktorá vedie 
študentov k uvedomeniu si svojho vlastného procesu stávania sa u�ite�om. 
Alebo, v zhode s autormi (Mansfelder et al., 1999; Wright, 1992; Bain, et al. 
1999), je meta-kognitívnou spôsobilos�ou umož�ujúcou sebareflexiu �loveka 
v procese rozvoja. Cenné poznatky so zara	ovaním reflexie do prípravy 
študentov až po cie�ovo reflexívny model je možné �erpa� aj z �eskej 
literatúry. (Nezvalová, 2000;  Kantorková, 2003 a i.) 

 
Ako sa rozvíjajú reflexívne spôsobilosti 

Johan Wright, (1992, s. 65) stru�ne rozlíšil štyri stupne v rozvoji reflexív-
nych zru�ností:  

1. získavanie skúseností; 

2. reflexia skúseností �o som sa nau�il? �o som cítil? – pokým  
skúsenostiam neporozumieme v perspektíve: pre�o okolnosti vnímame 
v danom svetle a ako ich možno využi� v budúcnosti; 

3. konceptualizácia nových náh�adov a ich využitie pre tvorbu 
adekvátnejších konceptov pre obsah danej otázky a produktívnej teórie; 

4. vyskúšanie revidovanej teórie a h�adanie novej spätnej väzby.  

Mansfelderová, Verloop a Beijard (1999) z Univerzity v Leidene 
využili fenomenografickú analýzu reflexií študentov. Vychádzali z troj-
stup�ového reflexívneho modelu: 

1. pre-reflexívny stupe� znamená, že jedinci o�akávajú a prijímajú jedno 
správne riešenie problému; 

2. kvázi-reflexívny stupe� znamená, že jedinci si uvedomujú, že existuje 
platné poznanie,  no v poznaní nie je všetko isté. Rozpoznávajú, že 
existuje viac možných riešení problému, ale o�akávajú potvrdenie 
objektívnou pravdou;  

3. reflexívny stupe� znamená, že jedinci vedia tvori� svoje riešenia 
problému, sú schopní ich argumentova� a prijíma� v diskusii argumenty 
druhých. Pochopia, že správne riešenie je závislé od  ich dohody. 

Opierali sa o tvrdenie Johna von Wrighta (1992), že  základom dobrej 
prípravy u�ite�ov je porozumie� tomu, ako študenti reflektujú svoje 
skúsenosti v procese u�enia sa u�i� druhých. Najvyššou kvalitou v koncep-
ciách poznávania je rozvoj pochopenia, že sebaporozumenie, sebapoznanie 
je rozhodujúcim krokom k porozumeniu realite.  
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Mansfelderová, vymedzuje tri druhy reflexívneho myslenia: kognitívny, 
kritický a naratívny prístup.  

• Kognitívny prístup sa zaoberá tým, ako sa študenti a u�itelia rozhodujú, 
a aké vedomosti a procesy sa uplat�ujú v procese  rozhodovania.  

• Kritický prístup k reflexii prízvukuje dôležitos� u�ite�ovho myslenia 
o sociáno-politických problémoch vo vzdelávaní.  

• Naratívny prístup (rozprávanie, príbeh)  zdôraz�uje výpovede u�ite�ov 
o sebe samých, ako veciam a javom rozumejú, na �o sa pýtajú, o �om 
diskutujú v súvislosti so zlepšením svojej práce. 

La Boskey (1993) uvádza užito�nú štruktúru pre preh�adnú a na podstatu orien-
tovanú reflexiu vo vzdelávaní u�ite�ov. Odporú�a ju tiež ako výskumný nástroj 
pri výskume reflexívnych denníkov. Štruktúra spo�íva v štyroch dimenziách 
(aspektoch),  ktoré pre vykonanie reflexie majú ma� študenti ujasnené: 

1. Ú�el – stimul pre reflexiu, ktorého uvedomenie je možno zložité, 
vnútorná motivácia pre reflektovanie, potreba obnovi� kontrolu na si-
tuáciou alebo túžba lepšie pochopi� úlohu. 

2. Kontext a súvislosti – štrukturálne prostriedky ako pomôcka pre 
reflexiu, partneri alebo pozorovatelia, ur�enie �asu a miesta. 

3. Priebeh – proces zamestnania po�as �innosti, ktorá sa má reflektova� 
ako rámec situácie z procesuálneho h�adiska: vyslovovanie mienok, 
koniec analýzy a prechod ku generalizácii, postoje ako: nezaujatos�, 
zodpovednos� a srde�nos�. 

4. Obsah a jeho zmysel – zacielenie reflexie, �o môže by� praktickým 
problémom, teoretické objasnenie alebo v ideálnej situácii integrácia oboch. 

Zmysel reflexie vidia autori v tom, že takouto cestou sa podarí u študentov 
rozvinú� schopnos� okamžitej spätnej väzby, ktorú sa nau�ia poskytova� si 
sami priamo po�as pedagogickej �innosti. U�ite� poskytuje konštruktívnu 
spätnú väzbu, ke	 odoláva ich naivným výrokom a pomáha im objavova� 
alternatívne perspektívy. Vystupuje ako najvýznamnejší spoluú�astník pri po-
vzbudzovaní ich rozvoja v reflexívnom písaní (Bain et al. 1999, s. 70). 

 
Prínos reflexie v príprave u�ite�ov 

Nezvalová (1998) zhrnula prínosy reflexívnej prípravy u�ite�ov pod�a 
zahrani�ných autorov  v nasledujúcich bodoch: 

• Písomná reflexia pomáha abstrahova�. 

• Reflexia vyžaduje analýzu, syntézu a hodnotenie vedomostí viac, než 
reprodukciu myšlienok iných autorov. 
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• Reflexia obsahuje pravidelnú, periodickú, formatívnu spätnú väzbu u�ite�a. 

• Reflexia je podkladom pre individuálne hodnotenie študenta. 

 
Sebareflexia v pregraduálnej príprave u�ite�a 

Treba rozlišova� dva rozdielne významy pojmu reflexia (Wright, 1992). 
A to: reflexia ako myslenie (úvaha) a reflexia ako sebareflexia. Reflexia 
ako myslenie za predmet svojho skúmania môže považova� tak okolitý 
svet, teórie, ktoré si osvojuje jedinec v procese u�enia, ako aj svoje vlastné 
aktivity ako u�ite�a. Reflexia môže, ale nemusí vies� k porozumeniu sebe 
samému. Reflexia ako sebareflexia však vedie k sebaporozumeniu, pretože 
má za cie� spozna� vlastné uvažovanie a interpretova� vlastné �innosti 
a zámery. V súvislosti s praxou treba uvažova� v dimenzii sebareflexie a to 
už od prvých úvodných skúseností, v ktorých sa len za�ínajú konfrontova� 
s modelom – cvi�ným u�ite�om. Tu je však na mieste zamyslie� sa nad 
tým, kto sú cvi�ní u�itelia a aký môžu poskytnú� pre študentov model. 
Kasá�ová, Doušková, 2002) To, že študenti sú plne kompetentní zauja� 
kritické stanovisko, potvrdzujú tiež niektoré výskumy (Havel, 2002, s. 21). 

 

Cie� rexlexivnej prípravy u�ite�ov 
Cie� a význam reflexívnej prípravy u�ite�a z osobnostno-sociálneho a pro-

fesionálneho h�adiska predstavuje:  

V osobnostno-sociálnej rovine: 

• dôkladné sebapoznanie, 

• akceptácia rozdielnosti medzi �u	mi, 

• rozvoj kritického myslenia. 

V profesionálnej rovine: 

• konštruovanie študentovho profesionálneho „ja konceptu“ professional 
self, v zmysle uvedomenia a vyjas�ovania si vlastnej pedagogickej 
filozofie „ideológie“, teda akejsi profesionálnej identity (formulovanie 
priorít, osobné profesionálne krédo, po�atie u�ite�skej profesie, 
k�ú�ové role a úlohy u�ite�a); 

• vytvorenie systému po�atia u�ite�stva, cie�a zmyslu výchovy, 
vzdelávania, školy, po�atia die�a�a professional beliefs, teda vlastnej 
koncepcie výu�by (�o je dôležité, v �o verím, o �o sa budem vo svoje 
práci snaži�, cie�, stratégie a metódy výu�by). 
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Postup reflexívnej sebatvorby ja-konceptu 
Na základe všeobecne prijímaných postupov zámerného sebarozvoja, 

ktoré sa kvalitatívne odvíja od heteronómneho preberania cudzích myšlie-
nok až po autonómnu sebatvorbu sme pre rozvoj reflexívnej spôsobilosti 
vytvorili nasledujúcu schému, ktorá môže nájs� uplatnenie pri akejko�vek 
reflexívnej technike 
 
SCHÉMA 	.1: ŠTRUKTÚRA REFLEXÍVNEJ VÝU	BY V AUTONÓMNOM U	ENÍ SA U	ITE�OV 

 

postup pri 
vzniku 

autonómneho 
u�enia sa 

štud. 

etapa 
kognícia 

metakognícia 

etapa 
reflexia ako 
uvažovanie 

etapa 
kognitívny 

konflikt 

etapa 
reflexia ako 
sebareflexia 

etapa 
„ja koncept“ 

4 
Autonómna 
sebatvorba 

 

    Moja nová 
teória 

 
 

 
3. 

Autonómne 
u�enie sa 

    Projekcia 
seba: aký 

môže nasta� 
progres, za 

akých 
podmienok 

 
2. 

Interiorizácia 
a kritické 
myslenie 

   Reflexia seba 
samého vo 

vz�ahu 
k teórii, 

k mojej teórii 
a názorom 
ostatných 

 

 
1. 

Heteronómne 
preberanie 
cudzích 

myšlienok 

Poznanie 
teórie – vlast-
ným štúdiom, 

alebo 
sprostred-

kované 
(podané 

u�ite�om, 
alebo 

študentmi) 5 

Uvažovanie 
o prezentova-

nej teórii 

Moja teória 
k danej téme 

a diskusia 
k teóriám 
študentov 

  

 

                                           
5 V štruktúre ako i 	alej v postupoch nazna�ujem �as� hovoriacu o faktoch a daných 

východiskách normálnym písmom a to �o študent reflektuje,  píšeme kurzívou. 
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Na uvedenej postupnosti krokov sledujúcich rozvoj autonómneho u�enia 
sa aplikujeme schému uvažovania o skúsenostiach na pedagogickej praxi 
s cie�om h�ada� vlastnú profesionálnu identifikáciu študenta. 

 

Reflexia praxe vo vz�ahu k profesionálnej identifikácii a tvorbe ja-konceptu 
Odborná dimenzia profesionality je daná kvalifika�nými požiadavkami, 

ktoré sú legislatívne dané, a to predpísaným stup�om a typom vzdelania 
Mala by by� merate�ná výkonom a jeho kvalitatívnymi a kvantitatívnymi 
efektmi. Jedinec ju síce nadobúda až dosiahnutím kvalifikácie, no vnútorne 
sa rodí už skôr. Práve pedagogická prax je príležitos�ou pre uvažovanie 
v dimenziách odborníka, nielen nezú�astneného pozorovate�a resp. prakti-
kanta bez zodpovednosti. Už po�as štúdia má by� hlavným kritériom re-
flektovania praxe pojem „môj vz�ah k zodpovednosti. Zodpovednos� je tu 
skôr, než vzniká odbornos�. 

Študent si uvedomuje limity svojej odbornosti. Na praxi sa ocitne 
v situáciách, ke	 sa jeho rodiaca sa odbornos� konfrontuje s odbornos�ou 
druhých – profesionálov. �asto je vystavený riešeniu a rozhodovaniu 
o dileme, �i je jeho postup študenta správny, vhodný resp. odborný. Týka 
sa to tak obsahu kurikula školy a jednotlivých vyu�ovacích predmetov, ako 
aj oblastí pedagogickej a psychologickej prípravy. I ke	 cvi�ní u�itelia sú 
pre študenta u�ite�stva nespochybnite�nými odborníkmi, môžu nasta� (a 
z reflexie študentov po praxi vieme) že nastávajú situácie, ke	 sa otázky 
typu: bol takýto spôsob správny a môžu sta� témou na diskusiu. Reflekto-
vanie odborných skúseností, ktoré študenti získali na praxi je ve�mi 
dôležitým momentom utvárania ich po�atia pedagogickej koncepcie 
výu�by alebo tvorby vlastného u�ite�ského štýlu. Ke	že nie je celkom 
možné, aby po každej hodine praxe mohol študent reflektova� zažité, 
vhodným môže by� písanie študentských denníkov z praxe (Bain et al., 
1999; a iní). Aby sp��ali ú�el, boli reflexívne a smerovali k sebareflexii, 
odporú�a sa, aby mali ur�itú štruktúru. Tá nemá by� striktným predpisom, 
no pomáha predchádza� tomu, že študenti píšu frázy typu: pá�ilo sa mi..., 
u�ite�ka dosiahla stanovený cie�, deti vyrušovali – nevyrušovali a pod. Ak 
hlavným cie�om písania reflexívnych denníkov má by� reflexia zažitého a 
sebareflexia študenta smerujúca k utvárani „ja-konceptu“, môže by� 
osnovou nasledujúca štruktúra: 
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Postup reflexie pri identifikácie a tvorbe „ja konceptu“ v odbornej dimenzii 
1. �o som reálne videl v škole, v triede na vyu�ovaní. 

2. Ako sa to líšilo od teórií, ktoré sme preberali na fakulte, alebo od toho, 
�o sa píše v literatúre? Pre�o, aký bol konkrétny rozdiel? �ím sa to dá 
vysvetli�? 

3. �o ma ako budúceho u�ite�a na tom prekvapilo pozitívne? 

4. �o m�a, ako osobu – prekvapilo negatívne? 

5. �o by som ja ako u�ite�/ka robil/a inak? Pre�o? Dalo by sa to �ahko 
zmeni�? �o by som k tomu potreboval/a?  

6. Môžem svoj názor obháji� už teraz? Pre�o áno, pre�o nie? Ako tento 
zážitok prispieva k mojej koncepcii výu�by? Dá sa to vyjadri� mottom, 
krédom? Má to charakter drobnosti, na ktorú si treba dáva� pozor? Má 
zásadný význam? 

 

�alej ponúkame postup pre sebareflexiu uvedomeného akceptovania zodpo-
vednosti. 
 
Postup identifikácie a tvorby „ja konceptu“ v preberaní zodpovednosti. 
1. �o reálne viem o školských zákonoch, predpisoch a vyhláškach. (témou 

môže by� otázka zúžená na  hodnotenie, absencie detí, prístup cudzích 
osôb do školy, informácie o de�och at	.) �o, kde a akým spôsobom 
môžem zisti� viac? 

2. Aká je realita v škole, ktorú poznám alebo ktorú som zaregistroval/a na 
praxi? 

3. �o si myslím o zodpovednosti u�ite�a  – profesionála za: die�a, jeho 
výu�bu, informovanie rodi�ov, spoluprácu s inými odborníkmi? 

4. Aká je miera mojej zodpovednosti, kedy sa zmení? Za �o som zodpoved-
ný/á už teraz? �oho a koho sa moja zodpovednos� týka? �oho viac, 
�oho menej? 

5. �o by som vedel/a prevzia� už teraz do mojej zodpovednosti? �o 
k tomu potrebujem? �o pre to môžem urobi�? 

6. �o si myslím teraz o mojej zodpovednosti k mojej budúcej profesii? 
Vo�i komu ju poci�ujem najviac? Z �oho pozostáva? 
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Na záver: reflexia ako vz�ah k sebe samému 
Reflexiu seba samého chápeme v ur�itom slova zmysle aj ako schopnos� 

odosobni� sa, vníma� seba samého ako subjektívnu realitu. �lovek zvä�ša vie, 
ale nedokáže posúdi� ko�ko, ako dobre a ako správne vie. �lovek dokáže 
kona�, no v konaní ho brzdí nedostatok sebaistoty, �i bude kona� správne, 
dobre, šikovne, úspešne. �lovek cíti, no bojí sa city prejavi�, lebo nevie, ako 
budú prijaté a akceptované druhými. Vä�šina autonómnej existencie �loveka 
sa opiera o jeho prijímanie druhými, a to nielen v skuto�nom �ase, ke	 sa akt 
sebavyjadrenia deje, ale už vopred vo vedomí a o�akávaní. Skúsenosti s dru-
hými �u	mi nesporne �loveka rozvíjajú a podie�ajú sa na jeho socializácii, no 
vo ve�kej miere ho môžu aj paralyzova� a brzdia v slobodnom prejave. V roz-
víjaní reflexívneho myslenia v príprave u�ite�a v škole aj na pedagogickej 
praxi ide najmä o to, aby sa �o najsôr zmocnil zodpovednosti za svoje profe-
sionále uvažovanie a ako adept profesionál dokázal skúsenosti s druhými 
profesionálmi využi� k svojej sebatvorbe. A tiež aby si uvedomil, že pochybo-
vanie nie je sebaspochyb�ovanie, ani znevažovanie, ale vyšší stupe� reflekto-
vania skuto�nosti a seba v nej. 

Lebo úspešnos� �loveka  priamo súvisí s jeho schopnos�ou kona� sebave-
dome, autonómne, za seba samého a s vedomím vlastnej zodpovednosti. 
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Abstract: The paper deals with the concept of reflective teacher education 
from three perspectives: social learning, socioconstructivism and pheno-
menological aspect. The author focuses on two main changes in teacher 
preparation. The first is the proces of becoming a teacher and the second is 
creating student’s proffesional self-concept.  
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VEDENIE ŠTUDENTA NA ODBORNEJ PEDAGOGICKEJ 
PRAXI – TEORETICKÁ VÝCHODISKÁ 

Štefan Porubský 

Anotace: Príspevok sa venuje teoretickým východiskám koncipovania pe-
dagogicko-didaktickej prípravy študentov u�itelstva 1. stup�a ZŠ z h�adiska 
osvojovania si u�itelských spôsobilostí a zru�ností v rámci vytvárania 
individuálnej koncepcie výu�by. 

 

Orientácia na formatívny charakter edukácie, ktorá si kladie za cie� 
rozvíja� schopnosti �loveka tak, aby bol schopný informácie vyh�ada�, zí-
skava�, triedi�, spracováva�, pochopi�, vyhodnocova�, tvorivo a zárove� 
humánne a mravne ich aplikova� pri riešení životných i pracovných problé-
mov (Kosová, 2002) je už nieko�ko rokov charakteristická pre prípravu štu-
dentov u�ite�stva 1. stup�a základnej školy v podmienkach Pedagogickej 
fakulty UMB v Banskej Bystrici.  

Táto orientácia sa objavuje v obsahu štúdia v troch rovinách. Prvá je 
rovina kognitívna, s cie�om aby študenti �o najhlbšie poznali filozofiu, 
princípy a pedagogické postupy humanistickej  osobnostno- rozvíjajúcej 
koncepcie edukácie v podmienkach 1. stup�a základnej školy. Druhá je 
rovina osobnostná, ktorej cie�om je, v intenciách poznávanej humanisticky 
orientovanej edukácie, rozvíja� profesijné spôsobilosti študentov túto 
koncepciu perspektívne uplat�ova� vo vlastnej u�ite�skej praxi. Tretia rovi-
na je sociálna, v rámci ktorej študent nadobúda skúsenos� s navodzovaním 
a riešením sociálnych interakcií, s cie�om osobnostne i odborne zvládnu� 
sociálny aspekt u�enia a u�enia sa. Všetky tri roviny sa v priebehu štúdia 
vzájomne prelínajú tak, aby si študent na svojej ceste stávania sa u�ite�om 
postupne vytváral svoju vlastnú koncepciu výu�by ako personálny kon-
štrukt, založený na serióznej poznatkovej, skúsenostnej i reflexívnej báze. 
Tento proces stávania sa u�ite�om prebieha prostredníctvom: 

• porozumenia eduka�ným (didaktickým) modelom a  ich ponímania cie�ov, 
charakteru a funkcií procesu výu�by a  postavenia žiaka ako subjektu toh-
to procesu, 

• nadobúdania potrebných u�ite�ských spôsobilostí a zru�ností pre efektív-
ne projektovanie, riadenie a hodnotenie procesov výu�by, pri akceptácii 
lokálnych socio- kultúrnych kontextov a individuálnych osobitostí žiakov, 

• reflexie a sebareflexie ako sústavnej konfrontácie seba s okolím, 
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• autoregulácie procesu stávania sa u�ite�om v smere vytvárania svojej 
subjektívnej koncepcie výu�by, ktorá bude slúži� ako prostriedok prepá-
jania žiackych individuálnych a societálnych potrieb a záujmov s jeho 
pedagogickým (didaktickým) myslením a celospolo�ensky akceptova-
ným cie�ovým programom školy na ktorej bude ako u�ite� pôsobi�. 

Takúto koncepciu prípravy u�ite�ov by sme mohli charakterizova� ako 
osobnostne a sociálne orientovanú, s dôrazom na kultiváciu ich odborných 
spôsobilostí a zru�ností vytvára� cielené, eduka�ne ú�inné re�azenie peda-
gogických situa�ných útvarov, prostredníctvom ktorých sa die�a- žiak stáva 
plnohodnotnou, celostne sa rozvíjajúcou osobnos�ou, kde sa u�ite� poníma 
ako facilitátor  jeho sebarozvoja,  

Takto ponímaná koncepcia štúdia vychádza z predpokladu, že študenti, 
budúci u�itelia, budú pôsobi� v prostredí, kde bude záleža� v prvom rade 
na ich profesionálnom rozhodovaní. Toto rozhodovanie sa bude týka� hlav-
ne toho, aké postupy si zvoli� pri nap��aní cie�ov výchovy a vzdelávania 
im zverenej skupiny žiakov, a to v zmysle stanovenia konkrétnych cie�ov, 
výbere a štruktúrovaní vhodného obsahu u�iva a na vo�be adekvátnych 
stratégií výu�by v závislosti od individuálnych potrieb žiakov a charakteru 
sociálnych a kultúrnych podmienok, v ktorých výu�ba prebieha. Na rozdiel 
od rozšíreného ponímania úlohy u�ite�a ako realizátora oktrojovaného 
a celoplošne platného kurikula, naša koncepcia prípravy u�ite�ov ich 
pôsobenie poníma v línii postupu od implementátora k tvorcovi kurikula. 
Pritom kurikulum chápeme v zmysle Robinsohnovho (1967) procesu výbe-
ru a plánovania obsahu vzdelania, konkretizácie vzdelávacích cie�ov 
do u�ebného cie�ového materiálu a vytvárania náležitých ciest sprostredkú-
vania u�iva, ktorý má podobu programu. Ide tu teda o také spôsobilosti, ktoré 
umožnia u�ite�ovi na úrovni 1. stup�a základnej školy zodpovedné a odborne 
zdôvodnené rozhodovanie a projektovanie eduka�ných procesov pre kon-
krétne lokálne podmienky a individuálne potreby žiakov, ktorých má 
v eduka�nej starostlivosti. �o  je pritom dôležité, je skuto�nos�, že študenti 
u�ite�stva by mali pozna� uplat�ovanie princípov  osobnostno- rozvíjajúcej 
edukácie nielen v súvislosti so svojim budúcim pôsobením u�ite�a, ale aj 
na vlastnej skúsenosti ako u�iaci sa subjekt v podmienkach vysokoškolské-
ho štúdia. Ide tu o podobu kognitívnej socializácie, v zmysle osvojovania si 
foriem konania a správania sa v sociálnej role u�ite�a a komplexu poznat-
kov o eduka�nom prostredí, ktoré je spravidla výsledkom komplementarity  
historickej skúsenosti �udstva a charakterom sociokultúrnych podmienok, 
v ktorých je toto prostredie vytvárané.  

Výsledkom procesov takto ponímanej kognitívnej socializácie je nado-
budnutie profesijno-osobnostných spôsobilostí a zru�ností potrebných pre 
úspešné plánovanie a realizáciu výu�by ako nap��ania svojej subjektívnej 
koncepcie výu�by, ktorá má podobu postupne, na individuálnej úrovni vy-
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tváranej, explicitne formulovanej vlastnej predstavy o tom, ako si študent 
predstavuje svoje pôsobenie ako u�ite� hlavne v nasledovných oblastiach: 

• ponímanie postavenia a funkcií cie�ov výu�by, 

• ponímanie obsahu u�iva a jeho interpretácie, 

• ponímanie pozície žiaka ako subjektu výu�by,  

• ponímanie poznávacích procesov a procesov za�le�ovania sa žiaka do so-
ciálnej reality, 

• ponímanie seba ako u�ite�a napomáhajúceho žiakom v procese u�enia sa, 

• ponímanie stratégií výu�by ako prostriedku vytvárania podmienok ú�asti 
žiakov na poznávaní a pretváraní sveta, spolo�nosti a seba ako ich 
integrálnej sú�asti. 

 

Celý proces stávania sa u�ite�om prebieha v línii od nadobúdania teore-
tických vedomostí, ich porozumenie až po ich praktickú aplikáciu v u�ite�-
skej praxi. Tento proces chápeme ako evolúciu od „bytia“ k „stávaniu sa“ 
u�ite�om a zárove� neustálej kontroverzie, alebo spolupôsobenia dvoch 
tendencií- heteronómie a autonómie v postavení študenta u�ite�stva 
vo vz�ahu k sebe samému, svojmu odbornému vývoju, �i k svojim u�ite-
�om (Kasá�ová, 2001).  

Na za�iatku sa študent  oboznamuje s obsahom pojmu výu�ba ako proce-
som, v rámci ktorého nastáva sled situácií interakcií medzi u�ite�om a žia-
kom (Švec, 1995).  Študent, prostredníctvom riešenia simulovaných peda-
gogických situácií, konfrontuje a modifikuje svoje implicitné ponímanie 
výu�bových procesov tak, aby tieto smerovali od ich transmisívneho po�a-
tia, ktoré zužuje proces výu�by iba na vyu�ovaciu �innos� u�ite�a, chara-
kterizovanú odovzdávaním hotových poznatkov žiakom, k interpretatív-
nemu po�atiu, v ktorom žiak ako aktívny subjekt konštruuje svoje poznanie 
prostredníctvom poznávacieho dialógu medzi ním, u�ite�om, spolužiakmi 
a prostredím, v ktorom žije. Interpretatívne po�atie výu�by sa u�í študent 
	alej chápa� ako predpoklad autonómneho a autoregulovaného u�enia sa 
žiaka, kde u�ite� vystupuje ako organizátor žiakovej vlastnej skúsenosti. 
Pre osvojenie takto vymedzenej sociálnej role u�ite�a je nevyhnutné, aby 
študent disponoval dostato�nými poznatkami o charakteristikách žiaka, 
ponímaného ako osobnos�, charakterizovanú vrodeným vnútorným poten-
ciálom pre sebarozvoj. Študent sa postupnou konfrontáciou s eduka�nou 
realitou základnej školy postupne u�í, že to, ako sa tento žiakov sebarozvoj 
uskuto��uje, je v mnohom závislé na geneticky podmienených kognitív-
nych i nonkognitívnych faktoroch a vo ve�kej miere na sociálnych a kultúr-
nych podmienkach, v ktorých žiak žije a vyrastá. Pri takomto ponímaní 
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žiaka a podmienok ktoré formujú jeho osobnos�, sa proces výu�by  inter-
pretuje ako jeden z radu diskurzov, teda verzií vyjadrenia a predkladania 
podoby sveta,  ktorý je charakteristický možnos�ou žiaka znovuobjavova� 
a prípadne i prehodnocova� svoje doterajšie poznanie, možnos�ou aktívne 
sa na poznávaní sveta zú�ast�ova�, namiesto neustáleho prijímania hoto-
vých právd o �om (Popper, 2001). Prostredníctvom  takto ponímaného 
vz�ahu žiaka k  u�enia sa v procese výu�by, sa študenti u�ia definova� svo-
ju budúcu rolu u�ite�a ako facilitátora žiakových aktivít a organizátora dis-
kurzov, ktoré tieto aktivity ako interakcie so svetom a �u	mi v �om inten-
cionálne modelujú v zmysle spolo�ensky akceptovaných cie�ov edukácie.  

Definovanie vlastného obrazu v role u�ite�a je sprevádzané prehlbova-
ním u�ite�ských spôsobilostí a nadobúdaním u�ite�ských zru�ností potreb-
ných k cie�avedomému a plánovitému navodzovaniu a re�azeniu pedago-
gických situa�ných útvarov v procese výu�by tak, aby umožnil žiakovi 
konštruova� svoj kognitívny obraz sveta a osvoji� si diskurzívne praktiky 
v intenciách socio- kultúrneho prostredia, v ktorých výu�ba prebieha.  

Príprava študentov u�ite�stva je teda ponímaná ako proces vnútornej 
premeny osobnosti prostredníctvom osvojovania a vyrovnávania sa s dis-
kurznými praktikami, prízna�nými pre societu odborníkov v oblasti inštitu-
cionálnej výchovy a vzdelávania. Je preto dôležité, aby sa v priebehu štúdia 
vytvárali predpoklady na získanie skúseností s takýmito praktikami a to 
jednak v podmienkach osvojovania si semiosféry ako symbolickej repre-
zentácie eduka�nej reality, ako aj v podmienkach získavania bezprostred-
ných skúseností v riešení situácií, ktoré eduka�ná realita prináša a ktorú 
svojou �innos�ou bude študent ako budúci u�ite� takto spoluvytvára�.  

Prípravu študentov u�ite�stva pre 1.stupe� ZŠ  podporuje jej �innostno- 
praktická zložka, ktorá je charakterizovaná (Doušková, Wágnerová, 1999): 

• väzbou praktickej zložky prípravy na príslušné pedagogické a odborné 
disciplíny, 

• obsahovým a procesuálnym zameraním praktických �inností študentov 
na eduka�né prostredie, v ktorom sa realizuje, 

• u�ite�skou praxou, kde sa študent ako praktikujúci u�ite� v teréne školy 
cvi�í a zdokona�uje v u�ite�ských zru�nostiach (nie v pedagogických 
a odborných disciplínach).  

Plnohodnotná kognitívna socializácia študenta v procese nadobúdania 
sociálnej role u�ite�a si zárove� vyžaduje, aby rozmanité eduka�né prostre-
dia, v ktorých študent spolupôsobí na svojej ceste stávania sa u�ite�om, 
boli konštruované v zmysle jeho kognitívnych a 	alších osobnostných po-
trieb, v intenciách humanisticky ponímanej školy ako inštitúcie, pre ktorú 
sa pripravuje. Cie�avedomé a systematické konštruovanie týchto prostredí 
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je založené na intenzívnej spolupráci ich aktérov, ktorými sú v tomto prípa-
de vysokoškolskí u�itelia všeobecnej a odborových didaktík a cvi�ní u�ite-
lia na 1. stupni základných škôl, kde študenti pôsobia v rámci svojej odbor-
nej u�ite�skej praxe. V tomto smere sme ešte len na za�iatku kvalitatívnych 
zmien, ktoré by táto koncepcia mala do vzdelávania študentov u�ite�stva 
pre 1. stupe� ZŠ prinies�.  Jedným z prvých krokov je spolo�ná práca 
týchto aktérov na tvorbe koncep�nej, obsahovej a organiza�nej podoby od-
bornej u�ite�skej praxe, s vymedzením požiadaviek a hodnotiacich kritérií 
na prácu študentov. Jej výsledkom je pripravovaná publikácia Vedenie 
študentov na odbornej u�ite�skej praxi, prostredníctvom ktorej sa vytvárajú 
p�edpoklady pre koncep�ný súlad v oblasti ich teoretickej, nácvikovej a 
praktickej prípravy.       
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Abstract: the author deals with a problem of scaffolding a way of student 
becoming a teacher through a training process at Education faculty of 
Matej Bel University in Banská Bystrica. He describes that as a process of 
cognitive socialization to a society of professionals in a field of education. 
At the end of that process the student is able to create  his/her individual 
concept of teaching.  
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PEDAGOGICKÁ PRAXE V SYSTÉMU VZD�LÁVÁNÍ 
BUDOUCÍCH U	ITEL
 

Jan Š�áva 

Anotace: Cílem �lánku je informovat o koncepci a významu pedagogické 
praxe v p�íprav� budoucích u�itel�, poukázat na sou�asnou situaci, ukázat 
možnosti zlepšení.  

 

Kvalita p�ípravy budoucích u�itel� ovliv�uje kvalitu našich škol a tím 
samoz�ejm� také kvalitu vzd�lání žák� na t�chto školách. Proto se v pos-
lední dob�, a nejen u nás, ale i v mnohých dalších zemích diskutuje o pod-
stat� u�itelského vzd�lání a o profesionalizaci v p�íprav� budoucích u�itel�. 
Je pot�eba se zabývat kurikulem u�itelské p�ípravy. Podstatou profesionali-
zace je zm�na pojetí u�itele jako facilitátora žákova u�ení a výchovy a 
dosažení maximálního osobního rozvoje každého žáka. Tím vzr�stá odpo-
v�dnost každého u�itele za „svého“ žáka, objevují se nové nároky na u�ite-
le. Proto je nutné, aby školy p�ipravující budoucí u�itele v�novaly t�mto 
otázkám nezbytnou pozornost. 

Pregraduální u�itelské studium m�žeme považovat za první významnou 
etapu p�ípravy u�itel�. P�i ní by m�li absolventi získat základní u�itelské 
kompetence, jejichž další rozvoj by u za�ínajících u�itel� vedl k získání 
u�itelské zp�sobilosti. Pedagogicko-psychologická p�íprava hraje v pregra-
duální p�íprav� budoucích u�itel� nezastupitelnou úlohu, je v sou�asnosti 
na v�tšin� fakult p�ipravujících budoucí u�itele nedostate�n� zastoupena, 
mnohdy se klade d�raz p�edevším na odborné (aproba�ní) p�edm�ty. Také 
rozsah pedagogických praxí, které tvo�í nedílnou sou�ást pregraduální 
p�ípravy budoucích u�itel�, mají na školách p�ipravujících u�itele r�znou 
�asovou dotaci, také jejich obsahová nápl� se velmi liší.  

Otázka místa a úlohy pedagogické praxe v p�íprav� budoucích u�itel� je 
neustále diskutovaná. Spory v chápání místa a funkce pedagogických praxí 
v p�íprav� u�itele vyplývají z omezeného, p�íliš jednostranného chápání práce 
u�itele v samotné škole, což znamená nerespektování celku, komplexu problé-
mu. Ten, kdo chápe práci u�itele jako složitou a velmi náro�nou �innost, chá-
pe v�tšinou i pedagogickou praxi jako adekvátní a pot�ebnou sou�ást výchovy 
u�itele, aniž by p�itom potla�oval nebo zpochyb�oval p�ípravu teoreticko-
p�edm�tovou, pedagogicko- psychologickou a filozoficko-mravní. 

Otázka teorie a praxe v p�íprav� u�itele je diskutována velmi �asto, a-
však �ešení není dosud odpovídající. Dichotomie teorie a praxe vyplývá 
z poznávacího procesu, protože poznávání, v�d�ní je nezbytnou podmínkou 
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úsp�šného jednání, které vychází z  cht�ní jako dosažitelné a žádoucí mož-
nosti. Poznávání, v�d�ní, vysv�tlování a porozum�ní jevu je spojeno 
s uskute��ováním, dosahováním cíl�, což se projevuje jako procesy vzá-
jemn� spojené a podmín�né. 

Problematiku pedagogické praxe nelze �ešit jako otázku praxe samotné, 
jejího obsahu, organizace, metod a �ízení. Vždy je pot�eba ji chápat jako 
otázku teorie a praxe ve výchov� u�itele. Formování kvalitních profesionál-
ních dovedností budoucího u�itele je nemyslitelné bez pevného a d�kladn� 
promyšleného systému praktické p�ípravy. Pedagogická praxe slouží také 
jako spojovací �lánek mezi teoretickou výukou studenta a jeho budoucí sa-
mostatnou prací ve škole, je realizací p�ípravy studenta k �innosti u�itele, 
vyzbrojuje ho komplexem dovedností a návyk� k tvo�ivému uskute��ování 
všech úkol� výchovn�-vzd�lávací praxe. 

V procesu pedagogických praxí nedochází pouze k prov��ování teoretic-
ké a praktické p�ípravy k samostatné práci u�itele, ale vytvá�ejí se zde širo-
ké možnosti k obohacení tvo�ivého potenciálu osobnosti budoucího u�itele. 
V systému dob�e organizované a promyšlené pedagogické praxe vystupují i 
prvky rozvíjejícího tvo�ivého vyu�ování, vzr�stá objem samostatné práce 
studenta, podstatným zp�sobem se m�ní i úrove� její pot�eby. Je to ovšem 
možné pouze tehdy, když se zajistí efektivní �ešení celého komplexu vy-
u�ovacích a výchovných úkol� pro studenta, budoucího u�itele. Zde, práv� 
p�i nejednotných požadavcích u�itel� jednotlivých kateder, dochází mnoh-
dy ke zbyte�né diskusi, zda je nutno splnit všechny zadané úkoly, nebo zda 
sta�í jen ty, které student praktikant uzná za vhodné. Také po skon�ení 
pedagogické praxe se mnohdy nepo�ítá se získanými zkušenostmi studenta 
ze školní praxe. 

V systému p�ípravy budoucího u�itele pedagogická praxe plní r�zné fun-
kce. Má vzd�lávací charakter, dopl�uje a obohacuje teoretickou p�ípravu 
student�, dává jim možnosti k upevn�ní a prohloubení získaných v�domos-
tí a k využívání teoretických východisek základ� své aprobace k �ešení 
praktických úkol�. V pr�b�hu pedagogických praxí probíhá proces formo-
vání základních profesionálních dovedností a návyk�. Budoucí u�itel má 
možnost pozorovat a analyzovat r�zné stránky výchovn�-vzd�lávacího pro-
cesu, u�í se vést vyu�ovací hodiny a �ešit výchovné situace. 

Efektivnost pedagogické praxe je v nemalé mí�e podmín�na úrovní její 
organizace a vedením. V této oblasti mohou p�sobit dv� protich�dné ten-
dence: první – p�ílišné opatrovnictví studenta – praktikanta vedoucím praxe 
a druhá – úplné osvobození studenta od pomoci a kontroly vedoucím. 
V praxi se z r�zných d�vod� (ekonomických, organiza�ních, �asových) 
�ast�ji vyskytuje tendence druhá. To vše se odráží v kone�ných výsledcích 
a v kvalit� p�ípravy a nakonec i v p�ipravenosti budoucího u�itele. Efekt 
vzd�lávacího charakteru pedagogické praxe je v mnohém ur�ován úrovní 
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sou�innosti vysoké školy a školy, na které student praktikuje, sou�inností 
didaktik� aproba�ních p�edm�t� a cvi�ných u�itel� na škole, stupn�m u-
platn�ní poznatk� v�dy a nejnov�jších pedagogických zkušeností. Jednou 
z funkcí pedagogické praxe je její výchovný charakter. Pedagogická praxe 
je první vážnou prov�rkou p�ipravenosti budoucího u�itele k pedagogické 
�innosti. 

Program pedagogické praxe by m�l vést studenta k n�kterým druh�m 
výzkumné práce: provád�ní pedagogicko-psychologické analýzy vyu�ovací 
hodiny, k provedení komplexní analýzy vyu�ovací hodiny, komplexní ana-
lýzy t�ídního kolektivu žák�, provedení experimentální práce se žáky. Zku-
šenosti z kontrol student� v pr�b�hu pedagogické praxe bohužel ukazují, že 
studenti mnohdy plní pouze minimum plánovaných praktických prací, p�i-
�emž tyto �innosti (tzv. asistentské) mají z velké �ásti ilustrativní charakter 
a nevyvolávají u student� poznávací aktivitu. Ve struktu�e pedagogických 
�inností studenta na pedagogické praxi bývá nejslabším �lánkem p�ípravy 
p�íprava k výchovné práci. Zpravidla provedení výchovných �inností probí-
há za nedostate�né pozornosti vedoucího pedagogické praxe. Práce studen-
t� v pr�b�hu pedagogické praxe musí mít tvo�ivý, aktivní charakter. U�itel 
p�ece zodpovídá za kvalitu výchovy a výuky svých žák�. Úsp�ch v této 
práci m�že dosáhnout pouze tehdy, jestliže celou širokou škálu svých pro-
fesionálních (profesních) povinností bude plnit tvo�iv�, bude systematicky 
vyhledávat efektivní formy a metody �ešení pedagogických úkol�. Profesio-
nální pedagogická �innost má tu zvláštnost, že se k ní nedá p�ipravit jednou 
provždy v �ase výuky na vysoké škole. Ale jestliže budoucí u�itel v pr�b�-
hu studií na vysoké škole je p�ipravován k samostatné práci, jestliže je ve-
den k samostatnému získávání a osvojování si nových v�domostí, k tvo�i-
vému používání získaných v�domostí a dovedností, k analýze výsledk� 
pozorování a experiment�, pak takový u�itel už p�i prvních krocích své 
pedagogické �innosti bude usilovat o aktivní, tvo�ivé formy výuky a výcho-
vy svých žák�. 

Možnosti zkvalitn�ní p�ípravy budoucích u�itel� jsou p�edevším v na-
pl�ování tzv. profesního standardu u�itele, který by m�l být zaveden (vy-
mezen)  zákonem o pedagogických pracovnících. Zavedením profesního 
standardu u�itel� (pedagogických pracovník�) by došlo nejen k jednozna�-
nému formulování požadavk� na kvalifikovaný výkon profese u�itele, ale 
také k vytvo�ení požadavk� na rozsah a kvalitu pregraduální p�ípravy bu-
doucích u�itel�. Od profesního standardu lze potom odvodit profil absol-
venta u�itelského studia na vysokých školách. Profesní standard jako nor-
mativ by ur�il strukturu �inností, povinností a zodpov�dností, odpovídají-
cích kompetencí, nezbytných k výkonu u�itelské profese. 

Profesní kompetence pro výkon u�itelského povolání je nutno vid�t jako 
komplexní strukturu pedagogických �inností integrující znalosti, dovednos-
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ti, postoje a zkušenosti v oblasti výchovy a vzd�lávání, jejichž osvojení je 
nezbytné pro efektivní �innost u�itele. Tyto pedagogické �innosti jsou vy-
soce odborné �innosti, které se p�i výkonu profese u�itele stávají pracovní-
mi povinnostmi u�itel�. Pat�í sem mimo jiné p�edevším: 

• diagnostikování výchovných a vzd�lávacích pot�eb žák�, 

• analyzování podmínek výchovy a vzd�lávání, 

• projektování a hodnocení pedagogických proces�, 

• hodnocení výsledk� u�ení a rozvoje osobnosti žák�, 

• rozhodování o optimalizaci �ízení proces� u�ení žák�, 

• pedagogická komunikace se žáky, rodi�i, ostatními u�iteli, 

• utvá�ení hodnotového systému a postoj� žák�, 

• vytvá�ení p�íznivého sociálního klimatu a prost�edí pro výchovu a 
vzd�lávání, 

• �ešení výchovných problém� a situací. 

       

P�i inovaci u�itelské p�ípravy, p�edevším pedagogické praxe, bude nutno 
brát v úvahu uvedené standardy u�itelské profese, ale také musíme vychá-
zet z p�edpoklad� a vizí, pro jakou spole�nost bude škola vychovávat žáky 
v jednadvacátém století (multikulturní spole�nost, nutnost kooperace lidí na 
nejr�zn�jších úrovních, exploze nových poznatk�, technologií, nutnost 
celoživotního vzd�lávání…). Zvýší se role školy v oblasti socializa�ní, po-
radenské.  

Ve v�tšin� vysp�lých zemích Evropy je v�nována p�íprav� budoucího 
u�itele velká pozornost. Systémy a modely této p�ípravy jsou však rozdílné. 
Jednak vlivem ekonomické situace jednotlivých zemí, vlivem národních 
tradic, demokratických prvk� v �ízení jednotlivých zemích, jednak zam��e-
ním pedagogického systému na v�domosti, nebo na celkový rozvoj osob-
nosti dít�te  apod. Co však je tém�� všem spole�né a rozdílné vzhledem 
k našemu pojetí, je n�kolikanásobný podíl  dní nebo hodin pedagogické 
praxe a její význam v p�íprav� budoucích u�itel�. V mnohých zemích se 
p�ímo školská správa sama podílí na zabezpe�ení a evaluaci pedagogické 
praxe, mnohdy je rozsah a kvalita pedagogické praxe i podmínkou získání 
u�itelské zp�sobilosti. 
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Na Pedagogické fakult� Masarykovy univerzity v Brn� se realizují tyto 
druhy pedagogických praxí: 

 
U�itelství VVP: 
2. semestr – individuální pedagogická praxe pr�b�žná, 2H/T, student plní 
funkci asistenta u�itele, 
4. semestr – individuální pedagogická praxe pr�b�žná, 2H/T, student plní 
funkci asistenta u�itele, 
5. semestr – praxe pr�b�žná, 2H/T, 10 hodin výstup� studenta pro apro-
ba�ní p�edm�t, 10 hodin hospitace,            

6. semestr – praxe souvislá, 2T, 6 hodin výstup� studenta pro aproba�ní 
p�edm�t, 40 hodin hospitace, 

7. semestr – pedagogická praxe souvislá, 3T, 14 hodin výstup� studenta 
za aproba�ní p�edm�t, 20 hodin hospitací, 

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

 

Pedagogická praxe – individuální aktivita studenta v 1. a 2. ro�níku studia 
(30 hodin). 

Od studijního roku 1998/99 jsme zavedli i pro studenty 1. a 2. ro�níku 
všeobecn� vzd�lávacích p�edm�t� pro základní a st�ední školy volitelný 
p�edm�t „Individuální pedagogická praxe“, p�i které mají studenti možnost 
seznámit se se  školou, jejím prost�edím, sociálními vztahy, s rolí žák� a 
u�itel� a jejich vzájemnou interakcí a komunikací. Studenti zde tak mohou 
získat první zkušenosti a základy dovedností v pedagogické diagnostice, 
obecné didaktice, pedagogické komunikaci, organizaci a �ízení výchovn�-
vzd�lávacího procesu. 

Hlavním cílem je, aby studenti m�li možnost poznat �innost školy kom-
plexn� jako výchovn�-vzd�lávací instituci se všemi vnit�ními i vn�jšími 
problémy. Aby se mohli seznámit s životem školy, podílet se na poznávání 
osobností žák�, chápat žáka a t�ídu jako sociální skupinu, seznámit se 
s r�zným pojetím práce u�itel�. 

Práce student� je zam��ena p�edevším na pedagogicko-psychologickou 
diagnostiku žáka, p�ípadn� t�ídy, na výchovnou �innost u�itele (student si 
m�že zvolit �innost se skupinou nebo jednotlivcem). Dochází též k rozvoji 
pozorovacích dovedností vyu�ovacího procesu a školského prost�edí. 
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Považujeme též za nezbytné vybudovat technické zázemí pro profesní 
p�ípravu budoucích u�itel�, na základ� kterého by bylo možno realizovat 
následující aktivity: 

• nácvik �ešení standardních pedagogických situací (metoda mikrovyu�ování), 

• identifikace, kvalifikace a �ešení nestandardních pedagogických situací 
(metoda videosimulací), 

• teorie a tvorba inscenovaných pedagogických situací pro analýzu 
v p�edm�tech oborových didaktik, 

• realizace, záznam a analýza r�zných p�ístup� sm��ujících k sebereflexi 
budoucích u�itel�, 

• realizace, záznam a analýza reálných výstup� student� na pedagogické praxi, 

• realizace a záznam ú�elových situa�ních fragment� z reálné výuky a 
jejich následný rozbor. 

 

P�ehled druh� pedagogické praxe našich student� a dotace hodin p�ed-
stavuje ur�itou možnost splnit cíle, které by m�la praxe zabezpe�it. P�esto 
je t�eba upozornit na skute�nost, že jsou ur�ité rezervy p�edevším v organi-
zaci praxe, ve stanovení konkrétních úkol� pro studenty a p�edevším v kon-
trole pedagogických praxí (zde mám na mysli spíše než vlastní kontrolu 
kontakt s praktikujícími studenty). �áste�n� jsou tyto nedostatky zp�sobe-
ny ekonomickou situací fakulty, množstvím student� a ochotou �len� jed-
notlivých kateder se na praxi podílet. 

Abychom se pokusili pedagogické praxe na naší fakult� zkvalitnit, p�ipra-
vili jsme projekt do Grantové agentury �R, který byl p�ijat pro léta 2003-2005 
a v lo�ském roce jsme �ešili první etapu. Cílem projektu je zkvalitn�ní peda-
gogických praxí na naší fakult�, p�edevším zásahem (intervencí) do pr�b�hu 
pedagogických praxí, a tím p�isp�t k lepší p�ipravenosti  našich absolvent� 
pro školskou praxi. Zatím jsme uskute�nili p�edb�žné šet�ení, za pomoci 
dotazník� a rozhovor� s u�iteli jsme se snažili zjistit, které kompetence jsou 
pro u�itele významné a jakým zp�sobem je získali. 

 

P�edpokládané realiza�ní výstupy: sborník studií – Pojetí pedagogické 
praxe, Statut praktikujícího studenta, Struktura a vedení pedagogického de-
níku, Návrh dokumentu o absolvování pedagogické praxe. 

 
Abstract: The paper deals with the conception and importance of teaching 
practice in pre-gradual courses of future teachers, discribe the current 
state and discuss possible improvements. 
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PROM�NA P�ÍPRAVY U	ITEL
 Z HLEDISKA PRAXE 
Radka Wildová 

Anotace: Inovace p�ípravy u�itel� vyžaduje kompletní prom�nu všech složek, 
v�etn� p�ípravy praktické. P�ísp�vek prezentuje sou�asnou situaci v praktické 
p�íprav� student� u�itelství 1. stupn� ZŠ na PdF UK v Praze. 

 
Úvod 

Rozsáhlá prom�na školství, v našem p�ípad� školství primárního, vyžaduje 
adekvátní prom�nu p�ípravy u�itel� respektující tzv. evropské trendy tohoto 
vývoje. Východiskem této prom�ny  je p�edevším vnímání nové role u�itele – 
u�itele, který je facilitátorem vývoje dít�te, osobou, koncipující vyu�ovací 
proces tak, aby byly respektovány  individuální vzd�lávací pot�eby každého 
žáka. Na tuto roli je t�eba budoucí u�itele zodpov�dn� p�ipravit. 

Rozsáhlá prom�na p�ípravy u�itel� je dynamickým procesem, který se  
dotýká všech díl�ích komponent „celku“ pregraduální p�ípravy. Význam-
ným charakteristickým rysem je p�edevším posílení významu pedagogicko-
psychologické komponenty a komponenty p�edm�tov�-didaktické a její 
úzké provázání s efektivní praktickou p�ípravou. 

 
1. Charakteristické rysy prom�ny praktické p�ípravy 

Praktická p�íprava je vnímána jako podstatná sou�ást p�ípravy budoucích 
u�itel�. Její r�zné modely byly a jsou v zahrani�í ale i u nás experimentáln� 
ov��ovány. Odborníci se shodují, že efektivnost praktické p�ípravy nelze 
zajistit pouze zvýšením �asové dotace, ale její vnit�ní prom�nou. Kvantita-
tivní dimenzi tedy nahrazuje dimenze kvalitativní. V procesu hledání  opti-
mální podoby práv� kvalitativní prom�ny lze sledovat �adu spole�ných 
rys�, z nichž n�které uvádíme: 

• efektivní integrace s pedagogicko- psychologickou p�ípravou a 
p�edm�tovými didaktikami 

P�i analýze r�zných model� praktické p�ípravy se jako podstatný 
problém jeví nedostate�ná efektivní provázanost praktické p�ípravy 
s obecnou didaktikou, psychologickými disciplínami a p�edevším p�ed-
m�tovými didaktikami. Nefunk�ní p�ekrývání obsahových témat v pe-
dagogicko-psychologických disciplínách, odlišné pojetí koncepce vy-
u�ování a v návaznosti na to  i odlišné nároky na pedagogické p�sobení 
studenta, jsou toho �astým d�kazem.  
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Snahy efektivn� prom�nit praktickou p�ípravu student� jsou založeny 
na p�edpokladech úzké provázanosti pedagogicko-psychologické kompo-
nenty v u�itelské p�íprav� jako celku, ale i v úzké provázanosti jejích 
jednotlivých �ástí s p�ípravou praktickou. Organiza�ním zajišt�ním m�že 
být nap�. provázanost seminá�� p�edm�tových didaktik s konkrétní 
praktickou p�ípravou na škole (vytvo�ení „bloku“ p�edm�tové didaktiky 
s praxí, který je realizován v podmínkách primární školy). Personálním 
zajišt�ním pak je nap�. spolupráce pedagog� a psycholog�, ale i  p�edm�to-
vých didaktik� p�i p�íprav�, realizaci, ale i reflexi pedagogické praxe 
student�. Významná je i úzká spolupráce s p�íslušnými u�iteli ze škol, 
u kterých praxe probíhá. 

Pro ú�elnou integraci je podstatné i to, kdy student do r�zných forem 
praktické p�ípravy m�že vstoupit, konkrétn�, které pedagogické a psycho-
logické disciplíny ovliv�ují jeho vstup do ur�ité pedagogické p�ípravy.  

       
• grada�ní charakter  

V pr�b�hu pregraduální u�itelské p�ípravy je koncepce praxe vytvo-
�ena tak, aby již od po�átku studia m�l student možnost setkávat se 
s prost�edím školy, se žáky a s konkrétním vyu�ovacím procesem. 
V pr�b�hu studia praxe z hlediska kvantity nar�stá a zárove� se podstatn� 
kvalitativn� m�ní. Od prvotních observa�ních pokus� p�er�stá do r�z-
ných forem asistentské praxe, p�i které student organizuje díl�í pedago-
gické �innosti ve t�íd�, aplikuje do praxe obecn�-didaktické zásady 
(zp�sob komunikace se žáky, jejich hodnocení, motivace atd.), p�ípad-
n� se pokouší o vlastní „mikrovýstupy“. V grada�ním schématu násle-
duje praxe didakticky orientovaná, jejímž cílem je ov��ení konkrétních 
didaktických postup� p�i výuce jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�. 
Vrchol náleží souvislým praktickým pokus�m (r�zné formy souvislé 
praxe), p�i kterých student integruje p�edcházející praktické zkušenosti 
a teoretické poznatky z jednotlivých oblastí. 

Kvalita této praxe spo�ívá nejen ve schopnosti „zvládnutí“ vyu�o-
vacího procesu jako celku, ale p�edevším ve schopnosti reflektovat 
vlastní pedagogické p�sobení a využít tuto reflexi pro plánování a 
realizaci další výuky. 

Souvislé praxe bývají za�azovány do záv�re�né fáze studia. V za-
hrani�í jsou známy organiza�ní struktury, ve kterých nap�. student 
nastupuje na celoro�ní souvislou praxi v záv�ru studia, tato praxe je 
hodnocena podle p�esn� stanovených kritérií týmem expert� (v n�k-
terých p�ípadech i za ú�asti zahrani�ních odborník�) a až po jejím 
úsp�šném absolvování získává student p�íslušnou graduaci. 
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• reflexivní pojetí 

Kvalitativní prom�na znamená p�edevším rostoucí význam reflexivního 
pojetí praxe. Smyslem reflexivního pojetí je rozvoj takových schopností a 
dovedností studenta, které mu umožní analyzovat konkrétní vyu�ovací 
proces jako celek, ale i v jeho jednotlivých �ástech, a na základ� jeho vlast-
ního vyhodnocení pak hledání cest, jak vlastní pedagogické p�sobení opti-
máln� utvá�et. Práv� analýza observovaných pedagogických pokus� a spo-
le�ná diskuse student� a u�itel� umožní reflektovat zkušenosti ostatních 
ve smyslu vlastního rozvoje. Podstatnou sou�ástí reflektované praxe je také 
schopnost sebereflexe, vlastního zhodnocení svého pedagogického p�sobe-
ní a následné využití pro hledání svých cest k optimálnímu pedagogickému 
p�sobení. Pro reflexi a sebereflexi pedagogické praxe se �asto, p�edevším 
v zahrani�í, využívají r�zné formy profesních portfolií. 
 
• individualizace a variabilita 

Nedílnou sou�ástí prom�ny p�ípravy u�itel� je efektivní osobnostn� 
orientované zam��ení pedagogické p�ípravy. V pr�b�hu studia ve smyslu 
grada�ního schematu a v rámci kvalitativní prom�ny je nezbytné umožnit 
budoucímu u�iteli individuální cesty, které ho k získání praktických zkuše-
ností povedou. V organiza�ních strukturách model� pedagogické praxe se 
toto objevuje v podob� d�razu na �ízenost pedagogické praxe, ale i v mož-
nosti uskute�n�ní individuálních „voleb“ studenta (nap�. volba školy a u�i-
tele pro praxi, jejího rozsahu a formy, ale i za�azení praxe do vlastní studij-
ní trajektorie).  
 
2. Praktická p�íprava student� u�itelství 1.stupn� ZŠ na UK PedF 

Na UK PedF v Praze již osm let probíhá rozsáhlá prom�na p�ípravy u�i-
tel� pro primární školu. Tato prom�na zahrnuje i výraznou prom�nu praxe, 
která respektuje uvedené charakteristické rysy sou�asné praktické p�ípravy 
budoucích u�itel�. Pro konkretizaci se její model pokusíme stru�n� popsat. 
D�ležité je p�ipomenout, že studium u�itelství pro 1. stupe� je na UK PedF 
p�tileté, rozd�lené do dvou cykl� (3+2 roky), ve kterých jsou kurzy uspo�á-
dány do p�ti modul�. Student má možnost volit vlastní studijní trajektorii 
p�i respektování vstupních požadavk� do jednotlivých kurz�. 

V 1. ro�níku (zimní semestr)  je za�azena tzv. úvodní pedagogická praxe, 
jejímž cílem je p�edevším motivace studenta pro studium u�itelství, seznámení 
se se sou�asným pojetím vyu�ování na p�íslušném stupni ZŠ, p�ípadn� 
v r�zných typech škol a školních za�ízení. Rozsah této praxe je 1  týden, tzn. 20 
hodin. Její sou�ástí je i teoretický „blok“ p�ednášek, ve kterém jsou prezentová-
na vybraná aktuální témata transformace sou�asného školství, ale i témata 
spojená se zm�nou role studenta – ve smyslu role studenta vysoké školy. 
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Ve 2. ro�níku (zimní a letní semestr) je jeden den v týdnu organizován jako 
pedagogický blok, vytvo�ený z u�itelského praktika, seminá�e a p�ednášky 
z didaktiky 1. stupn� ZŠ. U�itelské praktikum je koncipováno jako  �ty�hodi-
nový blok, p�i kterém se studenti ve vybraných typech škol seznamují s poje-
tím a organizací školního a mimoškolního vyu�ování, hospitují u zvoleného 
u�itele v p�íslušné t�íd� a zkoušejí své první pedagogické pokusy formou asis-
tentské praxe a mikrovýstupy. V u�itelském praktiku mají studenti možnost 
v praxi analyzovat a prakticky ov��it poznatky získané z teorie obecné didak-
tiky a p�íslušných psychologických disciplín. Podstatná role náleží rozvoji 
organiza�ních, komunikativních a p�edevším reflektivních kompetencí budou-
cích u�itel�. �asový rozsah u�itelského praktika je 104 hodin. Studenti jsou 
ve skupinách maximáln� po patnácti studentech. 

Ve 3. a 4. ro�níku studia (zimní a letní semestr), po ukon�ení u�itelského 
praktika a obecné didaktiky, za�íná p�edm�tov�-didaktická p�íprava budou-
cích u�itel�. Tato p�íprava je integrální sou�ástí každé p�edm�tové didakti-
ky a je organizována v rámci jejich seminá��. Praxi na školách �ídí p�edm�-
tový didaktik ve spolupráci s u�itelem ve škole. Studenti nejprve v menších 
skupinách hospitují a po té realizují vlastní pedagogické výstupy. Podmín-
kou ukon�ení každé p�edm�tové didaktiky jsou  1 až 2 pozitivn� hodnocené 
celohodinové výstupy. 

D�raz je kladen nejen na didaktickou analýzu u�iva a zp�sobu jeho zpro-
st�edkování žák�m, ale také na optimalizaci vlastního pedagogického p�so-
bení využitím reflexe a sebereflexe studenta. 

V posledních p�ti letech je ov��ován v n�kterých p�edm�tových didaktikách 
model, ve kterém je p�edm�tová didaktika vyu�ována p�ímo ve škole, kde 
probíhá p�íprava praktická. Je tedy vytvo�en organiza�ní blok, který umož�uje 
úzkou provázanost teoretické a praktické p�ípravy a zárove� flexibiln� reaguje 
na konkrétní situaci ve škole a  požadavky teoretické výuky budoucích u�ite-
l�. Výhodou je i úzká spolupráce s u�itelem, u kterého je praxe realizována. 
Tento u�itel m�že participovat i na teoretické p�íprav� student� p�i seminá-
�ích. Rozsah p�edm�tov�-didaktické praxe je p�ibližn� 250 hodin. 

V 5. ro�níku je po ukon�ení p�edm�tov�-didaktické p�ípravy za�azena 
souvislá praxe (2 týdny zimní semestr, 4 týdny letní semestr). Souvislá pra-
xe je považována za vyúst�ní teoretické a praktické p�ípravy budoucích 
u�itel�. Studenti mají p�i realizaci, stejn� jako i v p�edcházejících formách 
pedagogické praxe, možnost uskute�nit n�které vlastní volby, nap�. volí 
obecného nebo p�edm�tového didaktika z fakulty, u kterého praxi cht�jí 
realizovat a který bude  jejich praktickou zp�sobilost v záv�ru studia garan-
tovat. Volí i školu a konkrétního u�itele. 

P�i souvislé praxi je posuzována praktická zp�sobilost budoucího u�itele 
jako celek, je posuzována i schopnost spolupracovat s u�iteli ve škole a  p�e-
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devším op�t schopnost využít reflexi a sebereflexi pro hledání vlastního peda-
gogického p�sobení.  

Na souvislou pedagogickou praxi je kladen obrovský d�raz, proto je dopln�na 
i tzv. reflektivními seminá�i k souvislé praxi, které mají student�m v záv�ru 
studia pomoci s hledáním vlastní podoby profesního p�sobení. 

Celkový rozsah souvislé praxe je 150 hodin (bez seminá��). 

Uvedený model, který je v sou�asnosti realizován na UK PedF, je t�eba 
vnímat jako model dynamický. Ve svém vývoji reaguje na aktuální trendy 
prom�ny p�ípravy u�itel� a na trendy prom�ny primárního školství. 

 
Záv�r 

Ve stru�né prezentaci sou�asné prom�ny praktické p�ípravy je t�eba zmínit 
i n�které problémy, které se sledovanou problematikou souvisí a  jejichž �eše-
ní se jeví jako velmi obtížné. Za všechny zmi�ujeme nap�. vnímání prom�ny 
praktické p�ípravy pouze ve smyslu nutnosti jejího kvantitativního nár�stu 
(místo kvalitativní prom�ny). Jinou skupinou problém� je  hledání optimál-
ního zp�sobu hodnocení pedagogické praxe a jeho využití pro celkové zhod-
nocení u�itelské zp�sobilosti studenta. Podstatné je �ešit i otázku celoživotní-
ho vzd�lávání u�itel�, u kterých praktická p�íprava probíhá. A v neposlední 
�ad�, samoz�ejm� i otázku ekonomickou, která ovliv�uje nejen kvantitu, ale 
p�edevším kvalitu praktické p�ípravy budoucích u�itel�. 
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Abstract: Inovating the teacher education requires complete transformation 
of all its components, including the practical. This paper describes the present 
situation in teaching practice of the primary school teacher students at the 
Faculty of Education of the Charles University in Prague. 
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ETAPY A OBSAH PRAKTICKÉ PREGRADUÁLNÍ 
P�ÍPRAVY U	ITEL
 

Jitka Mikešová 

Anotace: P�ísp�vek se zabývá etapizací pedagogické praxe, analyzuje aktuál-
ní stav praktické pregraduální p�ípravy student� u�itelství pro 1. stupe� ZŠ. 
Seznamuje se systémem fakultních škol a  rámcovými požadavky na  d�ní ve 
školském terénu. 

 

Komplexnost u�itelské profese, požadavek všestrannosti u�itele 1. stup-
n� škol, rozdílné vstupní kvalitativní parametry uchaze�� vyžadují v pre-
graduální p�íprav� vedle disciplín profesního základu propracovaný systém 
pedagogických praxí. Praktická p�íprava student� u�itelství je integrující 
klí�ovou sou�ástí pregraduální p�ípravy. O efektivní variantu pedagogické 
praxe, optimální systémové pojetí její realizace usilujeme v Liberci již dva-
náctý rok. 

Model praktické p�ípravy na liberecké fakult� (jeden z nejpropracovan�j-
ších v �R) od 1. ro�níku studia úzce navazuje na pedagogicko-psycholo-
gické disciplíny a didaktiky odborných p�edm�t�. Pokud na všech �eských 
pedagogických fakultách mívá primární vzd�lávání vyšší podíl praktické 
p�ípravy, v Liberci máme jeden z nejv�tších. 

Model praktických aktivit studia u�itelství pro 1. stupe� ZŠ je založen na 
integrativním p�ístupu. Nepostrádá gradaci a komplexnost. K funk�nosti a 
efektivit� nácviku praktických profesních dovedností je nutno zajistit verti-
kální následnost jednotlivých etap praxí (viz blíže Solfronk, 1996) a hori-
zontální integraci výuky ve vztahu teoretických disciplín a realizovaných 
praktických aktivit. K rozvoji pedagogické kompetence sm��ují studenti 
u�itelství pro 1. stupe� ZŠ  ve t�ech hlavních, gradujících etapách:  

I. ETAPA (1. ro�ník) má funkci orientace ve školském terénu, praktického 
seznámení s atmosférou, d�tmi. Cílem je celkový náhled na budoucí profe-
si, charakter práce, organizaci vyu�ování. Praktikanti sledují �innost u�ite-
le, veškeré jeho aktivity ve výchovn�-vzd�lávacím procesu novým úhlem 
pohledu. K základním formám práce student� pat�í náslechy, asistentské 
�innosti a pozd�ji mikrovýstupy. K základním metodám pak pozorování, 
analýza �innosti u�itele, jednodušší výzkumné metody.    

II. ETAPA (2. ro�ník) – z obecn�jší roviny praktické p�ípravy (poznávání 
obecných psychodidaktických jev� ve vyu�ovací hodin�, analyzování vy-
u�ovací hodiny) dochází již ke konkrétn�jší, specificky zam��ené pedago-
gické �innosti – výuce a s ní spojeným �innostem (p�íprava  na výuku, re-
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flexe a analýza výstup� v hodinách jednotlivých p�edm�t�, p�íprava pom�-
cek a materiálu pro žáky, opravování písemných projev� žák�, individuální 
práce se žáky apod.). Základní formou studentovy práce jsou výstupy. 
Praktikanti využívají vyu�ovacích metod a postup�, kterým se sou�asn� u�í. 

III. ETAPA (3. ro�ník) má komplexní charakter. P�ispívá k rozvoji všech 
profesních kompetencí u�itele. Realizuje se dv�ma specificky zam��enými 
formami souvislé praxe. Souvislý charakter praktických aktivit umož�uje 
kontinuální výuku (návaznost), možnost praktikovat ve všech p�edm�tech, 
poznat žáka mladšího školního v�ku z hlediska jeho vývoje; cílem je i d�-
kladn�jší seznámení s klimatem celé školy apod. 

Souvislá praxe A (2 týdny, za�átek 5. semestru) je zam��ena na koopera-
ci dvojic student�, souvislá praxe B (5 týdn�, konec 6. semestru) probíhají-
cí v míst� bydlišt� má i funkci „profesní socializace“. 

Základní formou práce jsou výstupy student� se všemi navazujícími akti-
vitami, �innosti výchovného charakteru (dozory, odvád�ní d�tí aj.), aktivní 
seznámení s agendou t�ídnické administrativy. 

Praktikanti využívají všech osvojených vyu�ovacích metod a postup�. 

Praktická p�íprava budoucích u�itel� je nemyslitelná bez možnosti p�í-
mého kontaktu s reálným školským terénem. Podle rozsahu, intenzity a for-
my kooperace je možné školy kategorizovat do t�í základních druh� – 
fakultní (nejv�tší intenzita), cvi�né (užší spolupráce) a školy praxe (epizo-
dické). Na libereckém okrese nese statut fakultní škola 19 školských za�íze-
ní, spolupracující u�itele lze po�ítat už na sta. 

P�es relativn� velkou �asovou dotaci praxí je model pro 1. stupe� studen-
ty pozitivn� vnímán. Uv�domují si význam praktické p�ípravy, zodpov�dný 
p�ístup sv�d�í také o oblíbenosti praktických p�edm�t�. Již první kontakty 
student� u�itelství se žáky odhalují jeden z profesních p�edpoklad�, a to 
vztah k d�tem. Spolupracující u�itele vyzýváme, aby jej sledovali a hodno-
tili. Je pot�šující, že sami studenti za�azují komunikaci se žáky mezi nejlé-
pe zvládané profesní �innosti. Bývá to jejich prvotní zážitek pedagogického 
p�sobení sm��ující k sebereflexi. 

P�i realizaci praktické p�ípravy na 1. stupni základních škol student�m 
zám�rn� m�níme charakteristiku eduka�ního prost�edí. Praktikanti po se-
mestrech st�ídají školu, cvi�ného u�itele i ro�ník, mohou srovnávat prost�e-
dí odlišná svým specifickým klimatem, stylem výchovy, p�ístupem u�itele i 
podmínkami pro rozvoj praktických dovedností studenta. D�raz klademe 
na rozvoj pedagogické tvo�ivosti student�. 

Cvi�ný u�itel („u�itel budoucího u�itele“) je jednou z klí�ových osob pro 
profesní rozvoj studenta u�itelství a jeho �innost lze považovat za vysoce 
kvalifikovanou práci. M�že bezprost�edn� a efektivn� zasahovat do vyu�o-
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vacích pokus� praktikanta, ovliv�uje rozvoj pedagogické tvo�ivosti studen-
ta, m�l by objektivn� hodnotit. Požadavkem na práci cvi�ného u�itele jsou 
nejen výborné profesní výsledky ve vlastní výuce, ale také schopnost zdra-
vé komunikace s praktikantem, kladení p�im��ených požadavk�, pr�b�žná 
kontrola spojená s konstruktivní kritikou, znalost pojetí praxe a moderních 
trend� v didaktice. Velmi záleží na ochot� u�itele v�novat sv�j �as studen-
tovi  p�i projekci i reflexi výstup�, na taktu citliv� a vhodn� intervenovat 
do �innosti praktikanta. Poslucha�i up�ednost�ují partnerské klima, ur�itou 
míru volnosti a tolerance. Lépe pak p�ijímají cenné korek�ní zásahy. P�íz-
nivý partnerský vztah mezi u�itelem a studentem zaniká p�i výrazn� ome-
zujícím vedení, p�ísné a p�esné regulaci, která hned v zárodku potla�uje 
aktivitu, nápady a tvo�ivost praktikant�. 

Na liberecké pedagogické fakult� za�ínají praktické aktivity prvním 
dnem studia. V pond�lním rozvrhu 1. ro�níku má p�edm�t pedagogické 
praktikum vyhrazen 1. až 3. blok. Zahajujeme jej  úvodním kurzem, kdy 
studenti postupn� navštíví speciální školská za�ízení pro d�ti handicapova-
né aj. Velmi oce�ujeme vst�ícný postoj �editel� t�chto škol. P�es jejich �a-
sové vytížení nám vždy umožní vstup do za�ízení, zajistí kvalitní besedu, 
v�tšinou obohacenou o náslechy ve t�ídách s možností blíže poznat specifi-
ka práce u�itele. Kurz pravideln� zakon�íme  návšt�vou fakultní školy, kde 
se poslucha�i po besed� s �editelem školy poprvé podívají do t�íd z jiného 
úhlu pohledu, než byli dosud zvyklí.  

P�ibližn� v polovin� listopadu p�icházejí praktikanti do škol. V obou 
semestrech 1. ro�níku vykonávají asistentské �innosti. Student by m�l 
pozorn� vnímat veškeré d�ní ve t�íd�,  aktivn� se zapojovat do pedagogic-
kého procesu. Vstup do 1. etapy pedagogické praxe je zárove� motivací 
student� pro zvolený obor. Poslucha� individuáln� p�istupuje k žák�m, 
aktivn� se zapojuje  do p�ípravy  tabule, výroby  názorných materiál�, 
m�že se podílet na výzdob� t�ídy, kontrolní �innosti, asistuje p�i skupinové 
práci apod.  Cvi�ný u�itel pracuje zpravidla se dv�ma studenty. M�l by 
v�d�t, že praktikant využívá prost�edí t�ídy i pro své první výzkumné 
aktivity. 

Proto je za�azen do 2. semestru povinný p�edm�t úvod do pedagogické 
praxe, který úzce navazuje na soub�žné  pedagogické a psychologické 
disciplíny i praktikum. Je spojnicí mezi teorií a praxí. Seznamuje studenty 
formou cvi�ení s projektováním a realizací výuky, s metodami pedagogic-
kého výzkumu. P�ispívá ke kompetenci projektovat, plánovat a diagnosti-
kovat. 

Ve 3. a 4. semestru studia p�ispívá k rozvoji pedagogicko-didaktické 
kompetence pr�b�žná pedagogická praxe. P�i ní se uskute��uje p�echod 
role studenta v roli u�itele. Ve 3. semestru t�žišt� p�edm�tové praxe spo�í-
vá v uv�dom�lém nácviku pedagogických dovedností v rámci samostatn� 
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vedených vyu�ovacích hodin �eského jazyka a matematiky, soub�žn� pro-
bíhá ješt� pedagogické praktikum dotované t�emi hodinami. Ve 4. semestru  
studenti vyu�ují  všem p�edm�t�m 1. stupn� ZŠ dle rozvrhu ur�ené t�ídy.  

Z obecn�jší roviny praktické p�ípravy (analýza, pozorování psychodida-
ktických jev� aj.) dochází ke specificky zam��ené pedagogické �innosti 
studenta, a tou je již výuka, p�íprava na ni, reflexe a analýza výstup�.  
Mentory  žádáme o konstruktivní kritiku. V písemných materiálech u�itele 
vyzýváme, aby nezapomínali pochválit za výraznou snahu. V n�kolika  p�í-
padech se praktikanti sv��ili s pocity nedocen�ní, kdy každý nápad �i vlast-
ní pom�cku  p�ešla  u�itelka bez povšimnutí. Snažíme se spole�nými silami 
podporovat tvo�ivost student�. 

�innosti studenta gradují z hlediska �asové i metodické náro�nosti. Po-
vinností praktikanta je absolvovat dv� hodiny výstup� týdn� se všemi 
navazujícími �innostmi – pe�livá p�íprava, (sebe)reflexe, výroba vlastních 
pom�cek, opravování a hodnocení písemných projev� žák�, individuální 
práce se žáky. Dále má student absolvovat dv� hodiny náslech�, spojených 
s pozorováním psychodidaktických jev�, vedením pedagogického deníku, 
aktivním zapojením do rozboru kolegova výstupu aj. Není na škodu, nechá-
li n�kdy u�itel studenta �ást vyu�ovací hodiny samotného, žáci pak obvykle 
jiným chováním více prov��í organiza�ní schopnosti praktikanta. Také hod-
nocení cvi�ným u�itelem graduje, nebo� ke sledování zájmu, aktivity, vzta-
hu k d�tem, ochoty apod. p�istupuje i hodnocení metodického p�ístupu 
každého vyu�ovacího pokusu.  

Zám�rn� se na tomto míst� zmíním o pravidelných návšt�vách fakultních 
pedagog� z odd�lení pedagogické praxe na základních školách. Každoro�-
n� si domlouváme na druhý až t�etí týden v zá�í sch�zky s �editeli fakult-
ních a cvi�ných škol, na které se my i vedení školy p�ipravujeme. V pr�b�-
hu pracovní sch�zky se seznámíme s rozvrhy spolupracujících u�itel�, pod-
le p�edpokládaného po�tu student� a možností školy získáme nové u�itele, 
vzájemn� si sd�líme požadavky i nabídky. V p�átelské atmosfé�e projedná-
me s �editelem školy další pracovní záležitosti i nutnou variabilitu pevného 
rozvrhu, která student�m umožní vyu�ovat všem p�edm�t�m daného ro�ní-
ku. �editele by pak nem�lo p�ekvapit, když ve t�ídách s praktikanty nepro-
bíhá po�adí hodin vždy podle pevného rozvrhu. 

T�etí ro�ník zahajuje souvislá �trnáctidenní pedagogická praxe. Tato 
forma praxe p�ispívá k rozvoji všech profesních kompetencí u�itele. Sou-
vislý charakter praktických aktivit umož�uje kontinuální výuku (návaznost) 
a možnost praktikovat ve všech p�edm�tech dané t�ídy. Praxe poskytuje 
orientaci v celém provozu školy, možnost posouzení momentální p�iprave-
nosti, ov��ení stavu pedagogicko-psychologických v�domostí a dovedností 
získaných studiem i absolvováním p�edchozích typ� pedagogických praxí. 
Student  lépe pozná žáka mladšího školního v�ku z hlediska jeho vývoje, 
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uplatní zp�tnou vazbu jako sebereflexi posunu v�domostí d�tí na základ� 
vlastní pedagogické �innosti. Praxe je zam��ena na kooperaci dvojice stu-
dent�-kamarád�, a to jak p�i projektování, tak p�i samotné výuce, její ana-
lýze i ostré reflexi. P�istupují i �innosti výchovného charakteru (dozory aj.) 
a r�zné t�ídnické práce (administrativní agenda aj.). Praxe probíhá na p�ti 
libereckých fakultních školách se zkušenými u�iteli, kte�í se specializují na 
tento typ praxe. Znají naše požadavky, jsou s námi v kontaktu.  

Model praktických aktivit studia u�itelství pro 1. stupe� ZŠ završuje 
souvislá p�titýdenní praxe, která uzavírá 3. ro�ník. Tuto praxi by m�l stu-
dent absolvovat v míst� svého bydlišt�, poprvé si ji domlouvá sám vybaven 
materiály a pr�vodními dopisy z fakulty.  Možnost u�it v jiném m�st� je 
motivována nejen poznáním další školy, ale hlavn� má vytvo�it poslucha�i 
p�edpoklad pro p�ijetí do u�itelského místa po absolvování fakulty. Plní 
funkci „profesní socializace“. 

P�edm�tem této praxe je komplexní u�itelská �innost praktikanta, oproti 
p�edcházejícímu typu obohacená o další nápl� u�itelské profese, jako nap�. 
pedagogické rady, t�ídní sch�zky apod. Poprvé má jeden student možnost 
praktikovat sám v dané t�íd�. B�hem p�ti týdn� praxe dochází intenzivn�ji 
k formování vztahu studenta ke svému mentorovi jako k autorit� i možné-
mu budoucímu kolegovi. Student by  m�l p�evzít cenné zkušenosti u�itele, 
na nich stav�t. Proto �editele školy  písemn� žádáme o uvážlivý výb�r  kan-
tora  s více lety praxe.  

Cvi�ní u�itelé bývají r�zného stá�í, každý jiné povahy, s vyp�stovanými 
stereotypy. Charakterizuje je velká preciznost a zodpov�dný p�ístup. V dob-
rém úmyslu rozdávají rady, n�kte�í studenti je však berou jako pou�ování. 
Výjime�n� nar�stá takové nap�tí mezi u�itelem a studentem, že je rozum-
n�jší studenta p�eložit. Je zajímavé, že za sedm let jsem zaznamenala jen 
dva takové p�ípady vzájemných neshod, a to na praxi pr�b�žné. Každoden-
ní kontakt u�itele s jedním studentem na souvislé praxi vede k užšímu 
partnerskému vztahu. 

Studenti uvád�jí jako p�í�iny možných neshod pocity nedocen�ní, výraz-
n� omezující vedení, p�ímou svazující regulaci. Konzultace s praktikanty 
nazna�ují, že vezmou každou dob�e mín�nou radu i kritiku, pokud se vedle 
ní objeví i slova uznání, pochvala za dobrý nápad, vlastnoru�n� zhotovenou 
pom�cku, n�kdy i povzbuzení za snahu, která se v kone�ném efektu minula 
ú�inkem. Ur�it� vzájemné komunikaci velmi prospívá, pokud mentor po-
ukáže na viditelnou vzestupnou tendenci v po�ínání praktikanta. 

Organizace praxí pro studenty 1. stupn� ZŠ má jednu velmi pozitivní 
stránku – studenti mají kladný vztah k d�tem, tém�� všichni cht�jí v bu-
doucnu u�it. To je p�edpoklad, na kterém se dá stav�t. Pokud nechybí pe�li-
vost v p�íprav� na výstupy a snaha brát dob�e mín�né rady u�itele, bývají 
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pokroky v praktickém po�ínání skute�n� znát. Z výkaz� lze vy�íst, že vý-
razn� p�evládá pozitivní hodnocení praktikant� u�itelem. Na základ� osob-
ních kontakt� lze �íci, že u�itelé i studenti hodnotí vzájemný vztah a spolu-
práci také pozitivn�. Zdá se však, že cvi�ní u�itelé mají mírnou tendenci 
nadhodnocovat. N�kdy �tu velmi pozitivní slovní hodnocení, kterému ne-
odpovídá hodnocení vyjád�ené �íselným symbolem. Všem praktikant�m 
pom�že jasná informace o chyb�. Kone�ný efekt praktického p�sobení 
student� na základních školách se pak násobí, jedni�ka z teoretického p�ed-
m�tu se m�že dostat do kontrastu s horší známkou za praxi.       

Spolupráce liberecké fakulty (odd�lení pedagogické praxe) s fakultními 
školami (i jinými) probíhá na požadované úrovni. Rok od roku se rozši�uje 
(vlivem rostoucího po�tu p�ijímaných student�), v��íme, že i zkvalit�uje. 
Spolupracující u�itele jsme seznámili s modelem praxí, našimi p�edstavami 
a požadavky prost�ednictvím publikace vydané roku 2001 kolektivem naše-
ho odd�lení (viz literatura). Klademe d�raz na osobní kontakty. Školám 
nabízíme na oplátku z �ad student� vedoucí kroužk�, instruktory kurz�, 
organizátory školních akcí. Mezi staršími studenty fakulty hledáme ochotné 
suplenty. Našim p�áním je pravideln�ji uskute��ovat pracovn� p�átelská 
posezení se všemi spolupracujícími u�iteli, spojená s pod�kováním, malou 
pozorností a hlavn� vým�nou zkušeností, podn�t�, p�ipomínek. Ze spole�-
ných setkání vycházejí cenné impulsy pro další spolupráci. Nejen ekono-
mické podmínky podobných akcí, ani finan�ní odm�ny spolupracujícím 
u�itel�m neodpovídají našim p�edstavám. Ale to je téma pro jiný, samostat-
ný p�ísp�vek. 
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Abstract: The text deals with particular periods in teaching practice. It analy-
ses the current state of the pre-gradual primary school teacher traning. It 
introduces the system of the so-called faculty schools and the basic require-
ments on the practice. 
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ZASTÚPENIE SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXE 
V PRÍPRAVE U	ITE�OV 1. STUPA ZŠ 

Miroslav Špánik 

Anotace: Obsahom predloženého príspevku je poukáza� na špecifiká realizá-
cie súvislej pedagogickej praxe študentov u�ite�stva 1. stup�a ZŠ. 

 

Úvod 
Významným predpokladom vhodnej prípravy budúceho u�ite�a je orga-

nické spojenie teoretického vzdelávania s praktickou prípravou. 

V teoretickej príprave majú dôležitú úlohu odborné predmety príslušnej 
u�ite�skej kvalifikácie a pedagogicko – psychologická príprava. V príprave 
budúcich u�ite�ov 1. stup�a základnej školy je odborná príprava uskuto�-
�ovaná v širšom rozsahu, ako je realizovaná v príprave u�ite�ov 2. stup�a ZŠ. 

Popri odbornej príprave je žiadúce venova� primeranú pozornos� aj ped-
agogicko-psychologickej príprave budúceho u�ite�a základnej školy. P�ed-
metom pedagogicko-psychologického pôsobenia je u�ite� aj žiak a ich vzá-
jomná sú�innos� vo výchovnom i vzdelávacom procese. 

 

1. Význam priebežnej pedagogickej praxe   
Nezastupite�né miesto vo výchove u�ite�ov však má aj pedagogická prax 

študentov v rámci ktorej sa uplat�uje odborná a pedagogicko-psychologic-
ká príprava v riešení konkrétnych pedagogických situácií. 

V priebehu štúdia u�ite�stva pre 1. stupe� základnej školy sa na Pedagogic-
kej fakulte Trnavskej univerzity realizuje priebežná a súvislá pedagogická 
prax. Priebežná pedagogická prax je zaradená v druhom ro�níku štúdia v roz-
sahu 2 vyu�ovacích hodín formou ná�uvov a rozborov vyu�ovacích hodín 
v zimnom i letnom semestri. V tre�om ro�níku štúdia sa realizuje formou 
výstupov a rozborov vyu�ovacích hodín v rozsahu 2 hodín týždenne v zim-
nom aj letnom semestri. Priebežnú pedagogickú prax študenti absolvujú na 
cvi�nej škole pod vedením cvi�ných u�ite�ov základnej školy a metodikov 
fakulty. Prax organizuje Katedra pedagogiky elementárneho a predškolského 
vzdelávania. Výsledky študentov na praxi hodnotia cvi�ní u�itelia a organizá-
tori pedagogickej praxe na katedre pedagogiky elementárneho a predškols-
kého vzdelávania. Priebežnou pedagogickou praxou sa študent pripravuje 
na samostatné riešenie pedagogických problémov vo vyu�ovacom aj výchov-
nom procese. Pozorovaním pedagogických javov na ná�uvoch cvi�ných 
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u�ite�ov a kolegov – študentov, môže študent získava� nové podnety, ktoré sú 
zdrojom informácií pre uplat�ovanie vlastnej originality v práci so žiakmi. 
P�i individuálnom výkone v priebehu vlastného výstupu študentov sa uplat-
�uje teoretická príprava študenta v samostatnej tvorivej pedagogickej �innosti 
so žiakmi. U�í sa realizova� stanovené didaktické ciele v konkrétnych 
situáciách. Rieši výchovné problémy vzniknuté v priebehu vyu�ovacieho 
procesu. Získava skúsenosti s diagnostikovaním žiakov. 

 

2. Význam súvislej pedagogickej praxe 
Súvislú pedagogickú prax možno považova� za vyvrcholenie pregraduál-

neho štúdia u�ite�ov. Završuje sa �ou zmena postoje študenta na postoj u�i-
te�a. Umož�uje študentom získa� ucelený poh�ad na u�ite�skú profesiu 
v danom �asovom úseku. Za optimálne �asové úseky považujeme trojtýž-
d�ové bloky realizované v zimnom a letnom semestri kon�iaceho štvrtého 
ro�níka štúdia. Zaradenie šes�týžd�ovej súvislej pedagogickej praxe 
do dvoch semestrov umož�uje študentom získa� pedagogické skúsenosti 
v rozdielnych fázach školského roka, prípadne aj na rozdielnych školách 
a zárove� negatívne nezasahuje do d�žky vyu�ovacieho procesu v jednotli-
vých semestroch ve�mi dôležitého závere�ného ro�níka štúdia. 

Cie�om súvislej pedagogickej praxe je pripravi� študenta aj na adaptáciu 
do praxe s cie�om jeho dlhodobej stabilizácie na novom pôsobisku. Preto po-
važujeme za vhodné organizova� súvislú pedagogickú prax mimo sídla 
fakulty, na základných školách, ktoré budú pravdepodobným za�ínajúcim 
pôsobiskom študentov. Súvislú pedagogickú prax využívame aj na získavanie 
praktických zru�ností u�ite�ov pre vedenie pedagogických dokumentov, pre 
prácu v záujmových krúžkoch žiakov, pre prácu s rodi�mi a �innos� v meto-
dických združeniach. Zú�ast�ujú sa pedagogických porád u�ite�ov školy, 
mimoškolských aktivít a jednotlivých foriem a metód práce so žiakmi. 

Študenti štúdia u�ite�stva pre 1. stupe� ZŠ realizujú súvislú pedagogickú 
prax zo všetkých vyu�ovacích predmetov príslušného ro�níka základnej 
školy, v ktorom praxujú. Študentov usmer�uje v priebehu praxe u�ite�, kto-
rého poveril riadite� školy vedením praxe. Cvi�ný u�ite� pripravuje študen-
ta na výstupy, pozoruje jeho výchovno-vyu�ovací proces a hodnotí úrove� 
vyu�ovania v priebehu rozboru vyu�ovacej hodiny. Výsledky hodnotenia 
poskytuje organizátorom súvislej pedagogickej praxe. Na podklade uvede-
ného hodnotenia a výsledkov hospita�nej �innosti didaktikov aproba�ných 
p�edmetov kone�né zhodnotenie výsledkov súvislej pedagogickej praxe 
zapisuje vo forme zápo�tu vedúci pedagogickej praxe na katedre. Hodnotí 
sa odborná úrove� vyu�ovania, organizácia výchovno-vyu�ovacieho proce-
su, vz�ah študenta k plneniu u�ite�ských povinností a jeho postoj k žiakom 
a k u�ite�skému povolaniu. 
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Súvislou pedagogickou praxou graduje teoretická aj praktická príprava štu-
dentov pre výkon u�ite�skej profesie. Študent uplat�uje teoretické informácie 
a �iasto�né praktické skúsenosti z priebežnej pedagogickej praxe v dlhodobej-
šom pedagogickom procese v bežnej základnej škole. Organizuje, riadi a hod-
notí výchovno-vyu�ovací proces. Realizuje metodiku výu�by jednotlivých vy-
u�ovacích predmetov, rieši vzniknuté výchovné situácie, motivuje žiakov 
k osvojovaniu si teoretických vedomostí a praktických zru�ností. 

Uvedené požiadavky na študentov sú ú�astníkmi praxe prežívané na roz-
li�nej úrovni. Na základe prieskumu názorov študentov na úrove� ich p�i-
pravenosti na súvislú pedagogickú prax konštatovali, že najvä�šie problé-
my im v priebehu praxe robilo: 

• riešenie výchovných situácií v triede, uviedlo 63,7 % respondentov; 
• hodnotenie vedomostí a zru�ností žiakov, uviedlo 61,5% respondentov; 
• nedostato�ná zru�nos� v práci s u�ebnými pomôckami a didaktickou 

technikou, uviedlo 21,3% respondentov; 
• nedostato�ná metodická príprava pre vedenie vyu�ovacieho procesu, 

konštatovalo 11,3% študentov skúmaného súboru, ktorý tvorilo 43 
študentov štúdia u�ite�stva pre 1. stupe� ZŠ. 

Problémy vyplývajúce z riešenia výchovných situácií si možno vysvetli� 
nedostatkom výchovnej práce so žiakmi v  priebehu štúdia na fakulte. Se-
dem vyu�ovacích hodín odu�ených po�as priebežnej pedagogickej praxe 
neposta�uje na osvojenie si zru�ností pre objektívne posudzovanie výchov-
ných situácií v triede. Žiadalo by sa rozšíri� pedagogický zbor cvi�ných 
u�ite�ov a umožni� študentom �astejšie pracova� so žiakmi. Vhodným rie-
šením môže by� zmena cvi�nej školy na fakultnú. 

�alšou rezervou v príprave študentov pre u�ite�ské povolanie je nedosta-
to�ná zbehlos� študentov v hodnotení výkonov žiakov v ovládaní teoretic-
kých vedomostí a pracovných zru�ností. Jedným z dôvodov uvedeného 
stavu je aj nízky, neprimeraný po�et odu�ených hodín respondentmi 
na priebežnej pedagogickej praxi, ale aj náro�nos� procesu diagnostikova-
nia. 

Skvalitnenie prípravy budúcich u�ite�ov možno pod�a respondentov dosiah-
nu� aj dôslednejšou prípravou pre prácu s u�ebnými pomôckami a didaktickou 
technikou. Uvedená výhrada študentov sa uvádza zriedkavejšie. Treba jej však 
venova� pozornos� a postupným budovaním kabinetu didaktickej techniky na 
fakulte umožni� študentom oboznámi� sa s obsluhou didaktickej techniky a jej 
uplat�ovaním v jednotlivých fázach vyu�ovacieho procesu. 

Za nedostato�nú prípravu považuje viac ako 10% respondentov aj me-
todickú prípravu pre vedenie vyu�ovacieho procesu. Vä�šie problémy spô-
sobovala študentom výu�ba výchovných predmetov (telesná, výtvarná 
a hudobná výchova). Výu�bu humanitných a prírodovedných predmetov 
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respondenti považovali za menej náro�nú. Objektívnymi prí�inami uvede-
ného stavu môže by� nedostatok priestorov pre výu�bu uvedených vyu�o-
vacích predmetov na fakulte i cvi�nej škole. 

 

3. Záver 
Pedagogickú prax študentov u�ite�stva pre 1. – 4. ro�ník ZŠ je žiadúce 

považova� za ve�mi dôležitú sú�as� ich prípravy pre u�ite�ské povolanie. 
Prax umož�uje študentom uplatni� informácie získané na prednáškach a se-
minároch v praktickej �innosti so žiakmi. Výnimo�né postavenie v sústave 
pedagogických praxí prináleží súvislej pedagogickej praxi. Završuje prípra-
vu študenta pre výkon náro�ného u�ite�ského povolania. Riadite�om škôl 
umož�uje objektívnejšie posúdi� úrove� budúceho zamestnanca. Študen-
tovi absolvovanie súvislej pedagogickej praxe umožní vniknú� do zložitého 
výchovno-vyu�ovacieho procesu bežnej školy v úplnom rozsahu u�ite�s-
kých povinností. Fakulte zabezpe�uje verifikáciu odbornej a teoretickej prí-
pravy študentov pre u�ite�skú profesiu. 

Realizácia súvislej pedagogickej praxe predpokladá aj primeranú sie� 
škôl s ochotnými riadite�mi a skúsenými pedagógmi. Doterajšie skúsenosti 
Pedagogickej fakulty TU v Trnave sú v oblasti spolupráce s u�ite�mi škôl, 
v ktorých sa realizovala súvislá pedagogická prax, ve�mi dobré. Oce�ovali 
sme ochotu riadite�ov, odbornos� a metodickú zru�nos� u�ite�ov povere-
ných vedením študentov na praxi. 

�alšie zvyšovanie úrovne pedagogickej praxe však pre budúcnos� p�ed-
pokladá doriešenie problematiky cvi�ných škôl v školskom systéme a vy-
pracova� štatút cvi�nej, resp. fakultatívnej školy a cvi�ných u�ite�ov ako 
dôležitého �lánku v príprave budúcich u�ite�ov. 
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SYSTÉM PEDAGOGICKEJ PRAXE U	ITE�STVA 
PRE 1. STUPE ZŠ NA PF UKF NITRA 

Júlia Ivanovi�ová 

Anotácia: Pedagogickú prax považujeme za neoddelite�nú sú�as� vysoko-
školskej prípravy budúcich u�ite�ov. Jej efektívnos� je priamo závislá od 
úrovne spolupráce inštitúcií a pedagógov, ktorí sa podie�ajú na jej realizá-
cii. V podmienkach PF UKF Nitra sú to cvi�né školy, cvi�ní u�itelia, zaria-
denia výchovného zamerania, školské kluby, oddelenie pedagogickej praxe, 
didaktici jednotlivých odborných katedier. Kvalitná pedagogická prax je 
aplikáciou teoretických poznatkov študentov v podmienkach eduka�ného  
procesu. 

 

Na prahu tretieho tisícro�ia sa stretáme s názorom „sme vzdelaní, ale 
zlí,“ (1; 7). Sledujeme, že �udstvo nemá dos� síl prekonáva� dôsledky ko-
mercionalizácie života, pomýlených hodnotových orientácií a iných nežia-
dúcich javov. Do popredia vystupuje naliehavos� prehodnoti� systém vý-
chovy a vzdelávania, pri�om fundamentálnym motívom je humanizácia 
školy, ktorej cie�om sa stáva vychova� z �loveka autonómnu osobnos�.  

Do týchto snáh zapadá i požiadavka na profil u�ite�a, ktorá sa zaoberá 
novým koncep�ným prístupom k významu u�ite�skej profesie.  

Do procesu výchovy a vzdelávania výrazne vstupuje u�ite� so širokou 
škálou �inností a prístupov k osobnosti die�a�a. U�ite�, ktorý sprostredkúva 
bohatstvo �udského poznania a kultúry, formuje postoje žiakov a ich hod-
notovú orientáciu, nau�í deti využíva� svoje schopnosti tvorivo myslie� a 
nezah��a ich zbyto�ne množstvom encyklopedických informácií.  

V súlade s odkazom J. A. Komenského by dnešná škola mala žiakov for-
mova� a nie len informova�, mala by poskytnú� láskavé a bezpe�né pro-
stredie. Nemala by by� teda "robotárnou", ale diel�ou radosti a �udskosti. 

Efektívnos� u�ite�ovej práce priamo závisí od jeho pedagogických scho-
pností. Stále �astejšie sa u�ite� na 1. stupni ZŠ dostáva do role facilitátora – 
poradcu. Tu je dôležité, aby dôsledne uplat�oval požiadavky humanizácie 
v eduka�nom procese. Školská prax o�akáva od u�ite�a 1. stup�a lásku 
a úctu k die�a�u, prirodzenú autoritu u�ite�a a rešpektovanie osobnosti die-
�a�a. V týchto intenciách je postavená i u�ite�ská spôsobilos�, ktorá sa od-
víja od nasledovných požiadaviek: 

1. získanie odbornej pripravenosti, 

2. úspešné absolvovanie pedagogickej praxe, 
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3. osobnostné predpoklady pri výkone u�ite�skej profesie (2; 52). 

Uvedomujeme si, že hlavnou úlohou u�ite�ských fakúlt je primerane teo-
reticky pripravi� u�ite�a na výchovný a vzdelávací proces. Teória ponúka 
u�ite�ovi široké spektrum empiricky overených východísk, ktoré môže tvo-
rivo aplikova� v aktuálnych súvislostiach vyu�ovacieho procesu. Preto je 
však ve�mi dôležité presadzova� integrovaný prístup ku koncipovaniu u�i-
te�ského vzdelávania. Tento prístup umož�uje formova� osobnos� u�ite�a 
tak, že ten je schopný (pripravený): 

1. Pracova� so žiakom v prí�inných súvislostiach. 

2. Pracova� s javmi na základe pochopenia štruktúr javov. 

3. U žiakov rozvíja� tie javy, ktoré sú 	alej rozvíjate�né. 

4. Uzna� osobnos� žiaka ako jedine�nú s neopakovate�ným potenciálom. 

5. Rovnocenne formova� vedomostnú, citovú a sociálnu zložku osobnosti žiaka. 

6. Uzna�, že každému žiakovi treba da� príležitos� u�i� sa jeho vlastným 
spôsobom. 

7. Vytvori� atmosféru vlastnej dôvery. 

8. Formova� funk�né vz�ahy medzi jednotlivými u�ebnými predmetmi. 

9. Vytvára� predpoklady pre formovanie štandardných a neštandardných  
mechanizmov spätnej väzby medzi u�ite�om a žiakom. 

10. Nachádza� súlad medzi žiakom,  obsahom, cie�om a prostriedkami práce. 

11. Nájs� elementy, ktoré žiakom u�ah�ia plynulý prechod z ro�níka do 
ro�níka, postup z jedného typu školy na druhý. 

12. Pracova� facilitatívnym spôsobom, to znamená, že dokáže žiaka zaradi� 
do procesov tak, aby žiak mohol kona� (3; 12-13). 

Pri uplatnení vyššie uvedených schopností v procese integrovanej výcho-
vy a vzdelávania sú vytvorené predpoklady pre vnímanie tzv. odborných 
predmetov, ale aj pedagogicko-psychologických disciplín, ktoré sa v sú�in-
nosti s pedagogickou praxou podie�ajú na formovaní profesijných, osob-
nostných ale aj �udských hodnôt budúceho u�ite�a. 

Pri koncipovaní cie�ov prípravy u�ite�ov je žiaduce vytvori� model 
vlastností a �inností, ktoré je možno formova� v období pregraduálnej prí-
pravy. Pri�om tento model musí by� otvorený, aby umož�oval aplikova� 
do� nové prvky u�ite�skej práce. Je potrebné sú�asne si uvedomi�, že nie je 
možné len rozširova�, prehus�ova� obsah, ale je potrebné hlavne venova� 
pozornos� pružnému pôsobeniu na osobnostné kvality budúceho u�ite�a. 

Pedagogická veda už neraz poukázala na to, že proces prepájania peda-
gogickej teórie s pedagogickou praxou nie je jednoduchý. Pramení medzi 
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iným aj z toho, že medzi teóriou a praxou jestvujú objektívne protire�enia, 
vyplývajúce z ich podstaty a funkcie vo vedeckom poznávaní a pretváraní 
reálnej skuto�nosti. Zatia�, �o teória vyjadruje vysoký stupe� zovšeobecne-
nia v sústave pojmov, princípov, zákonov a  teoretických úvah jednotlivých 
diferencovaných vedných disciplínach, prax je konkrétnou celistvou, jedi-
ne�nou skuto�nos�ou.  

Je treba premyslie� a zoh�adni� vzájomné väzby celého radu �inite�ov, 
ktoré podmie�ujú kvalitu výu�by. Ide najmä o jednotu cie�ov, obsahu a 
procesu, výu�by v rovine teórie i praxe ako aj istú súhru u�ite�ov pedagogi-
ky, psychológie, didaktikov aproba�ných predmetov, ale aj o vysokú úro-
ve� práce fakultných cvi�ných u�ite�ov na základných školách. 

Cvi�ného u�ite�a považujeme za k�ú�ovú osobu, ktorá napomáha k roz-
víjaniu profesijnej orientácie študenta – budúceho u�ite�a. �innos� cvi�-
ného u�ite�a je kvalifikovaná práca na vysokej odbornej úrovni. K efektív-
nej práci na príprave budúcich u�ite�ov predpokladáme ochotu cvi�ného 
u�ite�a venova� svoj �as študentom a takto ich postupne za�le�ova� do u�i-
te�skej �innosti.  

Pedagogickú prax chápeme ako súbor štrukturovaných vyu�ovacích 
situácií, ktoré sa uskuto��ujú na cvi�nej škole pod vedením cvi�ného u�i-
te�a. Pri�om pedagogická prax poskytuje študentom možnos� postupne na-
dobúda� pedagogické schopnosti a zru�nosti na rôznych typoch škôl napr.: 
klasické ZŠ, málotriedne školy, školy s rozšíreným vyu�ovaním jazykov, 
výchov a pod. Umož�uje im analyzova� prácu u�ite�a a žiaka, osvojova� si 
spôsoby tvorivého riešenia úloh a sú�asne získava� zru�nosti v oblasti 
výchovného pôsobenia v škole a mimo nej. 

V sú�asnej dobe, v školskom roku 2003/2004 na Pedagogickej fakulte 
UKF v Nitre, sa realizuje praktická príprava študentov a pedagogická prax 
nasledovne: (4; 63) 
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 SEMESTER 

Druh praxe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Pedagogická 
komunikácia 

 

0/1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Ná�uvová  

pedagog. prax 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0/2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Asist. pedag. 

prax v 1.r.ZŠ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 týžde� 

 

- 

 

- 

 

- 

Výstupová 

pedagog. prax 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0/2 

 

0/2 

 

0/2 

 

- 

Súvislá ped. prax: 

- plnoorg. ZŠ 

-málotried.ZŠ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 
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1 týžde� 

 

Pedagogická prax v procese prípravy študentov na u�ite�ské povolanie 
sa zameriava na nasledovné úlohy: 

• hlbšie zvládnu� pedagogickú teóriu podporujúcu pedagogické myslenie 
študentov, 

• pôsobi� ako aktivizujúci a motiva�ný �inite� v procese štúdia, 

• hlbšie spozna� spôsoby uplatnenia odborného vzdelania u�ite�a 1. 
stup�a ZŠ a nau�i� sa ich  aplikova� v školských podmienkach, 

• osvoji� si základné metódy pedagogického výskumu,  

• h�ada� cesty sebarealizácie a odha�ova� individuálne danosti a 
osobitosti, 

• rozvíja� etické postoje k žiakom, kolegom, rodi�om a k iným �u	om,  

• posil�ova� spôsobilosti pre plánovanie, riadenie a diagnostikovanie 
výchovno-vyu�ovacej �innosti,  

• formova� schopnos� vypracova� pedagogicko-psychologickú 
charakteristiku žiaka. 

 

Ciele a úlohy pedagogickej praxe sa realizujú prostredníctvom: 

1. ná�uvovej pedagogickej praxe - (ná�uvy, pozorovania, analýza vyu�o-
vacieho procesu), s nasledovným obsahom: 

a) cie�avedomé pozorovanie vzdelávacej �innosti, analýza práce u�ite�a, 
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b) interpretova� odpozorované poznatky, vysvetli� ich, 

c) samostatne využíva� poznatky z teoretických disciplín, pedagogiky a 
psychológie, 

d) zamera� sa na pozorovanie jedného žiaka v triede a zostavi� anamnézu 
žiaka, 

e) zoznámi� sa so základnou pedagogickou dokumentáciou,  

f) nau�i� sa vies� protokoly z práce v škole. 

2. hospita�nej pedagogickej praxe v 1. ro�níku ZŠ – sa zameriava na na-
sledovné okruhy: 

a) povinnosti u�ite�a 1. ro�níka v de� otvorenia školského roka, 

b) pozorovanie žiakov v priebehu prvých dní v škole (reakcie žiakov na 
udalosti v škole, v triede, na u�ite�a, na spolužiakov, prípadný odchod 
rodi�ov z triedy a pod.), 

c) príprava u�ebných pomôcok, u�ebníc pre žiakov, 

d) pozorova� priebeh zoznámenia sa žiakov s rozvrhom hodín a školským 
poriadkom (zaznamena� metodiku práce u�ite�a pri uvedených 
aktivitách), 

e) pozorova� adjusta�ný proces žiaka po�as vyu�ovania (príchod do školy, 
citové a sociálne prejavy žiakov na osobnos� u�ite�a a spolužiakov), 

f) sledova� a zaznamena� úrove� návykov žiaka súvisiacich so 
sebaobsluhou, 

g) spolupráca u�ite�a 1. ro�níka s vychovávate�om v školskom klube, 

h) zaznamena� naj�astejšie sa vyskytujúce problémy v adjusta�nom 
procese žiakov 1. ro�níka. 

 

3. výstupovej pedagogickej praxe – analýza výchovného a vzdelávacieho pro-
cesu, príprava študentov k samostatným výstupom,  samostatné výstupy: 

a) študenti sa riadia pokynmi didaktikov odborných katedier a príslušných 
cvi�ných u�ite�ov, 

b) analýza vlastných vyu�ovacích hodín, 

c) využívanie vhodných didaktických prostriedkov, 

d) analýza prí�in výchovných problémov jednotlivých žiakov, 

e) odstra�ova� za pomoci žiakov nedostatky v správaní jedincov v tried-
nom kolektíve,  
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f) realizova� vyu�ovacie pokusy v jednotlivých vyu�ovacích predmetoch 
príslušného ro�níka základnej školy. 

 

4. súvislej pedagogickej praxe – samostatné výstupy, práca s pedagogickou 
agendou a pod.: 

a) oboznámi� sa s klímou školy, organizáciou a chodom školy,  

b) realizova� samostatné výstupy v jednotlivých ro�níkoch 1. stup�a a 
v jednotlivých vyu�ovacích predmetoch, 

c) analyzova� jednotlivé výstupy a realizova� výstupy za ú�asti cvi�ných 
u�ite�ov, 

d) vybera� vhodné výrazové prostriedky, jasne formulova� myšlienky, 

e) navodi� v triede vhodnú atmosféru, nadväzova� kontakty so žiakmi, 

f) vhodne reagova� na mimoriadne situácie, 

g) aktívne spolupracova� so skúsenými u�ite�mi, 

h) spolupracova� s rodi�mi, 

i) organizova� mimotriedne akcie s de�mi, 

j) využíva� zvláštnosti regiónu v jednotlivých predmetoch, 

k) pracova� s dokumentáciou o jednotlivých žiakoch. 

 

Z vyššie uvedeného možno konštatova�, že v sú�asnej dobe praktická 
�innos� študentov v systéme pedagogickej praxe je dôležitým prostriedkom 
k overovaniu a kontrole ako postupuje príprava budúcich u�ite�ov v pod-
mienkach pedagogických fakúlt. Poukazuje nám prostredníctvom  rozborov 
a hodnotenia výstupov na úrove� osvojenia a aplikácie teoretickej prípravy. 
Umož�uje nám vyslovi� spo�ahlivú prognózu o tom, akými u�ite�mi budú 
jednotliví študenti – absolventi u�ite�ských fakúlt. 
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Abstract: Teaching practice is considered to be an inseparable part of 
teacher training. Its efficiency is impacted by partnership among training 
schools, training teachers, teachers of university, social institutions, de-
partment of teaching practice, subject matter methodologists. Quality teacher 
practice means application of students’ academic knowelge in schools. 
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VEDENIE ŠTUDENTA NA ODBORNEJ U	ITE�SKEJ PRAXI, 
DIDAKTICKÉ ZRU	NOSTI A ICH ROZVOJ 

Alena Doušková 

Anotace: Príspevok nadväzuje na teoretické východiská koncipovania 
pedagogicko-didaktickej prípravy študentov u�itelstva 1. stup�a ZŠ a ozrej-
muje koncepciu odbornej u�ite�skej praxe, jej ciele, požadavky na študenta 
a prostriedky jeho hodnotenia. 

  

Aktuálne problémy školstva konfrontované s komplexným ponímaním 
jej úloh v spolo�nosti sa stále premietajú do všetkých rovín riadenia edu-
ka�ných procesov. V riadení eduka�ných procesov podobne ako v iných 
sociálnych systémoch, ide o koncentrované úsilie zamerané na dosiahnutie 
cie�ov, �o znamená, že je potrebné, �o najefektívnejšie plánova�, organizo-
va� a realizova� u�enie a u�enie sa žiakov tak, aby prebiehalo užito�ným, 
konštruktívnym spôsobom, u�itelia a žiaci za�  prebrali  zodpovednos� a 
boli vytvorené optimálne podmienky na jeho realizáciu. Práve v tom spo�í-
va riadiaca práca u�ite�a, ktorá pozostáva zo systému  etických sociálnych 
interakcií. Riadenie eduka�ného procesu obsahuje rôzne �iastkové �innosti, 
ktoré sa ozna�ujú ako základné riadiace �innosti, v ktorých sú vždy zastú-
pené všeobecné funkcie – komunikácia, kooperácia a koordinácia. Medzi 
riadiace �innosti zara	ujeme stanovenie  cie�ov, inováciu,  plánovanie,  
rozhodovanie, organizovanie, vedenie a kontrolu. Lipták (1990, s. 10) uvá-
dza až 23 �iastkových riadiacich �inností, okrem spomínaných medzi ne 
zara	uje aj prognózovanie, programovanie, riešenie, prikazovanie, stimu-
lovanie, disponovanie, regulovanie, administrovanie, inovovanie a infor-
matiku. Všetky tieto �innosti sú v procese mikroriadenia procesov u�enia 
a u�enia sa vo výu�be odrazom úrovne kvality  u�ite�ských kompetencií. 
Osvoji� si profesionálne správanie u�ite�a, ktoré potenciuje a sprevádza 
rozvoj detí, si vyžaduje nielen teoretické vedomosti, ale aj plánované a 
systematické nadobúdanie skúseností v kontakte so žiakmi v reálnych 
podmienkach školy po�as celého štúdia. Študent v procese dôsledne inte-
grovanej teoreticko-praktickej prípravy  nadobúda k�ú�ové u�ite�ské kom-
petencie v súlade s modelom u�ite�a profesionála, ktorý je sprievodcom 
žiakovho vývinu, utvára vhodné podmienky a riadi proces jeho u�enia sa 
tak, aby žiak dosiahol maximum v rámci svojich možností. Nácvik u�ite�-
ských zru�ností s vyústením do profesionálnych kompetencií u�ite�a sa 
realizuje súbežne a súladne prostredníctvom seminárov z psychológie, 
pedagogiky,  elementárnej didaktiky, pedagogického praktika, na seminá-
roch z didaktík vyu�ovacích predmetov a cielene najmä v procese realizá-
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cie odbornej u�ite�skej praxe. Samozrejme v procese vedenia ako riadiacej 
�innosti fakultných u�ite�ov a cvi�ných u�ite�ov ako „neinvazívnej inter-
vencie do procesu rozvoja študenta s cie�om navodenia  pozitívnej zmeny, 
na základe stimulácie vlastných možností“ (Kasá�ová, 2001, s. 39). 

Odborná u�ite�ská prax je v štúdiu u�ite�stva pre 1. stupe� ZŠ na PF 
UMB zaradená v 5. až 7. semestri štúdia formou priebežnej praxe v rozsa-
hu 39 hodín v každom semestri a súvislej závere�nej praxe v poslednom se-
mestri štúdia v rozsahu 60 hodín. Je zameraná na rozvoj u�ite�ských spô-
sobilostí s dôrazom na nácvik komunikatívnych, didaktických, diagnostic-
kých a  reflexívnych zru�ností, v procese výu�by pri dôkladnom vzájom-
nom ovplyv�ovaní troch sú�astí – plánovanie a príprava vyu�ovacej jedno-
tky, realizácia vyu�ovacej jednotky (transformácia u�iva pod�a potrieb žia-
ka+ organizácia výu�by) a reflexia vyu�ovacej jednotky. (Bližšie o systéme 
praxe na PF UMB Doušková, Wágnerová, 2002). Aby sa odborná u�ite�ská 
prax stala fungujúcou sú�as�ou systému vedenia študenta na jeho ceste stá-
vania sa u�ite�om, konštituovali sme túto prax na novom základe a najmä 
s cie�om vymedzi� jasné ciele, konkretizova� povinné a výberové úlohy pre 
študentov a vymedzi�  požiadavky na riešenie konkrétnych eduka�ných 
situácií, výu�bových projektov, praktických výstupov, písomných produktov 
a špecifické �innosti pre túto formu praxe. Pri koncipovaní odbornej u�ite�-
skej praxe sme vychádzali najmä z týchto potrieb:  

 
1. Nové po�atie elementárnej didaktiky v štúdiu u�ite�stva pre 1. stu-
pe� ZŠ.  

Vychádzame z chápania didaktiky ako teórie výu�by, ktorá ponúka štu-
dentom teoretické východiská ú�innej výu�by, má zaisti� proces didaktic-
kého myslenia ako prostriedku u�ite�ského rozhodovania o najaktuálnej-
ších a najefektívnejších didaktických �innostiach pre zabezpe�enie optimál-
neho procesu u�enia a u�enia sa žiakov. Tvorí základ didaktickej organizá-
cie a riadenia podmienok procesu u�enia a u�enia sa s dôrazom na aktív-
nu pozíciu u�iaceho sa v procese vlastného sebarozvoja. Predmetom teórie 
výu�by sú všetky prvky strategického plánovania a projektovania, realizácie 
a reflexie didaktických �inností, ktoré sa realizujú v sú�innosti u�ite�a 
a žiakov v procese výu�by, pri�om didaktické, teda u�ebné �innosti sa u-
skuto��ujú medzi u�ite�om, žiakmi a inými zainteresovanými osobami 
v pedagogických situáciách vzájomným pôsobením základných faktorov, 
ktoré sa v rôznych situáciách menia a ovplyv�ujú. Didaktická teória nie je 
pre u�ite�a normatívna, nepredpisuje program �innosti, ponúka model mož-
nej �innosti, východisko pre vlastnú koncepciu výu�by. Vníma u�ite�a ako 
realizujúceho sa tvorcu didaktických teórii na vytváranie aktuálnych pod-
mienok pre rozvoj žiakov a prenášanie �oraz vä�ších oblastí u�ebných 
situácií do zodpovednosti u�iacich sa. U�ite�, ktorý sa „zmocní teórie výu-
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�by“, disponuje schopnos�ou kritického myslenia, riešenia problémov, 
schopnos�ou  porozumie� a využi� poznatky, kognitívnej flexibility, reflexie.  
Vo fáze profesionálneho rozvoja na odbornej u�ite�skej praxi sú študenti 
vedení k tvorivej modifikácií už zvládnutých �inností a zru�ností a  nácviku 
nových (bližšie: Doušková, Porubský, 2003). 

 
2. Chápanie výu�by ako procesu situa�ného u�enia a u�enia sa žiakov 
orientovaného na cie�, �o si vyžaduje zmeny v projektovaní výu�by 

Vychádzame z chápania výu�by ako dynamického komplexu vzájomne 
sa podmie�ujúcich �inností u�ite�a a žiakov v sociálnom kontexte, ktorý 
tvorí sled u�ebno-vyu�ovacích situácií, pri�om každá má ur�itú svoju 
u�ebno-vyu�ovaciu funkciu V procese výu�by dochádza k navodzovaniu 
u�ebných skúseností, pri ktorých žiaci získavajú požadované vedomosti 
a zru�nosti, postoje a nadväzujú tiež kontakty so spolužiakmi. Pokia� tra-
di�ná didaktika je orientovaná na fázy výu�by (motiva�ná, expozi�ná, fixa-
�ná, diagnostická a aplika�ná) s predstavou ich �asovej následnosti, moder-
ná didaktika vychádza z plánovania a vytvárania pedagogických situácií,  
ktoré vyvolávajú záujem žiaka o u�enie a zárove� podnecujú ich poznáva-
ciu �innos�. Takéto po�atie si vyžaduje aj zmenu poh�adu na projekt vý-
u�by, ktorý  je  nástrojom riadenia, realizácie a kontroly konkrétnych u�eb-
ných �inností žiakov a jeho tvorba si vyžaduje sústredenie pozornosti na 
tvorivos�, pružnos� a neustále vylepšovanie jednotlivých krokov a navrh-
nutých postupov v súlade so zásadami strategického plánovania. P�i jeho 
tvorbe  je nutné bra� do úvahy dimenzie sú�asného stavu, požadovaného 
stavu, dimenzie cie�a a didaktickej transformácie obsahov – psychodidak-
tickú štrukturáciu u�ebných úloh kognitívnej, socio- afektívnej a perceptu-
álno- motorickej sféry u�enia, operacionalizáciu výu�bových cie�ov. U�ite� 
na základe premysleného projektu výu�by iniciuje, organizuje a usmer�uje 
podmienky na riadené u�enie sa žiakov tak, aby u�ebná, poznávacia 
�innos� žiakov bola ú�inná v dosahovaní požadovaných cie�ov. Aby ve-
denie študentov cvi�nými u�ite�mi na praxi pokra�ovalo v intenciách vede-
nia v štúdiu pedagogických disciplín a pedagogického praktika, vytvorili 
sme v rámci manuálu „Vedenie študentov na odbornej u�ite�skej praxi“ 
pre študentov, odborných didaktikov a cvi�ných u�ite�ov  teoreticko – pra-
ktickú �as� Projektovanie výu�by – výu�ba ponímaná ako situa�né u�enie, 
základné charakteristiky a štruktúra projektu vyu�ovacej jednotky. Táto 
publikácia je výsledkom úsilia o súladnú participáciu u�ite�ov pedagogic-
kých disciplín, odborných didaktikov a cvi�ných u�ite�ov a vznikla na zá-
klade ich spolupráce. 

 



 76

3. Zámerné rozširovanie didaktických kompetencií u�ite�a a vytvára-
nie vlastnej koncepcie výu�by  

Vlastná koncepcia výu�by sa stáva nástrojom i výsledkom metakognitív-
nych procesov v rámci autoregulovaného u�enia sa, ku ktorému sú študenti 
vedení už v procese výu�by elementárnej didaktiky a pedagogického pra-
ktika s cie�om, aby vlastnou skúsenos�ou spoznali, ako sa uplat�ujú princí-
py na žiaka orientovanej výu�by (bližšie: Porubský, 2002) Pre potreby 
súladného vedenia študentov v procese rozvíjania u�ite�ských kompetencií 
všetkými zainteresovanými (študenti, fakultní u�itelia, cvi�ní u�itelia), sme 
vytvorili systém požiadaviek na praktické výkony študentov, u�ite�ov 
v �innej praxi, ktoré majú pomôc� cvi�ným u�ite�om i študentom plánova�, 
gradova� a hodnoti� rozvoj profesionálnych – didaktických zru�ností najmä 
v procese realizácie odbornej u�ite�skej praxe. Požiadavky na výkony štu-
dentov sú usporiadané súladne so základnými cyklami výu�by – plánovania 
a projektovania, organizácie a realizácie a hodnotenia a optimalizácie. 
Pokúsili sme sa o fragmentáciu podstatných prvkov s cie�om ich uvedome-
nia a zameranie pozornosti na ich vzájomnú prepojenos� a podmienenos�. 
V preaktívnej fáze, sa využívajú zru�nosti spojené s plánovaním procesu 
výu�by. Študenti, ktorí prichádzajú na odbornú u�ite�skú prax, majú ur�ité 
skúsenosti s projektovaním vlastných mikrovýstupov na pedagogickom 
praktiku, i s tvorbou projektov jednoduchých u�ebných �inností  pre žia-
kov, realizovaných v modelových podmienkach alebo po�as asistentskej 
praxe. Úplne nová je pre nich fáza interaktívna, v ktorej sa projekty reali-
zujú. �asto sa stáva, že nedôslednou analýzou potrieb žiakov a podcenením 
významu prípravy na výstup nastáva u študentov roz�arovanie a nespokoj-
nos� a zníženie dôvery vo vlastné schopnosti. Postaktívna fáza je zameraná 
na kontrolu a korekciu oboch predchádzajúcich fáz. Vo všetkých fázach ide 
o rozširovanie  spôsobilosti ako navrhnú�, projektova� a usporiada� u�ebné 
�innosti, realizova� a organizova� výu�bu,  pri ktorej jednotliví žiaci �o 
najefektívnejšie získajú zru�nosti, a poznatky vytý�ené cie�om. 

 

4. Vytvorenie systému u�ebných úloh pre študentov na odbornej u�i-
te�skej praxi ako na cie� orientovaný podporný mechanizmus pre zá-
mernú realizáciu �inností v procese autoregulovaného u�enia sa  a pro-
fesionálneho  rozvoja 

Našim zámerom je potenciova� a posil�ova� u študentov proces pláno-
vania, realizácie a reflexie vlastných aktivít po�as pôsobenia na škole. 
Uplat�ujú pritom získané didaktické teórie, realizujú, analyzujú a reflektujú 
pedagogické javy v konkrétnej školskej realite. Úlohy sú koncipované tak, 
aby prostredníctvom nich realizovali nasledujúce �innosti:  
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• pedagogické pozorovanie a analýza výstupov cvi�nej u�ite�ky, 

• pedagogická charakteristika triedy, školy, 

• dlhodobé pozorovanie jedného vybraného žiaka, jeho pedagogická 
diagnostika so zameraním na individuálne potreby, celostný rozvoj, 

• projektovanie, realizácia a reflexia vlastných výstupov, vedie� projek-
tova� a vytvori� optimálne podmienky pre u�enie sa žiakov, vedie� 
analyzova� a interpretova� svoj výkon, diagnostikova� prežívanie 
vlastného úspechu, neúspechu a jeho prí�in, 

• tvorba cie�ov výu�by pri akceptovaní individuálnych potrieb žiakov, 
didaktická analýza a transformácia u�iva v zmysle jeho realizácie 
v oblasti kognitívneho, socio- afektívneho a percep�no-motorického 
u�enia , 

• cielené pozorovanie, analýza a hodnotenie výstupov svojich kolegov 
pod�a pridelených úloh cvi�ným u�ite�om, rozbory a hodnotenie 
vlastných výstupov, výstupov cvi�nej u�ite�ky a kolegov,  

• práca s triednou dokumentáciou – triedny výkaz a oboznámenie sa 
s jeho funkciami, práca s ním, zápisy do triednej knihy, vedenie 
diagnostických záznamov o žiakoch, 

• ú�as� na práci triedneho u�ite�a, podie�anie sa na dozoroch po�as 
prestávok, oprava a hodnotenie žiackych produktov.  

 
5. Vytvorenie systému požiadaviek na hodnotenie �inností študentov 
po�as odbornej u�ite�skej praxe pre udelenie kreditov a kvalitatívne 
hodnotenie 

Kredity za odbornú u�ite�skú prax študent získava na základe bodového 
hodnotenia od cvi�ného u�ite�a a bodového hodnotenia od  vedúceho praxe 
za kvalitu predloženého portfólia z praxe. 

Portfólio z odbornej u�ite�skej praxe  obsahuje: 

• osobný plán odbornej u�ite�skej praxe, 

• závere�né hodnotenie cvi�nej u�ite�ky, sú�as�ou ktorého je celkové 
bodové hodnotenie úrovne realizácie aktivít v škole, s osobnými 
odporú�aniami pre študenta, 

• charakteristika triedy a školy, 

• charakteristika jedného vybraného žiaka, 

• minimálne  6 projektov na výu�bu, ktoré študent realizoval s jasne 
vymedzeným cie�om, pedagogickými situáciami, u�ebnými 
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požiadavkami, u�ebnými úlohami, s vhodne  formulovanými 
inštrukciami pre žiakov, (každá príprava je doplnená, sebareflexiou 
pod�a formulára, hodnotiacim listom od cvi�nej u�ite�ky), 

• popis realizácie 3 vybraných u�ebných situácií umož�ujúcich sociálny 
kontakt, 

• popis 3 situácií zameraných na personálny rozvoj žiaka, 

• zo všetkých hodín, ktoré realizovala cvi�ná u�ite�ka a kolegovia 
protokol s pedagogického pozorovania s reflexiou, doplnený návrhmi 
na vlastnú realizáciu, doplnený o cielené pozorovanie pod�a 
pridelených úloh.  

 
6. Vytvorenie inštruk�ného, didaktického materiálu pre študentov a cvi�-
ných u�ite�ov 

Na základe dohody o spolupráci sme pripravili pre cvi�ných u�ite�ov 
Pokyny a návrhy pre vedenie študentov na odbornej u�ite�skej praxi, 
tvoria sú�as� spomínaného manuálu, sú zamerané na 6 základných fáz ve-
denia študenta – úvodné stretnutie, návody na výstupy študentov, konzultá-
cia projektu výu�by, �innosti cvi�ného u�ite�a a študentov pri realizácii vý-
u�by študentom, rozbory vyu�ovacích hodín, hodnotenie výstupov študen-
tov. Okrem priebežne realizovaných aktivít na vzdelávanie cvi�ných u�ite-
�ov sme iniciovali a  zrealizovali nieko�ko “na odbornú u�ite�skú prax za-
meraných” stretnutí s cvi�nými u�ite�mi a odbornými didaktikmi. Formou 
tvorivých dielní sme vymedzili základy inovácií vo výu�be elementárnej 
didaktiky a v projektovaní výu�by s dôrazom na operacionalizáciu a kon-
kretizáciu cie�ov s prihliadaním na celostný rozvoj žiaka, tvorbu u�ebných 
požiadaviek, u�ebných situácií so systémom u�ebných úloh. Materiály pre 
študentov majú charakter ukážky, nápomocnej inštrukcie, spreh�adnenia 
možností na dokonalé zvládnutie požiadaviek. Vytvorili sme: protokol 
z pedagogického pozorovania, hodnotenie práce študenta na vyu�ovacej 
hodine, štruktúra charakteristiky žiaka, charakteristika školy a triedy, 
osobný plán študenta na odbornej u�ite�skej praxi, sebahodnotenie študen-
ta, závere�né hodnotenie študenta cvi�ným u�ite�om, hodnotenie študenta 
vedúcim praxe, štruktúra projektu vyu�ovacej jednotky. 
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Abstract: The author deals with a problem of scaffolding a way of student 
becoming a teacher through a training process at Education faculty of 
Matej Bel University in Banská Bystrica. He describes that as a process of 
cognitive socialization to a society of professionals in a field of education. 
At the end of that process the student is able to create  his/her individual 
concept of teaching.  
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PÁR V�T O  PEDAGOGICKÉ PRAXI 
Josef Budiš, Irena Plucková, Jan Š�áva 

 

Anotace: P�ísp�vek se snaží komplexn� zpracovat a objektivn� zhodnotit po-
stavení a význam pedagogické praxe v u�itelském studiu. Pokouší se o inova�-
ní pohled, v rámci kterého by se mohly optimalizovat p�ístupy praktikanta, 
cvi�ného u�itele fakultní školy a fakulty p�ipravující u�itele. Navržený systém 
pedgogické praxe tyto optimaliza�ní zám�ry konkrétn� uvádí a zd�vod�uje.  

 

Poznámka na úvod  

Hovo�it v sou�asné dob� o zásadních inovacích pedagogické praxe je 
vcelku zbyte�né. U�itelské ústavy hledají optimalizaci p�ípravy u�itel� zejmé-
na v akceleraci oborových a pedagogických disciplín. Kapacita spole�ného 
základu a oborových program� je napln�ná, a tak jedna z mála možností, jak 
získat další alespo� minimální prostor, je �asto a bohužel na úkor rozsahu a 
kvality pedagogické praxe. Níže uvedené skute�nosti vlastn� p�edstavují náv-
rat k tomu, co tady v jistém slova smyslu kdysi existovalo. 

 

Smysl a význam pedagogické praxe 
Pedagogickou praxi lze považovat za vyvrcholení a napln�ní u�itelské-

ho studia. Student již absolvoval všechny oborové aproba�ní disciplíny, 
p�edm�ty spole�ného základu a oborové didaktiky. M�l by tedy být  p�ipra-
vený celý výše uvedený východiskový blok v�domostí a intelektuálních, 
resp. �innostních a manuálních dovedností dále rozši�ovat, kultivovat a 
aplikovat. K tomu vlastn� má pedagogická praxe  sm��ovat. Je to v jistém 
slova smyslu konfrontace profesní akademické teorie s realitou praxe. Stu-
dent se stává profesn� zp�sobilým, což je však mnohem více, než pouhé 
napln�ní kvalifika�ních p�edpoklad�. Profesní zp�sobilost má vzd�la-
nostní charakter a je tedy i kontextuální, formativní a sm��ující mimo jiné 
t�eba až k paradoxní nejednozna�né perspektiv�. Lze také �íci, že pedago-
gická  praxe je i fórum, na kterém si fakulta ov��uje a potvrzuje oprávn�-
nost svých p�ístup�, sm��ujících k napln�ní a realizaci profilu absolventa. 
V systému pedagogické praxe lze vypozorovat t�i dominující prvky. Je 
z�ejmé, že by se m�ly vzájemn� dopl�ovat, obohacovat a že by s jistou dáv-
kou tolerance m�ly sm��ovat ke spole�nému cíli. 
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T�i prvky systému inovací pedagogické praxe 

• Student by m�l být p�esv�d�en o tom, že je výhodné být dobrým a vý-
konným profesionálem. To by mu m�lo p�inést uspokojení z toho, že 
bude  zastávat spole�ensky uznávanou  práci, která je adekvátn�  finan-
�n� ohodnocená. Je z�ejmé, že tato satisfakce není závislá pouze na zá-
jmu a úsilí praktikanta, resp. u�itelského ústavu, ale že je p�ímo úm�rná 
celé �ad� dalších skute�ností. Pokud se vzd�lání a vzd�lanost nestanou 
spole�ensky uznávanou a skute�nou prioritou (nikoliv jen prioritou 
proklamovanou), nelze v žádném p�ípad� studenta motivovat k ade-
kvátnímu postoji k pedagogické praxi. Na základ� realizace uvedených 
myšlenek m�žeme po studentovi vyžadovat zvýšenou míru jeho indivi-
duální zodpov�dnosti za pr�b�h praxe (díl�í volnost v rozhodování 
o charakteru praxe, o výb�ru cvi�né školy, o termínu praxe aj.).  

• V podobném rozpoložení lze pohlížet i na funkci u�itelského ústavu. 
Neodvažujeme se tvrdit, že si fakulta (v�etn� všech kateder a jejich u�i-
tel�) neuv�domuje fatálnost pedagogické praxe pro svého studenta. Jde 
pouze o to, aby permanentn� zvažovala, inovovala a prakticky realizo-
vala deklarovaný význam praxe. Aby fakticky ocenila vážnost praxe 
adekvátním kreditovým ohodnocením pro studenty a finan�ním oho-
dnocením pro oborové didaktiky, kte�í praxe organizují, administrativ-
n� �ídí, kontrolují  a vyhodnocují. �asová náro�nost na tyto úkony pod-
statn� p�evyšuje sou�asné ohodnocení oborového didaktika stylem od-
u�ené hodiny a získané kredity. Významná je i skute�nost, že oboroví 
didaktici jsou vlastn� „sty�nými d�stojníky“ mezi producentem u�itel� 
– fakultou a odb�ratelem jejich absolvent� – školskou praxí. Ob� insti-
tuce musí mít na kvalit� t�chto vztah� eminentní a up�ímný zájem. 

• Zcela zásadní je, aby byly fakticky a reáln� k pr�b�hu pedagogické pra-
xe motivovány klinické školy a zejména pak cvi�ní u�itelé. Ideální by 
byl takový stav, p�i kterém by se u�itelé z praxe p�edhán�ly v zájmu 
o praktikanta. Ukazuje se zde dvojí �ešení, které by m�lo být realizo-
váno paraleln�. Výše již bylo uvedeno, že by práce cvi�ného u�itele 
m�la být p�im��en� honorovaná. Domníváme se, že �ástka 500 K� 
za studenta a týden by mohla být p�im��ená. Další �ešení by mohlo 
spo�ívat v tom,  aby se praktikanti stali v pr�b�hu pedagogické praxe 
skute�nými partnery cvi�ných u�itel�. Studenti by na cvi�né škole 
pobývali celý den, v�etn� odpoledního vyu�ování, dozor� o p�estáv-
kách, suplování i v neaprobovaných p�edm�tech, sch�zích pedagogic-
kého sboru, exkurzích atp. (up�esn�no dále). Pedagogická praxe by tak 
mohla ztratit sv�j epizodní a ú�elový charakter. 
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Návrh organizace pedagogické praxe v rámci p�tiletého dvoustup�o-
vého studia 

 
VSTUPNÍ PRAXE – PR
B�ŽNÁ 
Termín vstupní praxe : 6. semestr bakalá�ského studia – 2 hodiny týdn�.  

Poznámka: Praxe probíhá za p�ímé a soustavné ú�asti oborového didakti-
ka ve skupinách s maximáln� deseti studenty.  

Kreditové ocen�ní: 2 kredity 

Garant vstupní praxe: oborový didaktik 

Cíle vstupní praxe: Absolvování p�ti hospitací na r�zných školách. Praxe 
je postavena na teoretických a pedagogicko psychologických východiscích, 
které student nabyl v rámci p�edm�t� spole�ného základu. Hospitace ne-
jsou striktn� vázány na vyu�ovací hodiny oborov� identické s p�íslušnou  
studijní kombinací praktikanta.     

Rámcový harmonogram vstupní praxe: 
1. a 2. týden – shrnutí teoretických východisek pro vstupní praxi, technické a 
organiza�ní aspekty praxe, struktura a smysl hospitací, metodika náslechu a  
posuzování pedagogického výkonu, vedení pedagogického deníku. 

3. – 12. týden – v lichém týdnu hospitace (náslech), v následném sudém 
týdnu analýza a rozbor náslechu. Hospitace se budou realizovat v následují-
cích vzd�lávacích za�ízeních – 1. stupe� ZŠ, 2. stupe� ZŠ, odborné u�ilišt�, 
st�ední odborná škola a gymnázium. 

13. týden – záv�r vstupní praxe, hodnocení a kontrola Pedagogického dení-
ku, ud�lení zápo�tu. 

Struktura Pedagogického deníku: jméno a p�íjmení studenta, studijní 
kombinace, navštívená škola, téma vyu�ovací hodiny, popis pedagogického 
klimatu ve sledované t�íd�, osobnost u�itele, aktivity žák�, inspirující situace, 
problémové situace a jejich �ešení, harmonie informativního a formativního a 
další jevy specifikované didaktikem v úvodním bloku vstupní praxe. 
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ASISTENTSKÁ PRAXE – SOUVISLÁ 
Termín asistentské praxe: 3. semestr magisterského studia – 11 dn� (prv-
ní den informace obou oborových didaktik� o cílech praxe a povinnostech 
student�, dalších deset dn� probíhá praxe na cvi�ných školách – vždy 
týden první obor a týden obor druhý). 
Poznámka: Student je povinen si domluvit a zabezpe�it asistentskou praxi 
na p�íslušné škole koncem posledního semestru bakalá�ského studia. O této 
povinnosti bude informován v rámci vstupní praxe, která je za�azená v šes-
tém semestru bakalá�ského studia. 

Kreditové ocen�ní: 4 kredity 

Garant asistentské praxe: oborový didaktik 

Podmínka realizace asistentské praxe: ukon�ení bakalá�ského studia asis-
tentství obor� p�íslušné studijní aprobace a absolvování Vstupní praxe. 

Cíle asistentské praxe:  Absolvovat na cvi�né škole dva kompletní týdny 
(deset pracovních dn�) jako asistent u�itele. Podílet se na všech u�itelských 
aktivitách krom� samostatných pedagogických výstup�. 

Rámcový harmonogram asistentské praxe: 
1. den – (0,5 dne v rámci každého oboru), zabezpe�ují oboroví didaktici. 
Studenti se seznámí s tím, jak sledovat a hodnotit organiza�ní, materiáln� 
technické, personální a oborov� didaktické podmínky dané školy, a to 
v obou oborech p�íslušné studijní kombinace. Jedná se o u�itele cvi�né ško-
ly, jejich v�k a kvalifikace, vybavení a využití odborných u�eben, labora-
to�í a kabinet�, evidence materiálu, výpo�etní technika a videotechnika, 
stav a aktuálnost p�íslušných software a jejich využití, speciální didaktické 
texty a pom�cky, podmínky bezpe�né experimentální práce. Konkrétní 
návrhy, jak by bylo možné na dané škole výuku optimalizovat.  

Poznámka: V pr�b�hu dalších dn� asistentské praxe studenti sledují a 
hodnotí na cvi�né škole výše uvedené jevy a zpracují je do cca �ty�stránko-
vé publikace, která bude tvo�it p�íslušný úvod Asistentského deníku. 

2. – 11. den – p�ehled povinností studenta: 

• S cvi�ným u�itelem, resp. �editelem školy vy�ídit všechny administra-
tivní náležitosti, které z asistentské praxe vyplývají. 

• Sledovat a hodnotit výše uvedené doporu�ené jevy a skute�nosti, zpraco-
vat je a za�adit do Asistentského deníku (v�etn� návrhu optimalizace). 

• Plnit povinnosti asistentské praxe. Navšt�vovat dva týdny cvi�nou 
školu (každý obor jeden týden), vždy na celý pracovní den (tj. od 7.30 
hod. do 14.00 hod.), pop�ípad� se zú�astnit i odpoledního vyu�ování 
nebo pracovních porad. Být cvi�nému u�iteli skute�ným asistentem a 
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vykonávat všechny práce, které mu cvi�ný u�itel v souladu s pojetím 
této praxe zadá. Jedná se zejména o asistentství ve vyu�ovacích 
hodinách (vést si dokumentaci všech náslech� hodin, realizovat 
demonstra�ní pokusy, pr�b�žn� a celoplošn� kontrolovat žáky, prezento-
vat modely, obrazy, schémata a grafy, aplikovat video �i výpo�etní 
techniku atp.). Asistentství mimo vyu�ovací hodiny (p�ipravovat škol-
ní pokusy, sestavovat a opravovat kontrolní didaktické testy, p�ipravo-
vat didaktické materiály na výuku, opravovat úkoly, kontrolovat sešity, 
držet pedagogické dozory o p�estávkách, resp. p�ed vyu�ováním, ú�ast-
nit se porad, sch�zek s rodi�i atp.). 

• Vést si Asistentský deník a odevzdat ho s potvrzením cvi�ného u�itele 
(�editele ZŠ) po absolvování praxe p�íslušnému oborovému didakti-
kovi, který deník prostuduje, pop�. uvedené skute�nosti konzultuje 
s cvi�ným u�itelem. Oborový didaktik zapíše absolvování praxe 
do indexu a ISu. Deník má následující strukturu: jméno a p�íjmení 
studenta, studijní kombinace, mate�ská fakulta, �asové vymezení 
asistentské praxe. Jméno a p�íjmení cvi�ného u�itele, název a adresa 
ZŠ.  

 
Výsledek sledování jev� a skute�ností na cvi�né škole, v�etn� event. ná-

vrhu konkrétních optimalizací, vždy p�ibližn� dv� strany za každý obor. 
Dále je deník roz�len�ný do jednotlivých dn�. Student zde chronologicky 
uvede všechny   pedagogické, organiza�ní, technické a jiné aktivity, které 
v daném dnu absolvoval (aktivity v rámci vyu�ovacích hodin, o p�estáv-
kách, p�ed vyu�ováním i po n�m). Každý den asistentské praxe je uzav�en 
podpisem cvi�ného u�itele, který m�že heslovit� zhodnotit asistentskou 
�innost studenta. Poslední den p�edloží student tento deník �editeli školy, 
který formáln� (podpisem a razítkem) potvrdí absolvování praxe.  
 
 

OBOROVÁ VÝUKOVÁ PRAXE – SOUVISLÁ 
Termín oborové praxe: 4. semestr magisterského studia – 21 dn�, první 
den informace obou oborových didaktik� o cílech praxe a povinnostech 
student�, dalších dvacet dn� probíhá praxe na cvi�ných školách, každý 
obor deset dn� (druhý až jedenáctý den p�ed zahájením �tvrtého semestru, 
dvanáctý až dvacátý první den na úvod �tvrtého semestru). 

Poznámka: Student je povinen domluvit si a zabezpe�it oborovou praxi na 
p�íslušné škole nejpozd�ji v pr�b�hu t�etího semestru magisterského studia. 
Ukazuje se jako optimální, pokud bude student oborovou praxi vykonávat na 
stejné škole a u stejného cvi�ného u�itele jako praxi asistentskou. Student je 
dále povinen informovat oborového didaktika o rozvrhu své pedagogické 
�innosti na cvi�né škole nejpozd�ji v pr�b�hu �tvrtého dne oborové praxe. 
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Kreditové ocen�ní: 6 kredit� 

Garant oborové praxe: oborový didaktik (musí vykonat alespo� jednu hos-
pitaci u praktikanta a jednu konzultaci s jeho cvi�ným u�itelem) 

Podmínka realizace oborové praxe: absolvování asistentské praxe a p�ed-
m�t� – Školní pokusnictví I a II, Obecnou didaktiku, Speciální didaktika 
chemie a Profesní praktikum. 

Cíle oborové praxe: Absolvovat na cvi�né škole dvacet kompletních pra-
covních dn� jako skute�ný partner cvi�ného u�itele ( každý obor vždy deset 
dn�). Praxe je zam��ená na zcela samostatné pedagogické výstupy, kterých 
musí praktikant v každém oboru absolvovat dvacet.  

Harmonogram oborové praxe: 
1. den (0,5 dne v rámci každého oboru), zabezpe�ují oboroví didaktici, stu-
denti se seznámí s náplní a podmínkami oborové praxe. 

2. – 21. den – p�ehled povinností studenta: 

• S cvi�ným u�itelem, resp. �editelem školy vy�ídit všechny administra-
tivní náležitosti pro výkon oborové praxe. 

• Plnit povinnosti oborové praxe. Navšt�vovat �ty�i týdny cvi�nou školu 
vždy na celý pracovní den (tj. od 07.30 hodin do 14.00 hodin), pop�ípa-
d� se zú�astnit odpoledního vyu�ování nebo pracovních �i jiných po-
rad. Vykonávat všechny práce, které mu cvi�ný u�itel v souladu s poje-
tím této praxe zadá. Splnit výše uvedený p�edepsaný po�et samostat-
ných pedagogických výstup�. 

• Vést si Deník oborové výukové praxe a po absolvování praxe ho, s po-
tvrzením cvi�ného u�itele a �editele, odevzdat oborovému didaktikovi. 
Deník má následující strukturu: jméno a p�íjmení studenta, studijní 
kombinace, mate�ská fakulta, �asové vymezení oborové praxe, jméno a 
p�íjmení cvi�ného u�itele, název a adresa ZŠ. Deník je roz�len�n 
do jednotlivých dn�. Student chronologicky uvede všechny pedagogic-
ké, organiza�ní, technické a jiné aktivity, které v daném dnu absolvo-
val. U samostatných pedagogických výstup� uvede v p�im��eném roz-
sahu p�ípravy na vyu�ovací hodiny. Každý den oborové praxe je 
uzav�en podpisem cvi�ného u�itele, který tak pr�b�žn� potvrdí 
absolvování veškeré �innosti praktikanta. Poslední den p�edloží student 
deník cvi�nému u�iteli, který heslovit� zhodnotí kvalitu �innosti 
praktikanta. �editel školy podpisem a razítkem formáln� potvrdí 
absolvování oborové výukové pedagogické praxe. Student p�edloží 
deník svým oborovým didaktik�m, kte�í deník prostudují, pop�. 
konzultují s cvi�ným u�itelem. Oborový didaktik absolvování praxe 
potvrdí v indexu studenta a v ISu. 
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Poznámka na záv�r 
Doporu�ujeme, aby se v rámci státní záv�re�né zkoušky zam�nil nap�. 
p�edm�t „Chemie s didaktikou“ na dva samostatné p�edm�tu, a to „Che-
mie“ a „Didaktika chemie“. P�edm�t „Didaktika chemie“ by v sob� zahrno-
val následující hodnocené položky: 

• Ústní zkouška v klasickém akademickém slova smyslu. 

• Zhodnocení Asistentské a Oborové praxe (p�ipraví oborový didaktik). 

• Prezentace videofragmentu z reálného výstupu studenta v rámci 
Oborové praxe jako  podklad pro diskusi.  

   

Abstract: This paper attempts at a complex description and objective 
assessment of the status and significance of teaching practice in teacher 
education. It offers an innovative view, which could enable to optimalise 
the approach of  the  teacher student, the teacher trainee and the teacher 
training faculty. The proposed system of teaching practice discusses the 
optimalising intentions.   
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PEDAGOGICKÁ PRAXE JAKO SOU	ÁST P�ÍPRAVY 
BUDOUCÍCH U	ITEL
 P�ÍRODOV�DNÝCH P�EDM�T
 NA 

UNIVERZIT� KARLOV� V PRAZE, P�ÍRODOV�DECKÉ 
FAKULT� (NA P�ÍKLADU BIOLOGIE) 

Kate�ina Blažová, Milada Švecová 

Anotace: Nedílnou sou�ástí p�ípravy u�itel� na P�írodov�decké fakult� 
Univerzity Karlovy jsou pedagogické praxe, které p�edstavují komplexní 
ov��ování teoretických a praktických v�domostí a dovedností p�ímo v pro-
st�edí školy. V jejich pr�b�hu se poslucha�i postupn� ve 3. až 5. ro�níku 
studia seznamují se specifiky výuky p�edm�t� své aprobace na základních a 
st�edních školách v Praze i jinde v �eské republice. Stále je snaha reduko-
vat délku pedagogických praxí (a tím i po�et vyu�ovacích jednotek odu�e-
ných poslucha�em) ve studijních plánech. P�esto se snažíme v maximální 
mí�e realizovat pedagogické praxe na t�ch školách, kde u�itelé za�azují do 
výuky formy práce, prost�ednictvím nichž aktivizují žáky. Poslucha�i b�hem 
své praxe mají tak možnost blíže poznat kvalitativn� nové p�ístupy uplat�o-
vané ve výuce. 

 

Pedagogické praxe p�ispívají k vytvá�ení a upev�ování dovedností bu-
doucího u�itele a je pot�eba je chápat jako systematicky strukturované �in-
nosti, do nichž se promítá celá didakticko – oborová p�íprava budoucího 
pedagoga. Koncepce pedagogických praxí vychází z tzv. reflektivního mo-
delu p�ípravy budoucích u�itel�. Jde o postupný rozvoj teoretických a prak-
tických dovedností. Poslucha�i se u�í kriticky pracovat jak s teorií, tak 
s vlastní praktickou zkušeností. Vyvrcholením modelu p�ípravy u�itel� je 
komplexní ov��ování teoretických i praktických dovedností v prost�edí 
školy, analýza a hodnocení výsledk� vlastní práce (tj. praxe a její reflexe). 

Teoretická i praktická p�íprava budoucích u�itel� navazuje na p�edchá-
zející základní pedagogicko – psychologickou p�ípravu v 1. a ve 2. ro�níku. 
S didaktickou p�ípravou se za�íná ve 3. ro�níku studia. Nejprve teoreticky 
– b�hem p�ednášek z didaktiky biologie v zimním semestru, která je 
pro poslucha�e prvním setkáním s problematikou didaktiky. Jsou vysv�tle-
ny základní pojmy a je vymezen p�edm�t didaktika biologie, oborová dida-
ktika. Dále jsou poslucha�i seznámeni s u�ebními dokumenty, vzd�lávací-
mi programy, u�ebnicemi, vyu�ovacími metodami, p�ípravou na vyu�ovací 
hodinu, klasickými a moderními vyu�ovacími prost�edky, organiza�ními 
formami výuky. V letním semestru si prakticky procvi�í a upevní získané 
teoretické znalosti a dovednosti. Podrobn� se seznámí s u�ebnicemi, p�ipra-
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ví si tematický plán, vyzkouší si, jak d�lat p�ípravu na vyu�ovací hodinu, 
aplikaci r�zných vyu�ovacích metod v rámci mikrovyu�ování, nau�í se 
sestavovat didaktický test, práci s problémovými úlohami a biologický 
nákres �i nákres na tabuli. Vyu�ovací �innost u�itele spo�ívá p�edevším 
v transformaci u�iva do v�domí žák�, kdy dostupnými vyu�ovacími pro-
st�edky pedagog p�sobí na žáky ve vyu�ovacím procesu tak, aby inicioval 
jejich u�ení a celkový rozvoj osobnosti po stránce kognitivní, sociáln� a-
fektivní a senzomotorické. Proto jsou nácviky mikrovyu�ování již sou�ástí 
p�ípravy na vlastní výuku poslucha�� ve 3. ro�níku. 

V pr�b�hu pedagogických praxí se poslucha�i seznamují se specifiky 
 výuky p�edm�t� své aprobace na základních a st�edních školách všeobecn� 
vzd�lávacích (gymnáziích) i na školách odborných. Vzhledem k tomu, že 
d�ležitým aspektem pedagogických praxí je získávání vlastních praktic-
kých zkušeností poslucha��, kte�í se nejprve seznámí (ve skupinách po 4-6) 
ve 3. ro�níku s realitou na školách (p�evážn� základních) formou týdenní 
náslechové pedagogické praxe. V tomto týdnu mají za úkol hospitovat 10 
hodin v každém p�edm�tu své kombinace, sledovat výuku, hodnotit podíl 
práce u�itele a žák�, použité metody, pom�cky, zp�soby motivace a aktivi-
zace žák�. Zjistit, jaký se na škole používá vzd�lávací program a seznámit 
se s osnovami, používanými u�ebnicemi, nabídkou volitelných p�edm�t�, 
volno�asových aktivit pro žáky, prohlédnout si technické vybavení u�eben, 
seznámit se s prací t�ídního u�itele a chodem školy. 

Otázky spojené s realizací pedagogických praxí bývají �asto pod-
ce�ovány a je snaha ve studijních plánech délku pedagogických praxí redu-
kovat. Proto je velkým p�ínosem, že problematika pedagogických praxí 
byla �ešena v rámci programu MŠMT �R „Podpora u�itelských vzd�láva-
cích program� a jiných vzd�lávacích aktivit“ v tematickém okruhu 
„Praxe“. Námi realizované projekty nesly názvy „Zefektivn�ní spolupráce 
fakult Univerzity Karlovy s regionálním školstvím Prahy a okolí p�i reali-
zaci pedagogických praxí  p�írodov�dných u�itelských obor�“ (Švecová et 
al., 2000) a „Rozvíjení vztah� mezi Univerzitou Karlovou v Praze 
P�írodov�deckou fakultou a školami regionu prost�ednictvím pedagogic-
kých praxí“ (Švecová et al., 2001). Nový projekt Fondu rozvoje vysokých 
škol získaný pro letošní rok nese název „Posílení praktické složky p�ípravy 
u�itel� v rámci pedagogických praxí“ (Švecová et al., 2004). Obecným 
zám�rem projekt� bylo v maximální mí�e realizovat pedagogické praxe na 
t�ch školách, kde u�itelé za�azují do výuky formy práce, prost�ednictvím 
nichž  aktivizují žáky. Poslucha�i b�hem své praxe mají tak možnost blíže 
poznat kvalitativn� nové p�ístupy uplat�ované ve výuce svých aproba�ních 
p�edm�t� (nap�. za�azení projektové výuky vedle tradi�ních forem, r�zné 
p�ístupy k integraci obsahu vyu�ovacích p�edm�t�, nám�ty pro za�azení 
u�ebních úloh s využitím pozorování a pokusu). Aby byli poslucha�i 
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na aplikaci nových p�ístup� ve výuce co nejlépe p�ipraveni, absolvují 
b�hem 4. ro�níku 2 semestrový kurs praktických cvi�ení Pozorování a 
pokus I a II, b�hem n�hož získají širokou škálu nám�t� pro praktická 
cvi�ení se zam��ením nap�. na pokojové rostliny, exotické plody, 
mikrobiologii ve školní praxi, paraziticky významné bezobratlé, 
jednobun��né organizmy, etologii a nám�ty pro monotematické exkurze 
s využitím Hrdli�kova muzea, ZOO Praha, skleníkových i venkovních 
expozic Botanické zahrady UK P�F, geologických p�írodních lokalit.  

U�itelské povolání s sebou v sou�asné dob� p�ináší zna�né nároky 
na úsp�šné zvládnutí interakcí na r�zné úrovni. Zvládnutí vyu�ovacího 
procesu budoucím nebo za�ínajícím u�itelem vyžaduje ur�ité profesní 
kompetence, které netvo�í pouze oborové (aproba�ní) a didaktické 
poznatky a dovednosti, ale pat�í sem i dovednosti sociáln� – psychologické. 
Nabízíme proto poslucha��m vedle blokové �ty�týdenní výstupní 
pedagogické praxe ješt� možnost tzv. asisten�ní pedagogické praxe. 
Studenti se na organizaci tohoto typu praxe sami aktivn� podílejí. Velmi 
�asto mají zájem na školách dále u�it nebo již sami vyu�ují, dochází 
k jejich profesní profilaci. Student na škole u�í bu	 celý školní rok, nebo 
jeho v�tší �ást, vede si „svou“ t�ídu a spolu s fakultním uvád�jícím 
u�itelem, jehož osoba má p�i této praxi klí�ový význam, absolvuje celý 
školní rok. Tento typ praxe má svá úskalí, nap�íklad chyb�jící zákonnou 
normu nebo stále nar�stající po�et poslucha�� na fakult�. V�tšina 
poslucha�� proto realizuje pr�b�žnou praxi ve dvou m�sí�ních blocích 
ve 4. a 5. ro�níku studia. B�hem t�chto 2 m�síc� poslucha� odu�í 30 
vyu�ovacích hodin, 6 hodin laboratorních prací nebo praktických cvi�ení a 
vede monotematickou exkurzi. Ú�astní se také aktivn� veškerého d�ní 
na škole – dozory, porady, sch�zka p�edm�tové komise ad. 

V roce 2000 vznikla za spolupráce týmu autor� z didaktických pracoviš� 
a kateder na P�F UK publikace „P�íru�ka k pedagogickým praxím 
na P�írodov�decké fakult� UK“. (Stoklasa et al., 2000), která byla již 
dvakrát upravena „Pedagogické praxe I. Univerzita Karlova v Praze, 
P�írodov�decká fakulta (Organiza�ní pokyny)“ (Bor�vková, Šulcová, 
2001), „P�íprava, organizace a realizace pedagogických praxí Univerzita 
Karlova v Praze, P�írodov�decká fakulta“ (Bor�vková, Šulcová, Marada, 
2002). V sou�asné dob� se chystá další nové upravené vydání. Publikace je 
d�ležitým instruktážním materiálem nejen pro poslucha�e u�itelství na 
fakultách vzd�lávajících u�itele na UK, ale také pro fakultní u�itele, kte�í 
praxe vedou. Obsahem p�íru�ky je mimo jiné také zp�esn�ní úkol�, jež mají 
být realizovány poslucha�i b�hem pedagogických praxí, modelové p�ípravy 
na vyu�ovací hodiny, nám�ty praktických cvi�ení a další formy výuky, 
jako je nap�. exkurze. Modelové p�ípravy jsou a budou vždy vítanou 
pom�ckou a pracovní osnovou pro každého praktikujícího poslucha�e i 
za�ínajícího u�itele. P�íru�ka navíc usnadní a zkonkrétní úlohu fakultního 
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u�itele p�i vedení pedagogických praxí. Krom� p�íru�ek mají poslucha�i a 
fakultní u�itelé k dispozici informace týkající se pedagogických praxí a 
jejich organizace na internetu. Poslucha�i i fakultní u�itelé si zde mohou 
najít pokyny, formulá�e, rady, úkoly. 

V neposlední �ad� je pot�eba zd�raznit, že pedagogické praxe význam-
nou m�rou p�ispívají ke zvýšení zájmu poslucha�� o u�itelskou profesi. 
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Abstract: Teaching practice as an indivisible part of future teacher 
training is realized from 3. to 5.class; it lasts 1 or 4 weeks. We offer an 
assistent teaching practice as an alternative. Students’ didactic preparation 
for teaching practice is 4 terms long (1 term lecture and 3 terms seminars). 
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PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV PRÍRF UPJŠ 
V KOŠICIACH 
Silvia Kontírová 

Anotácia: Príspevok sa zaoberá cie�mi, druhmi, základnými formami a orga-
nizáciou pedagogickej praxe študentov odboru u�ite�stvo všeobecno-vzdelá-
vacích predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Koši-
ciach. 

 

Významný zástoj pedagogickej praxe v u�ite�skom vzdelávaní zdôraz�-
ujú autori po�etných monografií domácej i zahrani�nej proveniencie (zo 
slovenských môžeme uvies� napr. práce J. BAZÁLIKOVEJ, 1992, K. LÁ-
SZLÓA, 1996, E. FULKOVEJ a M. GNOTHA, 2001 ai.), ale aj viac – �i 
menej pravidelné odborné konferencie (napr. na PdF UMB v Banskej 
Bystrici), �i vedecké state v odbornej pedagogickej tla�i (M. �ERNOTO-
VÁ, 2001 a iní). 

Pedagogickú prax študentov odboru u�ite�stvo všeobecnovzdelávacích 
(akademických) predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach chápeme ako organiza�nú formu vysokoškol-
ského štúdia, ktorá dop��a, rozvíja, integruje a verifikuje ich teoretickú prí-
pravu a „...vytvára most medzi univerzitnou pedagogickou teóriou a pra-
ktickou u�ite�skou �innos�ou“ (L. PODLAHOVÁ, 2002, s. 7). Prostred-
níctvom nej sa študenti zoznamujú s prostredím, chodom, charakterom 
a organizáciou školy, špecifikami svojich aproba�ných predmetov, žiakov 
i školskej triedy, s pozorovaním a analýzou práce u�ite�a a žiakov. Študenti 
v praktickej �innosti rozvíjajú svoje u�ite�ské dovednosti, vyu�ovacie a vý-
chovné metódy, techniky a postupy, vytvárajú základy svojho budúceho 
vyu�ovacieho a výchovného štýlu, zdokona�ujú sa v reflexii školskej sku-
to�nosti i vlastnej pedagogickej �innosti a upev�ujú �i korigujú svoje p�ed-
stavy o u�ite�skej profesii. Pedagogická prax je zdrojom ich skúseností 
s reálnou eduka�nou praxou v podmienkach školských inštitúcií, priesto-
rom pre tvorivú aplikáciu osvojených teoretických poznatkov, ale aj jed-
ným z prame�ov ich motivácie a utvárania kladného vz�ahu k de�om a 
mladým �u	om. 
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Pedagogická prax študentov PrírF UPJŠ sa uskuto��uje: 

1. v rámci magisterského štúdia:  
a) u študentov odboru u�ite�stvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

(matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia a geografia). 
Študenti absolvujú v priebehu štúdia 4 predmetové pedagogické 
praxe (od ak. roka 2004/05 tri predmetové a jednu pedagogicko-
psychologickú prax), 

b) u  jedno odborových študentov, ktorí sa rozhodli doplni� si u�ite�-
skú aprobáciu.1 Ich pedagogická prax je po�tom, druhmi, formami 
i obsahom totožná s praxou študentov dvoj odborového u�ite�ského 
štúdia, je však o polovicu kratšia, nako�ko praxujú len z jedného 
aproba�ného predmetu. Priebežnú pedagogickú prax absolvujú 
spolo�ne s kolegami z dvoj odborového u�ite�ského štúdia, súvislú 
prax však vykonávajú naj�astejšie v �ase zimného �i letného skú-
škového obdobia, nako�ko v pôvodných u�ebných plánoch a v roz-
vrhu nemajú zakomponovaný predmet pedagogická prax. 

2. v rámci dopl�ujúceho a rozširujúceho štúdia:2  
a) u frekventantov, ktorí nemajú žiadnu pedagogickú prax. 

 

Model pedagogickej praxe PrírF UPJŠ v Košiciach 
Od roku 1989 prebiehala pedagogická prax adeptov u�ite�stva na PrírF 

UPJŠ v Košiciach bez zásadnejšej zmeny. Po�núc akademickým rokom 
2004/05 vstúpi do života organiza�ná prestavba štúdia spätá s konštituova-
ním bakalárskeho a magisterského stup�a štúdia, ktorá sa prejaví aj v zme-
nách existujúceho modelu pedagogickej praxe na fakulte. O ich schematic-
ké znázornenie sme sa pokúsili v tabu�kách 1 a 2. 

                                           
1 Dopl�ujúce štúdium u�ite�skej aprobácie – DŠUA - sa za�ína spravidla po 1. ro�níku 

jednoodborového bakalárskeho štúdia. 
2 Dopl�ujúce pedagogické štúdium je ur�ené pre absolventov magisterského a inžiniers-

keho štúdia so zameraním na príslušný predmet (matematika, informatika, fyzika, ché-
mia, biológia a geografia). Trvá 3 semestre. Rozširujúce štúdium je ur�ené absolven-
tom vysokých škôl študijného odboru u�ite�stvo k získaniu spôsobilosti na vyu�ova-
nie 	alšieho aproba�ného predmetu a trvá 5 semestrov. 
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Model pedagogickej praxe PrírF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 
2003/04: 

 

Typ 
štúdia 

Ro�ník
/ 

Semest
er 

Termín 

praxe 

Druh 

praxe 

Rozsah 

praxe 

Formy 

praxe 

Mgr. IV. / 7. 1.-12. týžde� 
ZS 

 

Priebežná - 
predmetová 

12 týžd�ov 11 H, 6 R VH, 1 
VV / predmet 

Mgr. IV. / 8. 

 

5.-7. týžde� 
LS 

I. súvislá - 
predmetová 

3 týždne 

 

8 H, 10 VV, RVH/ 

predmet 

Mgr. 

 

V. / 9. 2 týždne 
pred 

za�iatkom 
ZS 

II. súvislá - 
predmetová 

 

6 týžd�ov 

(3 /ZŠ, 3 /SŠ) 

4 H, 15 VV, R VH/ 

predmet 

DŠUA Zimný 1.-6.resp. 7.-
12. týžde� 

ZS 

Priebežná - 
predmetová 

 

6 týžd�ov 11 H, 1 VV, 6 R 
VH/ 

predmet 

DŠUA 

 

DŠUA 

Letný 

 

Zimný 

pod�a 
individ. 

možností 

pod�a 
individ. 

možností 

I. súvislá - 
predmetová 

 

II. súvislá - 
predmetová 

 

2 týždne 

 

3 týždne 
súvisle 

6 H, 18 VV, R VH 

 

4 H, 30 VV 

DŠ III. / 5. pod�a 
individ. 

možností 

súvislá - 
predmetová 

2 týždne 4 H, 16 VV, R VH 

RŠ III./ 5. pod�a 
individ. 

možností 

súvislá - 
predmetová 

2 týždne 4 H, 16  VV, R VH 

 

TABU�KA 1 

Pedagogickú prax organiza�ne zabezpe�uje Ústav humanitných vied a po 
p�edmetovo odbornej stránke ju garantujú metodici aproba�ných predmetov a 
cvi�ní u�itelia z príslušných škôl. Cvi�ní u�itelia majú odbornú i pedagogickú 
kvalifikáciu a minimálne 5 ro�nú pedagogickú prax v aproba�nom predmete. 
Na dobu praxe fakulta s nimi uzatvára dohodu o vykonaní práce, pri�om po�et 
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honorovaných hodín sa vypo�íta pod�a vzorca 1 hodina denne x po�et dní 
praxe. Honorár sa vypláca z prostriedkov fakulty. 

Model pedagogickej praxe PrírF UPJŠ v Košiciach v akademickom roku 2004/05: 

Typ 
štúdia 

Ro�ník/ 

Semes. 

Termín 

praxe 

Druh 

Praxe 

Rozsah 

praxe 

Formy 

praxe 

Mgr IV. / 7. 3.-12. týžde� 
ZS 

priebežná 
pedagogicko-
psychologická 

10 týžd�ov 20 H, 10 R VH 

 

Mgr IV. / 8. 

 

5.-7. týžde� 
LS 

I. súvislá - 
predmetová 

 

3 týždne 8 H, 10 VV, R VH 
/predmet 

Mgr V. / 9. 1 týžde� pred 
za�iatkom ZS 

II. súvislá -
predmetová 

 

4 týždne 6 H, 18 VV, R 
VH/ predmet 

Mgr V. /10. 1.-3. týžde� 
LS 

III. súvislá -
predmetová 

3 týždne 4 H, 15 VV, R 
VH/ predmet 

DŠUA Zimný 1.-5,resp. 6.-
10. týžde� ZS 

priebežná 
pedagogicko-
psychologická 

5 týžd�ov 10 H, 5 R VH 
/predmet 

DŠUA 

 

Letný pod�a individ. 
možností 

 I. súvislá - 
predmetová 

2 týždne 8 H, 10 VV, R VH 

 

DŠUA 

 

Zimný 

 

pod�a individ. 
možností 

II. súvislá - 
predmetová 

2 týždne 6 H, 18 VV, R VH 

DŠUA 

 

Letný pod�a individ. 
možností 

III. súvislá - 
predmetová 

2 týždne 4 H, 15 VV, R VH 

DŠ 

 

III. / 5. pod�a individ. 
možností 

súvislá - 
predmetová 

2 týždne 4 H, 16 VV, R VH 

RŠ III./ 5. pod�a individ. 
možností 

súvislá - 
predmetová 

2 týždne 4 H, 16 VV, R VH 

Tabu�ka 2 

Legenda : 

H:   hospitácia 

VV: vlastný pedagogický výstup študenta 

R VH: rozbor vyu�ovacej hodiny 

      : zmena oproti predchádzajúcemu akademickému roku. 
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Organizácia pedagogickej praxe na PrírF UPJŠ 
 
Priebežná pedagogická prax študentov IV. ro�níka: 

má predmetový charakter a plní motiva�nú, informatívnu a inštrumen-
tálnu  funkciu. 

Prerekvizity pre jej vykonanie stanovuje u�ebný plán študijného odboru 
(úspešné absolvovanie disciplín U�ite�ská psychológia a Všeobecná peda-
gogika). Prax prebieha v zimných mesiacoch súbežne s výu�bou na vysokej 
škole pod�a stanoveného rozvrhu hodín. Uskuto��uje sa každý štvrtok 
na 1.-3. vyu�ovacej hodine v priebehu 12 týžd�ov (od ak. r. 2004/05 bude 
ma� len 10 týžd�ov a pedagogicko-psychologické zameranie.) Prax je 
rozdelená na 2 �asti (6 + 6 týžd�ov, v budúcnosti 5 + 5), pri�om v každej 
z nich študent praxuje z  jedného aproba�ného predmetu. Študenti praxujú 
v 3 - 4 �lenných pracovných skupinách (vytvorených pod�a odborov) tak, 
že v dvojtýžd�ových intervaloch cirkulujú na viacerých vopred ur�ených 
typoch škôl v mieste sídla fakulty. Základnou formou priebežnej pedago-
gickej praxe sú hospitácie študentov na vyu�ovacích hodinách cvi�ných 
u�ite�ov, vlastné vyu�ovacie výstupy študenta (minimálne 1 z  každého 
aproba�ného predmetu, spravidla vo 4. a 6. týždni každej �asti praxe) a 
rozbory vyu�ovacích hodín. V prípade pedagogicko-psychologickej praxe 
pôjde len o hospitácie na vyu�ovacích hodinách a ich rozbory. Priebežná 
pedagogická prax predstavuje rozhodujúci prvý kontakt študenta s reálnou 
pedagogickou praxou, ktorý môže zásadným spôsobom ovplyvni� vz�ah 
študenta k u�ite�skej profesii a práci. Preto vyžadujeme, aby funkciu 
cvi�ného u�ite�a vykonávali najskúsenejší a osved�ení aprobovaní cvi�ní 
u�itelia, ktorých navrhujú jednotliví metodici predmetov. V ostatných 
rokoch sa nám osved�il aj systém “náhradného” cvi�ného u�ite�a pre každý 
aproba�ný predmet. (ten praktikantov vedie napr. v prípade dlhodobej 
práceneschopnosti riadneho cvi�ného u�ite�a ap.). 

K základnej dokumentácii študenta o priebežnej pedagogickej praxi pa-
tria pokyny k pedagogickej praxi, hospita�ný záznam, písomná príprava na 
vyu�ovaciu hodinu, výkaz hospitácií a výstupov študenta na pedagogickej 
praxi a hodnotenie študenta na pedagogickej praxi. Cvi�ný u�ite� hodnotí 
prácu praktikanta v týchto oblastiach: príprava na vyu�ovaciu hodinu, prie-
beh vyu�ovacej  hodiny z odborného i didaktického aspektu a rozbor vyu-
�ovacej hodiny (po hospitácii na hodine u�ite�a a po odu�ení vyu�ovacej 
hodiny). Na konci praxe zara	uje študentov výkon v každej oblasti do jed-
ného z klasifika�ných stup�ov: 
A  – výborne – vynikajúce výsledky (zodpovedá známke 1), 

B  – ve�mi dobre – nadpriemerné výsledky (zodpovedá známke 1,5), 
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C  – dobre – priemerné výsledky (zodpovedá známke 2), 

D  – uspokojivo- prijate�né výsledky (zodpovedá známke 2,5), 

E   – dostato�ne – výsledky sp��ajú minimálne kritériá (zodpovedá známke 3), 

Fx – nedostato�ne – vyžaduje sa 	alšia práca (zodpovedá známke 4, nevyhovel). 

Kone�né hodnotenie študenta z predmetu priebežná pedagogická prax je 
v rukách metodika aproba�ného predmetu, ktorí zvä�ša akceptuje návrh 
celkového hodnotenia študenta cvi�ným u�ite�om pri zoh�adnení skúsenos-
tí a poznatkov o práci študenta, ktoré získal vlastnou hospita�nou �innos-
�ou u praxujúceho študenta.  

 

I. suvislá pedagogická prax 
plní predovšetkým syntetickú a integra�nú funkciu. Študenti PrírF UPJŠ 

nastupujú na svoju I. súvislú pedagogickú prax v letnom semestri 4. ro�ní-
ka. V akademickom roku 2003/04 došlo k jej skráteniu z pôvodných šty-
roch týžd�ov na týždne tri. K jej prerekvizitám patrí úspešné absolvovanie 
Všeobecnej didaktiky, aspo� jedného semestra Didaktiky aproba�ných 
p�edmetov a Priebežnej pedagogickej praxe. 

Prax sa realizuje od polovice marca do prvých dní apríla a spravidla sa usku-
to��uje na jednej škole (základnej alebo strednej) v mieste sídla fakulty.  Dôvod 
je prozaický: v sú�asnej nelichotivej finan�nej situácii sa usilujeme vytvori� as-
po� minimálnu možnos� hospitova� na hodinách našich praktikantov. 

Pri zara	ovaní študentov na konkrétnu školu organizátor, pod�a možnosti, 
zoh�ad�uje individuálne priania študentov. V odôvodnených prípadoch (napr. 
starostlivos� o maloleté die�a, príprava diplomovej práce v škole mimo sídla 
fakulty ap.) môže študent vykona� prax v škole mimo sídla fakulty. 

K hlavným formám I. súvislej praxe patria hospitácie na vyu�ovacích 
hodinách cvi�ného u�ite�a, prípadne aj na hodinách iných skúsených u�ite-
�ov daného aproba�ného predmetu (povinne 8 hospitácií), 10 vlastných 
samostatných vyu�ovacích výstupov z každého aproba�ného predmetu 
a rozbory vyu�ovacích hodín. Sú�as�ou praxe sú aj rozhovory s riadite�om, 
resp. zástupcom riadite�a školy, u�ite�mi predmetovej komisie, aktívna ú-
�as� študenta na mimotriednej a mimoškolskej �innosti školy (porady me-
todickej komisie, pomoc a práce v kabinete, pri pedagogickom dozore 
a 	alšie úlohy vyplývajúce z vnútorného poriadku školy). 

Cvi�ný u�ite� sleduje študentove písomné prípravy na vyu�ovanie, vyu�o-
vacie výstupy, upozor�uje na prípadné nedostatky resp. oce�uje úspechy v je-
ho práci a robí s ním rozbory vyu�ovacích hodín.  Vytvára priestor pre vlastnú 
tvorivú �innos� študenta a samostatné riešenie aj tých naj�ažších didaktických 
a výchovných situácií a pod�a možnosti nezasahuje do študentovho vedenia 
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vyu�ovacej hodiny. V závere praxe zhodnotí didaktickú úrove� študentovej 
vyu�ovacej �innosti, študentove profesijné a osobnostné vlastnosti, resp. 
doporu�í vhodné postupy zamerané na skvalitnenie jeho 	alšej pedagogickej 
práce a navrhne jeden z klasifika�ných stup�ov (A- Fx). 

Študent (spolu s cvi�ným u�ite�om) vypracuje rozvrh hospitácií a výstupov 
študenta na praxi a zašle ho didaktikovi predmetu. V priebehu praxe si vedie 
hospita�né záznamy, výkaz hospitácií a výstupov študenta na pedagogickej 
praxi a písomné prípravy na vyu�ovanie. Oboznamuje sa s u�ebnými osnova-
mi aproba�ných predmetov a  tematickými plánmi u�iva, pod�a ktorých bude 
vyu�ova�. Po ukon�ení praxe zhodnotí jej priebeh (za každý aproba�ný p�ed-
met zvláš�). K hodnoteniu predmetu súvislá pedagogická prax predkladá di-
daktikovi aproba�ného predmetu hospita�né záznamy, výkaz hospitácií a vý-
stupov, písomné prípravy na vyu�ovanie, hodnotenie študenta na praxi a štu-
dentovo hodnotenie pedagogickej praxi. Hodnotenie práce študenta na peda-
gogickej praxi prináša fakulte a jej u�ite�om “významné spätnoväzbové infor-
mácie o pripravenosti študentov na výkon povolania: prostredníctvom referen-
cií cvi�ných u�ite�ov získavajú informácie o pozitívach i nedostatkoch vo vý-
u�be i o úspešne a neúspešne sa formujúcich osobnostných a profesijných 
hodnotách (K. LÁSZLÓ, 1996, s. 79).  

 

II. súvislá pedagogická prax 
sa realizuje v zimnom semestri 5. ro�níka. Pôvodne trvala 6 týžd�ov (3 

na ZŠ a 3 na SŠ) a predstavovala závere�nú prax študenta. Od ak. roka 
2004/05 bude ma� len 4 týždne a jej za�iatok je naplánovaný na 1 týžde� 
pred za�iatkom zimného semestra. K jej prerekvizitám patrí úspešné ab-
solvovanie didaktík aproba�ných predmetov. 

Študenti praxujú na jednej škole v sídle, resp. mimo sídla fakulty. Pri vý-
bere školy rešpektujú prijatú zásadu – pod�a možnosti v priebehu štúdia 
vykona� prax na všetkých typoch škôl (základná škola, gymnázium, stred-
ná odborná škola alebo stredné odborné u�ilište). Študent, ktorý si volí 
cvi�nú školu sám, oznamuje základné údaje o vybratej škole organizátorovi 
praxe prostredníctvom tla�iva “Predbežný súhlas s vykonaním praxe”. 
Organizátor praxe následne telefonicky kontaktuje vedenie školy a dohod-
ne s ním podmienky 	alšej spolupráce. Študenta, ktorí si cvi�nú školu sám 
nezvolí, zaradí na prax organizátor praxe. Povinnos�ou študenta je uskuto�-
ni� minimálne 6 hospitácií a 18 vlastných vyu�ovacích výstupov z každého 
aproba�ného predmetu. Formy praxe, jej obsah, dokumentácia študenta 
o pedagogickej praxi i systém inštruktáže je totožný ako pri I. súvislej 
pedagogickej praxi. 
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III. súvislá pedagogická prax 
 sa v ak. roku 2004/05 bude organizova� po prvýkrát. Prerekvizity pre jej 

vykonanie, formy, obsah, dokumentácia študenta o pedagogickej praxi 
i organiza�ná príprava sú rovnaké ako pri II. súvislej pedagogickej praxi. 
Študenti ju absolvujú v letnom semestri 5. ro�níka. Bude trva� 3 týždne 
a jej za�iatok je stanovený na prvý  týžde� semestra. V priebehu praxe štu-
dent uskuto�ní aspo� 4 hospitácie a 15 vlastných výstupov z každého 
aproba�ného predmetu.  

 

Pedagogická prax frekventantov dopl�ujúceho štúdia a rozširujúceho štúdia: 
sa vykonáva na jednej škole v Košiciach alebo mimo nich Aj túto prax 

organiza�ne zastrešuje Ústav humanitných vied PrírF. Rozsah praxe je 
stanovený na 20 hodín (4 hospitácie na vyu�ovacích hodinách, 16 samo-
statných výstupov a rozbory hospitovaných resp. frekventantom odu�ených 
vyu�ovacích hodín). V prípade, že frekventant DŠ alebo RŠ už pedagogic-
kú �innos� vykonáva, uvedenú pedagogickú prax vykona� nemusí. Požado-
vané kredity za pedagogickú prax získa tak, že metodikovi predmetu prine-
sie potvrdenie riadite�a školy na ktorej u�í, v ktorom je uvedené, �o, v kto-
rých ro�níkoch a v akom rozsahu vyu�uje. 

Základné informácie o druhu a  rozsahu pedagogickej praxe obsahujú 
u�ebné plány jednotlivých študijných odborov. Podrobné informácie 
o organizácii, priebehu, dokumentácii študenta o pedagogickej praxi a aktu-
álnych prevádzkových �i iných otázkach sú študenti informovaní prostred-
níctvom oznamovacích tabulí, osobných konzultácií a pravidelných in-
štruktáží, ktoré sa konajú pred všetkými druhmi pedagogickej praxe, a to 
za ú�asti prodekana pre pedagogickú �innos�, organizátora praxe a meto-
dikov jednotlivých aproba�ných predmetov. Predpokladáme, že od zimné-
ho semestra akademického roka 2004/05 skvalitníme a zjednodušíme 
systém informovanosti i organiza�ného zabezpe�ovania praxe prostredníct-
vom akademického informa�ného systému, ktorý na fakulte úspešne fungu-
je v iných oblastiach už nieko�ko rokov. 

Na fakulte pracuje Komisia pre pedagogickú prax, ktorá zasadá pod�a 
potreby, spravidla však minimálne jeden až dvakrát ro�ne. 

 

V oblasti integrácie teórie a praxe vo vysokoškolskej príprave študen-
tov PrírF UPJŠ v Košiciach poci�ujeme najmä tieto problémy: 

• Zaradenie štúdia pedagogicko-psychologických disciplín až do 6. semestra 
štúdia. Naviac, od akademického roka 2004/05 sa presunie pedagogicko-psy-
chologická príprava až do 4. a 5. ro�níka a povinná výu�ba pedagogiky 
a psychológie sa skoncentruje výlu�ne do 7. semestra štúdia. Redukcia rozsa-
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hu výu�by všeobecnej didaktiky z ½ na 1/1 hodín týždenne. Pozitíva: súbež-
ná teoretická a praktická pedagogicko-psychologická zložka vzdelávania 
budúcich u�ite�ov a konštituovanie pedagogicko-psychologickej priebežnej 
praxe. 

• Neexistencia samostatného oddelenia, kabinetu �i ústavu pedagogickej 
praxe na fakulte. Pedagogickú prax už roky organiza�ne zabezpe�uje a  
zastrešuje len l pracovník Ústavu humanitných vied.  

• Nedostatok systematického výskumu pedagogickej praxe ako jedného 
z p�edpokladov ucelenej koncepcie pedagogickej praxe na fakulte. 

• Chronicky známe a chronicky neriešené nedostato�né finan�né ohodno-
tenie cvi�ných u�ite�ov.  

• Systematickos� spolupráce medzi fakultou, cvi�nými školami a cvi�ný-
mi u�ite�mi. 

• Vzdelávanie cvi�ných u�ite�ov. 

• Absencia metodicko-pracovného textu pre študentov s problematikou 
pedagogickej praxe. 
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Abstract: The article describes deals with aims, forms and some problems 
of the teaching practice (at primary and secondary schools) of students of 
the Faculty of Science of University of P. J. Šafárik in Košice, Slovak 
republic.  
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ŠKOLN� PRAKTICKÁ P�ÍPRAVA BUDOUCÍCH U	ITEL
 
NA SPOLKOVÉ PEDAGOGICKÉ AKADEMII VE VÍDNI 

Tomáš Janík 

Anotace: P�edkládaný p�ísp�vek vychází z diskuse o pojetí školn� praktické 
p�ípravy budoucích u�itel� v Rakousku. Pokoušíme se v n�m ilustrovat, jak je 
koncipována praktická p�íprava budoucích u�itel� na rakouských pedagogic-
kých akademiích. Jako modelový p�íklad ilustrujeme koncepci školn� praktic-
ké p�ípravy budoucích u�itel� na Spolkové pedagogické akademii ve Vídni. 

 

1. Kontext diskusí o praktické p�íprav� u�itel� v Rakousku6 
Sledujeme-li v mezinárodn� komparativním pohledu diskuse o vzd�lává-

ní u�itel� v jednotlivých evropských zemích, zaujmou nás patrn� prom�ny, 
k nimž v sou�asné dob� dochází v Rakousku. Nová podoba u�itelského 
vzd�lávání se v této zemi utvá�í v �asto velmi vyhrocených diskusích mezi 
pedagogickými akademiemi a univerzitami. Zúžíme-li pro ú�el tohoto p�í-
sp�vku náš pohled na Víde� a necháme-li do našich úvah vstoupit víde�-
skou univerzitu na stran� jedné a Spolkovou pedagogickou akademii 
ve Vídni na stran� druhé, lze vypozorovat následující. 

Víde�ská univerzita v sou�asné dob� prochází v oblasti vzd�lávání u�i-
tel� výraznými reorganiza�ními zm�nami. Cílem vedení univerzity je z�ídit 
fakultu pro v�dy o výchov�, která by zajiš�ovala „profesn�-v�deckou“ p�í-
pravu budoucích u�itel�. Za tímto ú�elem mají být zakládána oborov� di-
daktická centra, která mají garantovat vzd�lávání u�itel� v oblasti oboro-
vých didaktik, rovn�ž má být výrazn�ji posílena praktická složka u�itelské 
p�ípravy.  

Univerzita p�itom reflektuje své výsadní postavení – je místem, kde se 
d�lá v�da a výzkum – a t�chto aktivit se ú�astní i studenti. Nastín�ný kon-
cept pedagogicko-v�deckého vzd�lávání u�itel� hodlá víde�ská univerzita 
realizovat ve spolupráci s dalšími institucemi, které se v Rakousku na u�i-
telském vzd�lávání podílejí (je jich více než padesát). Jaké kompetence bu-
dou mít tyto instituce je zatím otev�enou a sou�asn� velmi delikátní otáz-
kou, která se velmi vážn� dotýká zejména budoucnosti pedagogických 

                                           
6 Opíráme se o interní materiály cvi�né školy p�i Spolkové pedagogické akademii 
ve Vídni a o �adu osobních rozhovor� s �editelkou cvi�né školy, paní prof. Elisabeth 
Menhartovou, dále o interní materiály Univerzity ve Vidni o diskuse s prof. K. 
Pollheimrem, který je zodpov�dný za praktickou p�ípravu budoucích u�itel� 
na víde�ské univerzit�. 
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akademií, které vzd�lávají u�itele pro primární a nižší sekundární stupe�, 
ale neud�lují jim akademický titul. 

Považujeme za velmi p�ínosné reflektovat zám�r víde�ské univerzity sm�-
�ující k prom�n� pojetí u�itelské p�ípravy, které zde bylo dosud orientováno 
spíše akademicky než s ohledem na pot�eby u�itelské profese. Nicmén� i pe-
dagogické akademie procházejí prom�nou – zd�raz�uje se na nich pot�eba 
posílení teoretické složky u�itelské p�ípravy a ú�asti na výzkumu.  

Abychom lépe porozum�li rakouské situaci, p�edstavíme v tomto sborní-
ku jak koncepci školn� praktické p�ípravy u�itel� na Spolkové pedagogické 
akademii ve Vídni (p�ísp�vek T. Janíka), tak koncepci této p�ípravy na ví-
de�ské univerzit� (p�ísp�vek K. Pollheimera).  

 

2. Koncept školn� praktické p�ípravy na ped. akademiích 
Koncept praktické p�ípravy budoucích u�itel� pro základní školy, tak jak 

je uskute��ován na pedagogických akademiích v Rakousku, jsme se poku-
sili stru�n� p�edstavit již d�íve (viz Janík, 2002). N�které myšlenky nazna-
�ené v uvedeném p�ísp�vku se zde pokusíme rozvést a ilustrovat konkrétní-
mi p�íklady. 

 

2.1 Východiska konceptu cvi�né školy 
P�íprava u�itel� na pedagogických akademiích v Rakousku podléhá „Stu-

dijnímu zákonu pro akademie“ (Akademien-Studien-Gesetz), který vstoupil 
v platnost v roce 1999. Zm�na paradigmatu u�itelské p�ípravy nemá primárn� 
spo�ívat ve zprost�edkovávání poznatk�, které budou studenti u�itelství dále 
p�edávat svým žák�m, nýbrž v základním vzd�lání, které mladým u�itel�m 
napom�že ke schopnosti celoživotní u�ení. Studenty je t�eba vybavit nejen 
konkrétními poznatky, ale také metodami práce ve všech oblastech studia a 
samoz�ejm� také v p�edm�tu, který nese název „školn� praktická studia“. Jde 
o to, zprost�edovat student�m intenzivní zkušenosti a doprovázet je reflexí. 
Tato úloha je sv��ována u�itel�m cvi�né školy (Besuchschullehrer/innen), 
kte�í jsou speciáln� p�ipravováni v kurzech dalšího vzd�lávání u�itel�. 

 

 



 102

2.2 Základ školn� praktických studií7 
Jak znázor�uje uvedené schéma, aktuální pojetí školn� praktických studií 

na Spolkové pedagogické akademii ve Vídni sestává z šesti oblastí, na je-
jichž základ� je definován standard a vymezena témata, obsahy a cíle 
v každém semestru. 

 
 

Obecné vzd�lávací cíle 
akademií 

 
Vzd�lávací cíle 
pedagogických  

akademií 

 
Profil 

Spolkové pedagogické 
akademie ve Vídni 

 
 

Studijní plán 
víde�ské akademie 

Oblast: 
školn� praktická studia 

 
Zkušební �ád 

pedagogických 
akademií 

 
Organiza�ní plán 

víde�ské akademie 
vymezující úlohu 

u�itel� cvi�né školy 
 

Z toho vyplývají: 
standardy, 

kterých má být dosaženo 
 
 

a také 
témata, obsahy a cíle 
pro každý semestr. 

 

 

Nyní dopl�me jednotlivé oblasti stru�ným komentá�em. 

Obecné vzd�lávací cíle akademií: výchozím vzd�lávacím cílem akademií 
je podporovat získávání profesních znalostí a dovedností odpovídajících 
sou�asnému stavu v�dy. 

Vzd�lávací cíle pedagogických akademií: základem pro formulování vzd�-
lávacích cíl� pedagogických akademií je Zákon o studiu na akademiích (Aka-
demienstudiengesetz). Ten je podkladem pro formulování profilu a pro tvorbu 
studijního a organiza�ního plánu pedagogické akademie. V oblasti školn� 
praktických studií jsou zd�raz�ovány následující cíle: 

                                           
7 Dále uvád�né informace se opírají o interní materiály Spolkové pedagogické akademie 

ve Vídni. 



 103

• v�decky fundovaná a na praxi orientovaná profesní p�íprava, 

• vysokoškolská úrove�, 

• požadavky relevantní vzhledem k praxi, 

• vedení student� k p�ebírání zodpov�dnosti a k celoživotnímu u�ení. 

 

Profil pedagogické akademie ve Vídni: 

• Instituce p�ipravující u�itele ve Vídni. 

• Instituce pro další vzd�lávání u�itel�. 

• Místo pro teoretické a praktické studium. 

• Seberozvíjející se instituce. 

• Servisní provoz. 

• Místo v�dy a výzkumu. 
 

Studijní plán pedagogické akademie ve Vídni: školn� praktická studia 
zahrnují vyu�ovací praxi a její didaktickou reflexi. Praxe nabízí prostor pro 
pozorování ve t�íd� a pro uplatn�ní pedagogického myšlení a jednání stu-
dent�. Didaktická reflexe propojuje praxi s teoretickými disciplínami. 

Standard: je vymezen v podob� vý�tu kompetencí, které mají být ve škol-
n� praktických studiích rozvíjeny: 

• Kompetence v�d�ní (v�cné znalosti, metodicko-didaktické znalosti…). 

• Kompetence plánování (nap�. vytvá�ení metodicko-didaktických 
koncept�, formulování cíl�). 

• Kompetence k jednání. 

• Reflexivní kompetence. 

• Profesní postoje. 
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Témata, obsahy a cíle v jednotlivých semestrech 
 

 

1. semestr 
Téma A: Úvod do profese 

 
 

Obsah 
• Informace. 
• Precizování pojm�. 
• Reflexe. 
• Praktikum. 

 

Cíle 
• Písemná dokumentace 

pozorování výuky s ohledem na 
profesn� specifické akcenty. 

• Osvojování si profesního 
slovníku. 

 
 

Téma B: Úvod do pedagogického myšlení a jednání I 
 

 

Obsah 
• Pozorování a analýza výuky 
 

 

Cíle 
• Protokolování výuky z r�zných 

perspektiv za využití 
profesionálního slovníku. 

• Analýza a interpretace na 
základ� teoretických úvah. 

 
 

2. semestr 
Téma: Úvod do pedagogického myšlení a jednání II 

 
 

Obsah 
• Plánování, realizace a reflexe 

výuky 

 

Cíle 
• Plánování, písmená p�íprava, 

realizace a následné písemné 
zpracovnání vyu�ovacích 
jednotek za využití podp�rných 
prost�edk�. 

• Osvojování respektujícího 
jednání se žáky. 

 
 

3. semestr 
Téma: Aplikace pedagogického myšlení a jednání I 

 
 

Obsah 
• Plánování, realizace a reflexe 

výuky. 

 

Cíle 
• Samostatné plánování, písemná 

p�íprava, realizování a následné 
písemné zpracování vyu�ovacích 
jednotek. 

• Respektující jednání s žáky. 
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4. semestr 
Téma : Aplikace pedagogického myšlení a jednání II 

 
 

Obsah 
• Plánování, realizace a reflexe 

výuky. 

 

Cíle 
• Samostatné plánování, písemná 

p�íprava, realizování a následné 
písemné zpracování vyu�ovacích 
jednotek. 

• Respektující jednání s žáky. 
• Seznámení se s možnostmi žák� 

a jejich využívání. 
• Uplat�ování podp�rných opat�ení. 
 

 

5. semestr 
Téma: Speciální akcenty školní praxe I 

 
 

Obsah 
• Plánování, realizace a reflexe 

výuky. 

 

Cíle 
• Seznámení se možností pro 

stanovování akcent� a jejich 
adekvátní aplikace spojená se 
schopností p�edvídání. 

 
 

6. semestr 
Téma A: Speciální akcenty školní praxe II 

 
 

Obsah 
• Plánování, realizace a reflexe 

výuky. 

 

Cíle 
• Seznámení se možností pro 

stanovování akcent� a jejich 
adekvátní aplikace spojená se 
schopností p�edvídání. 

 
 

Téma B: profesní identifikace 
 

 

Obsah 
• Utvá�ení osobního pojetí. 

 

Cíle 
• Reflexe dosaženého 

profesionálního standardu. 
• Argumentace vlastní 

pedagogické pozice. 
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Záv�r 
Domníváme se, že sou�asné diskuse o vzd�lávání u�itel� u nás by m�ly 

být d�sledn�ji provázeny mezinárodn� komparativním pohledem, který dis-
ponuje ur�itým inspirativním potenciálem. Pokusili jsme se proto nastínit 
koncepci školn� praktické p�ípravy budoucích u�itel� na pedagogických 
akademiích v Rakousku a sou�asn� odkazujeme na další texty (v tomto 
sborníku i jinde), které p�inášejí portréty u�itelského vzd�lávání na jiných 
institucích a v jiných zemích.  
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JANÍK, T. (ed.). Úloha fakultní cvi�né školy a fakultního cvi�ného u�itele 
v p�íprav� budoucího u�itele. Katedra pedagogiky PdF MU ve spolupráci 
s MSD Brno, s.r.o. : Brno, 2002, s. 118-123.  

Schulpraktische Studien – neu.  Arbeitsgrundlage für Besuchsschul-
lehrer/innen (interní materiály Spolkové pedagogické akademie ve Vídni). 

 

Abstract: This paper follows the discussion about the approach to teaching 
practice of future teachers in Austria. We try to illustrate the conception of  
teaching practice at colleges of Education in Austria. As the model 
example, we describe the conception used at the State College of Education 
in Vienna. 

 

P�ísp�vek vznikl v rámce �ešení gratnotvého úkolu GA�R 406/03/1349 – 
Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností student� u�itelství 
v pr�b�hu jejich praxe na fakultní škole. 
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PEDAGOGICKÉ A ŠKOLN� PRAKTICKÉ VZD�LÁVÁNÍ 
U	ITEL
 NA UNIVERZIT� VE VÍDNI 

Klaus M. Pollheimer  

Anotace: P�ísp�vek p�edstavuje koncepci pedagogické a školn� praktické 
p�ípravy u�itel� na Univerzit� ve Vídni. Popisuje vývoj a sou�asnou podo-
bu této p�ípravy, p�i�emž zvláštní z�etel je v�nován otázce profesionalizace 
u�itelského povolání.  

 

Diskuse o vzd�lávání u�itel� 
„Jestliže si vybavíme minulé a sou�asné diskuse o stavu vzd�lávání u�itel�, 

nabudeme dojmu, že (...) vzd�lávání u�itel� vlastn� nikdy nebylo a není dobré, 
p�itom však nekone�n� dobré být m�že – a to už nejmén� dv� st� let (...)  
P�itom se v�dom� ani tak nesází na sou�asný personál, ale na „nové“ u�itele. 
A noví u�itelé jsou myslitelní práv� a jen jako výsledek nov� vytvá�eného 
u�itelského vzd�lávání“ (Terhart 2000, s. 75). 

V diskusích o vzd�lávání u�itel�, které se dosud zam��ovaly p�edevším na 
vyjasn�ní podílu odborného základu, oborové didaktiky a pedagogiky, na jed-
notlivé fáze praxe a na osobnostní r�st budoucích u�itel�, p�ibývají v sou�asné 
dob� nové, p�edevším organiza�n�-ekonomické aspekty. Základní je otázka 
náklad�, otázka možného p�evedení jedn�ch pedagogických institucí na jiné, 
otázka propojení univerzitní a postuniverzitní fáze u�itelského vzd�lávání aj. 

Tuto diskusi ur�ují ohrani�ené zájmy, a tím osobn� p�eddefinované pozice, 
které se o�ividn� stále více vzdalují od rozhodujícího orienta�ního bodu, 
kterým je žák a jeho u�ení, a z toho se odvíjející vyu�ování a škola. Diskutuje 
se také o „škole“ a „vzd�lávání“,  které se v dané struktu�e zpochyb�ují a 
které jsou pod�ízeny konkrétním p�edstavám o cílech daných zvenku: 

• Požaduje se p�edevším obsáhlé, oborov� orientované vzd�lávání, dále 
konkrétní (pracovní) vzd�lání, resp. p�íprava a dynamické osobnostní 
vzd�lávání orientované na dané hospodá�ské skute�nosti. S tím jsou 
úzce spojeny dynamické schopnosti a „soft skills“. 

• P�evládá orientace na skute�n� dané nebo jen zamýšlené priority poli-
tického systému.  

• N�které rodiny požadují od škol „dopl�kový výchovný výkon“, �asto 
s poukázáním na charakter školy jako služby. 

Vedle t�chto, v�tšinou velmi konkrétn� formulovaných požadavk�, které 
jsou kladeny na školu (zprost�edkovávat konkrétní kompetence a zárove� 



 108

rozši�ovat sv�j záb�r o zvenku definované funkce), musí škola odpovídat 
na primární výchovné, pedagogické otázky:  

• Co podporuje nalezení osobního smyslu? 

• Jak mohou být rozvíjeny odpovídající životní cíle a perspektivy, tj. p�e-
devším také vnit�n� osvojovany a dále utvá�eny v rekurzivním diskursu? 

 

K tomu se po�ítají také základní kompetence: 

• Základní spole�ensko-sociální dovednosti, nap�. p�ijímání politického 
a sociálního práva a možnosti spolurozhodování, které se stávají stále 
složit�jšími.  

• Odvaha k nalezení osobního smyslu a rozhodnutí k sebeuznávanému 
a k samostatn� definovanému vytvá�ení života, k sociálnímu angažová-
ní a k osobnímu riziku.  

U�itelé, kte�í školu a vyu�ování utvá�ejí, se musí zodpov�dn� a d�kladn� 
zabývat t�mito vnit�ními rozpory školy jako instituce. Nehled� na to, že vý-
še zmín�né požadavky jsou požadavky i na univerzitní vzd�lávání u�itel�. 
Otázka u�itelského vzd�lávání je proto klí�ovou otázkou vzd�lávacího sys-
tému jako celku. Za výchozí zde lze pokládat t�i fundamentální úlohy ško-
ly, které formuloval Wolfgang Klafki:  

• dovednost a p�ipravenost k sebeur�ení,  

• dovednost a p�ipravenost k spolurozhodování, 

• dovednost a p�ipravenost k solidarit�. 
Pokud by byla úloha školy – s ohledem na žákyn� a žáky – nazna�ena 

t�mito oblastmi, byla by konkrétní výzva pro univerzitní vzd�lávání u�itel� 
více z�ejmá. 

 

Vývoj pedagogického vzd�lávání student� u�itelství na víde�ské univerzit� 
Pedagogické vzd�lání ur�ené student�m u�itelství na univerzit� ve Vídni 

je charakteristické pozvolným vývojem od „pedagogického seminá�e“ v 19. 
století p�es „pedagogickou zkoušku“ (1928) k prvnímu obsáhlému zkušeb-
nímu �ádu z roku 1937 (se zd�razn�ním „obecné pedagogiky“ a „psycholo-
gie a nauky o mládeži“), dále ke konkrétnímu kurikulu, které ve studijním 
plánu z roku 1984 kladlo d�raz na fáze praktické p�ípravy ve školách. Te-
prve od roku 1984 mají studenti u�itelství na Univerzit� ve Vídni p�íležitost 
prožít si už od pátého semestru školní realitu, pozorovat vyu�ování, analy-
zovat ho, p�ipravit si a samostatn� odu�it sekvence ve vyu�ování.  
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Na tuto univerzitní �ást profesní p�ípravy student� navazuje od roku 
1988 jednoro�ní postuniverzitní vyu�ovací praktikum. Zajiš�ování tohoto 
praktika nepat�í mezi úlohy univerzity – praktikum zajiš�uje víde�ská 
m�stská školní rada. 

 

Sou�asné vzd�lávání u�itel� na Univerzit� ve Vídni podle studijního 
zákona z roku 1997 

Úkoly u�itelského studia jsou v tomto zákonu stru�n� nazna�eny v tomto zn�-
ní: „§ 3.1 (…) Studium u�itelství slouží odborné, odborn� didaktické a pedago-
gicko-v�decké nebo v�decky um�lecké profesní p�íprav� v�etn� praktického 
vzd�lání práv� dvou vyu�ovacích p�edm�t� pro u�itelství na vyšších školách.“ 

Je zde definován také rozsah: „§ 3.5 (…) Pro pedagogické a oborov� di-
daktické vzd�lání je ve studijním plánu bez ohledu na školn� praktické 
vzd�lávání vymezeno 20 až 25 procent z celkového po�tu hodin (tzn. podle 
vyu�ovacího p�edm�tu 60 až 140 hodin za semestr; pozn. autora) studia 
u�itelství pro daný vyu�ovací p�edm�t. (…) 

§ 3.6. Praktické vzd�lání: Praktické vzd�lání ve školách trvá 12 týdn�. 
Realizace se uskute��uje ve shod� se spolkovou ministryní (…)  pro vyu�o-
vání a kulturní záležitosti po konzultaci s kompetentními místními zemskými 
školskými radami.” 

Po rozhovorech s jednotlivými studijními komisemi byl pro Univerzitu 
ve Vídni stanoven jednotný rozsah hodin za semestr, a to 14 hodin za se-
mestr (tj. 210 jednotek po 45 minutách) pro pedagogicky v�deckou p�ípra-
vu a 11 hodin za semestr (tj. 165 jednotek po 45 minutách) pro praktické 
vzd�lání. Tento rozsah hodin je oproti jiným univerzitám spíše nepatrný. 

 

Pofesionalizace u�itelského povolání 
Základní otázkou vzd�lávání u�itel� je otázka profesionalizace u�itelské-

ho povolání. Nem�žeme však vždy jasn� stanovit, jaké dovednosti to zej-
ména jsou, které charakterizují „profesionála“, a prost�ednictvím jakých 
metod a obsah� tyto dovednosti lze získat. Diskuze o nutnosti profesionali-
zace u�itelského povolání vede od roku 1997 ke konkrétním výsledk�m, 
kdy studijní plány u�itelství vyjmenovávají konkrétní vzd�lávací cíle, kva-
lifika�ní profily a základní kompetence.  

Institut pro v�dy o výchov� p�ipravil návrh „studijního plánu pro peda-
gogicko-v�deckou p�ípravu a praktické vzd�lávání student� u�itelství“. 
Tento návrh p�ijal i institut pro praktické vzd�lávání na Univerzit� ve Vídni a 
v následujícím textu ho budeme ozna�ovat krátce „studijní plán“. Cíl vzd�-
lávání a základní kompetence jsou v tomto studijním plánu definovány takto: 
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„Preambule – cíle pedagogicko-v�decké p�ípravy student� u�itelství 
Pedagogicko-v�decká p�íprava student� u�itelství a školn� praktické vzd�-

lávání student� u�itelství na Univerzit� ve Vídni se orientují na tento cíl: 

Prost�ednictvím pedagogicko-v�decké p�ípravy a školn� praktického vzd�-
lávání by m�li studenti získat osobnostní, sociální a odborné kompetence 
(p�edevším pedagogické, didaktické, psychologické, sociologické a teoretic-
ké), které jim umož�ují zodpov�dn� a na v�deckém základ� dostát požadav-
k�m u�itelské profese na všeobecn� vzd�lávacích školách, na odborných ško-
lách a na jiných institucích sekundárního a terciárního vzd�lávání. 

K t�mto kompetencím pat�í následující dovednosti a schopnosti: 

• k v�deckému myšlení a bádání v oblasti humanitních a sociálních  v�d, 
p�edevším v oblasti v�dy o výchov�; 

• k metodicky �ízenému plánování, jednání a hodnocení v pedagogicko-
didaktických situacích; 

• k samostatnému získávání v�domostí a dovedností; 

• k p�ijímání pedagogického postoje v��i student�m a ve spolupráci 
s jinými vyu�ujícími (týmová práce); 

• k sebereflexi v sociálních, pedagogických, odborných, didaktických a 
komunikativních záležitostech; 

• ke kritické konfrontaci se strukturami vzd�lávacího systému (také 
v mezinárodním srovnání), s jeho spole�ensko-politickými p�edpoklady 
a ú�inky; 

• k citlivému vnímání spole�enských zm�n a problém� týkajících se 
vzd�lávání (nap�. spole�nost a životní prost�edí, sv�t práce, etika a 
v�da...), zejména s ohledem na výzvy osobní pedagogické 
zodpov�dnosti, která je s tímto spojena; 

• ke konfrontaci se spole�enským nap�tím a konflikty (nap�. v oblasti 
postavení muž� a žen, menšin a skupin lidí žijících na okraji spole�nosti 
a v oblasti realizace lidských práv); 

• k citlivému pochopení rozvoje v oblasti etnické, náboženských 
p�esv�d�ení a kulturní rozmanitosti; 

• tvo�iv� a zodpov�dn� p�istupovat k rozmanitým konkrétním výzvám 
všedního dne.“ 
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Tyto vzd�lávací cíle a základní kompetence byly zapracovány do t�iceti 
t�í vyu�ovacích p�edm�t� studijního plánu a v n�kterých p�ípadech byly 
rozší�eny prost�ednictvím základních aspekt� odborného výzkumu, oboro-
vé didaktiky a obecné metodiky, resp. didaktiky, pedagogické zodpov�d-
nosti, pedagogické diagnostiky a vývojové psychologie a s ohledem na spo-
le�ensko-politickou zodpov�dnost a genderovou problematiku.  

Z toho plyne, že uvedené základní kompetence, základní postavení a zá-
kladní schopnosti jako základ u�itelského vzd�lávání umož�ují v profesním 
život� jednat smyslupln�, cílev�dom� a pedagogicky zodpov�dn�. Tyto 
aspekty však také vyžadují odpovídající obsahové akcenty pedagogicko-
v�decké p�ípravy, která zahrnuje tyto body:  

• otázky rozvoje školy a zajišt�ní kvality, 

• týmové plánování p�esahující hranice vyu�ování, 

• projektový management, 

• teorii komunikace, 

• management konflikt�, 

• moderace a techniky prezentace, 

• ak�ní výzkum, 

• sebeevaluaci, 

• vývojovou psychologii dít�te a mladistvých. 

S tímto jsou úzce spojeny d�ležité úpravy organiza�n�-administrativního 
pr�b�hu studia u�itelství: 

• �asná konfrontace obrazu profese všeobecn� s konkrétním profesním 
polem – za�átek v prvních semestrech,  

• interdisciplinarita a multidisciplinarita. 

• Zd�raz�uje se kooperace mezi univerzitou a školou, resp. mezi obory, 
oborovými didaktikami a obecnou pedagogikou,  

• což se odráží zejména v nabídce seminá�� a p�ednášek. 
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Další rozvoj spo�ívá v: 

• obsahovém p�izp�sobení, resp. spojení univerzitních a postuniverzit-
ních fází u�itelského vzd�lávání; 

• nov� vytvá�ené „kultu�e uvedení do profese“, resp. doprovázení profesí 
(p�edevším v prvních letech služby, což se d�je také ve spolupráci 
s univerzitou). 

 

Zohledníme-li výše uvedené, pak to pro kurikulum pedagogicko-v�decké 
p�ípravy, resp. pro praktikum ve škole znamená, že by tento model musel 
být konsekutivní, strukturální, s organiza�n�-administrativními navzájem 
se ovliv�ujícími a obsahov� slad�nými úseky. V podstat� je to ve studijním 
plánu zohled�ováno tím, že studenti po uplynutí nutné p�echodné doby 
v souvislosti s platností nových studijních plán�. 

• Absolvují p�ednášky výhradn� v prvním studijním období,  jednozna�-
n� p�evažují seminá�e s omezeným po�tem ú�astník� (pedagogicko-
v�decká p�íprava: z celkového po�tu 14 hodin za semestr absolvují 
nejmén� 10 hodin formou proseminá�� nebo seminá��; školn� praktické 
vzd�lávání: všech 11 hodin za semestr je koncipováno jako seminá�, 
resp. cvi�ení). 

• S pedagogickým pracovním prost�edím a s profesí se studenti seznamují 
v úvodní fázi v prvním semestru a absolvováním praktika ve t�etím nebo 
�tvrtém semestru,  

• organiza�ní struktury p�esahující hranice jednoho p�edm�tu umož�ují 
multidisciplinaritu. 

 

Tyto st�žejní body ilustruje následující schematický p�ehled (Tab. 1): 
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vstupní fáze studia:  

pedagogicko-v�decká profesní p�íprava (1. nebo 2. semestr 3 h/s) 

vstupní p�ednášky 1 h/s             proseminá�e 2 h/s 

 

pedagogicko-v�decká profesní p�íprava 

(p�ednášky nebo proseminá�e 3 h/s) 

• teorie vzd�l. a kritika spole�nosti (1 h/s) 

• teorie školy (1 h/s) 

• ped. problémy ontog. vývoje (1 h/s) 

 

 

školní praktikum – fáze 1 

(od 3. semestru 3 h/s) 

pedagogické praktikum 

(seminá� 2 h/s) 

(supervize 1 h/s) 

 

oborové 

studium 

v�etn� 

oborové 

didaktiky 

(první 

úrove� 

studia) 

 

1. diplomová zkouška 
 

 

pedagogicko-v�decká profesní p�íprava 

(seminá�e od 5. semestru 8 h/s) 

• teorie a praxe vyu�. a u�ení (2 h/s) 

• teorie a praxe výchovy a poraden. (2 h/s) 

• teorie a praxe rozvoje školy (2 h/s) 

• prohlubující a rozši�ující volitelný 

p�edm�t z pedagogiky (2 h/s) 

 

 

 

 

 

školní praktikum – fáze 2 

(od 5. semestru v každém 

studovaném oboru 4 h/s) 

oborové praktikum  

v prvním oboru  

(délka 4 týdny) 

seminá� 3 h/s 

supervize 1 h/s 

oborové praktikum  

v druhém oboru  

(délka 4 týdny) 

seminá� 3 h/s 

supervize 1 h/s 

 

 

 

oborové 

studium 

v�etn� 

oborové 

didaktiky 

(druhá 

úrove� 

studia) 

 

2. diplomová zkouška – záv�r studia 
 

TAB. 1: PEDAGOGICKO-V�DECKÁ P�ÍPRAVA A ŠKOLN� PRAKTICKÉ VZD�LÁVÁNÍ 
U�ITEL
 NA UNIVERZIT� VE VÍDNI (2000) 
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U�itelské studium zam��ené na školní praxi 
Praktické vzd�lávání je d�ležitým t�žišt�m u�itelského studia. Tuto 

oblast zajiš�ují z v�tší �ásti cvi�ní u�itelé. Cvi�nými u�iteli rozumíme 
vynikající kvalifikované u�itele8 (v oblasti odborné, didaktické a pedago-
gické), kte�í úsp�šn� absolvovali t�ísemestrální univerzitní kurz s d�razem 
na komunikaci, interakci, oborovou didaktiku a hospitaci. Cvi�ní u�itelé 
jsou univerzitní u�itelé a spolup�sobí ve všech fázích pedagogicko-v�decké 
p�ípravy a školn� praktického vzd�lávání. 

V rámci praktického vzd�lávání se student�m doporu�uje získat zkuše-
nosti jak na nižším sekundárním stupni, tak na vyšším sekundárním stupni, 
resp. na všeobecn� vzd�lávacích a také na odborných školách. 

Konfrontace studujících se školní realitou za�íná tedy již v úvodní fázi 
studia v prvním nebo druhém semestru.  

Na proseminá�i pedagogické úvodní fáze studia (2 h/s) se studenti zabý-
vají zm�nou perspektivy od školní orientace k u�itelské perspektiv�, která 
je podn�cována hospitacemi ve školách. Studijní plán o tomto proseminá�i 
pojednává stru�n� takto: 

• „Konfrontace s profesním obrazem u�itele a p�íbuzných profesí, 

• reflexe vlastních zkušeností ze školy, 

• zkoumání profesní role a profesního obrazu, 

• položení základ� kompetencí pedagogického jednání, 

• zkušenosti na školách a jiných vzd�lávacích institucích.“ 

Studující by m�li reflektovat svá studijní a tím i profesní p�ání konfrontací 
s b�žným školním dnem, s nahlédnutím za jeho kulisy, se vším, co tento den 
p�ináší, tj. jak možné zát�že, tak pozitivní aspekty. 

Pedagogické praktikum (t�etí nebo �tvrtý semestr, seminá� s dotací 2 
h/s a supervize s dotací 1 h/s) zintenziv�uje výše uvedené v�tším po�tem 
hospitací (cca. 10 až 12 vyu�ovacích jednotek), dále samostatným vytvá�e-
ním krátkých vyu�ovacích sekvencí a kone�n� také supervizí, která celé 
praktikum provází. Podle studijního plánu jsou b�hem pedagogického 
praktika naplánovány tyto oblasti: 

                                           
8 Poznámka: Na rakouských univerzitách jsou p�ipravováni u�itelé pro 3. stupe�, u�itelé 

pro 1. stupe� a 2. stupe� ZŠ jsou p�ipravováni na pedagogických akademiích. 



 115

„Praktikum ve škole fáze 1: pedagogické praktikum 

• není zam��eno na obor; 

• doporu�ují se obsahy a organiza�ní formy, které p�esahují rámec p�edm�tu; 

• je úvodem k pozorování a posuzování vyu�ování; 

• je úvodem do plánování a realizace vyu�ování; 

• samostatná realizace vyu�ovací sekvence; 

• supervize.“ 

Vedoucí seminá�e spole�n� se studenty propracovává oblasti „pozorování a 
posouzení vyu�ování“ a „plánování a realizaci vyu�ování“, kdežto cvi�ní u�i-
telé se starají o p�ípravu, realizaci a korekci hospitací a o vyu�ovací sekvence, 
které si p�ipravují studující.  

Významnou zkušeností je pro studenty absolvování praktika zam��ené-
ho na obor, který se realizuje ve druhém úseku studia, tzn. v�tšinou od pá-
tého semestru (cvi�ení 3 h/s, k tomu ur�ená supervize 1 h/s); jeho úkoly 
jsou nazna�eny ve studijním plánu velmi obecn�: 

 

„Praktikum ve škole fáze 2: praktikum zam��ené na obor (absolvuje se 
u každého oboru) 

• pozorování vyu�ování s diskuzí p�ed a po; 

• samostatná realizace vyu�ování (nejmén� 5 vyu�ovacích hodin); 

• záv�re�ná zpráva o praktiku; 

• supervize.“ 

B�hem celého praktika na škole hospitují studenti po t�ech ve skupinách 
a absolvují 15 u�ebních blok�, jejichž náplní jsou bu	 vyu�ovací hodiny, 
na kterých hospitují, nebo hodiny, kterým sami vyu�ují, dále pak jsou to 
diskuze p�ed a po výstupu. Studenti hospitují na vybrané škole u cvi�ných 
u�itel�, ale také u jejich koleg� a odu�í bu	 sami nebo v týmu p�t vyu�o-
vacích jednotek.  

Supervize (1 h/s) umož�uje profesionální reflexi osobní zkušenosti b�hem 
vyu�ování a také zpracování možných obtíží. Studující považují tuto supervizi 
za nadmíru d�ležitou a velmi si jí cení. 

Postuniverzitní fáze u�itelského vzd�lávání, jednoleté vyu�ovací prakti-
kum, pat�í k agendám nyn�jší m�stské nebo zemské školní rady a p�ináší 
zásadní prohloubení pedagogické kompetence tím, že studující samostatn� 
po dohod� se cvi�ným u�itelem vyu�ují po dobu jednoho roku ve dvou 
t�ídách a na pedagogickém institutu spolkové zem� absolvují další kursy 
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v rozsahu 136 vyu�ovacích jednotek. Teprve potom je student oprávn�n 
vyu�ovat. 

 

Poznámka na záv�r 
Nap�tí mezi vzd�láváním a vzd�láním v univerzitním u�itelském studiu 

shrnuje zakladatel laboratorní školy v Bielefeldu Hartmut von Hentig v jed-
nom ze svých �lánk� – pregnantní dichotomii: „vzd�lávání �lov�ka a vzd�lá-
vání u�itele“, kdy píše: 

„Vyu�ování je �emeslem, bytí u�itelem je formou existence. �emeslu ‚vy-
u�ování’, kterému se musíme u�it, se da�í lépe – a já chci zd�raznit: jen – 
když je existen�ní forma ‚bytí u�itelem’ vnímána ve dvojím smyslu: poznána a 
napln�na. K tomu m�že vzd�lávání u�itel� mnoho napomoci.  

Místo volání po lepším vztahu k praxi ode mne uslyšíte volání po lepším 
vztahu k životu, nebo lépe, protože ‚vztah’ vyjad�uje n�co systematizovatel-
ného, volání po život� – plném, mnohostranném, sm�lém, osobním a spole�en-
ském životu b�hem vzd�lávání“ (Hentig, 2000, S. 70). 
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Abstract: This paper introduces the conception of pedagogical and practi-
cal teacher education at the University of Vienna. It describes the develop-
ment and current state of the teacher training, concentrating on the topic of 
proffesionalisation of teachers. 

      

P�eložila Marcela Miková 
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CVI	NÝ U	ITEL – VIZE, REALITA, PROBLÉMY 
Václav Klapal 

Anotace: Cvi�ný u�itel, student, požadavky didaktik� PdF, možnosti školy, 
není možné proškolování cvi�ného u�itele, studentovo pojetí výchovy, hod-
nocení praxe. 

 

Pedagogická praxe je neodmyslitelnou sou�ástí u�ebních plán� všech 
obor� u�itelství, které se na pedagogických a jiných u�itelských fakultách 
studují. A praxe, i když nejde o pedagogickou, je za�azena do studijních 
plán� neu�itelských obor� p�ibližn� ve stejné �asové dotaci. 

Zodpovídám za rozd�lení student� a pr�b�h souvislých pedagogických 
praxí dvouoborového studia, dále pak za financování praxí a proplácení do-
hod s u�iteli na základních a st�edních školách, kte�í vedli náslechové, pr�-
b�žné a souvislé pedagogické praxe student� všech u�itelských fakult UP, 
s výjimkou filozofické. 

O tom, že v mnoha p�ípadech jsou práv� finance vysoké školy limitují-
cím faktorem délky praxí, není t�eba mluvit. O tom, zdali jsou �initelem 
kvalitativním, m�žeme jen spekulovat. 

Pedagogické praxe probíhají na cvi�ných školách. Pedagogický slovník 
sice uvádí: Fakultní škola – mate�ská, základní nebo st�ední škola, která 
na základ� ujednání s pedagogickou a jinou fakultou poskytuje student�m 
u�itelských obor� možnost zú�ast�ovat se pedagogické praxe a osvojovat si 
dovednosti u�itelské profese (Pedagogický slovník, s. 67). S tímto výkla-
dem je, dle mého názoru, v p�ímém rozporu d�ní v Praze i v jiných v�tších 
m�stech, kde n�které školy usilují o statut fakultní školy. (A cht�jí tím na-
zna�it svou výjime�nost a vysokou úrove� vyu�ujících a vyu�ování.) O le-
gislativní nesmyslnosti tohoto po�ínání není t�eba též diskutovat – fakulta 
ur�it� nebude z�izovatelem takovéto školy, nemá k ní žádná další práva.  

Tím chceme upozornit na fakt, že i tento „termín“ je obsahov� velmi 
rozkolísaný a p�ipouští možnost vágního výkladu. (Fakultní – odpovídá na 
otázku jaká, nebo �í? Nap�. analogicky základní, st�ední, nebo pat�ící pod 
fakultu, spojená s ní i ekonomicky, jak je tomu nap�. u nás s fakultní nemocni-
cí?)  Naše fakulta uzavírá b�hem první praxe dohody s u�iteli asi 80 škol, b�-
hem druhé praxe je tento po�et p�ibližn� dvojnásobný – a nemáme ani jednu 
fakultní školu. Všechny školy jsou pro nás školy, kde m�že po dohod� probí-
hat pedagogická praxe, b�hem níž si studenti ov��í své teoretické znalosti a 
za�nou si osvojovat dovednosti u�itelské profese, nebo, jak je možno �íci jiný-
mi slovy, vstupuje do prvního cyklu profesní p�ípravy (Kurelová, 1998). 
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Na naší pedagogické fakult� zatím užíváme termínu cvi�ná škola (jde 
zde p�ece o jistou formu výcviku u�itelských dovedností) a cvi�ný u�itel. 

Chci se zabývat cvi�ným u�itelem jako d�ležitým faktorem, který ovliv�uje 
spolu s dalšími faktory úrove� a výsledky pedagogické praxe našich student�. 

Jakého cvi�ného u�itele si p�ejeme? Jde to vyjád�it jedním slovem – pro-
fesionála? Pr�cha (1997), ovlivn�n p�edevším anglosaským chápáním ter-
mínu, upozor�uje na fakt, že u�itelská profese v tamním chápání nem�že 
být profesí, nebo� nespl�uje všechna kriteria profese. „Profesionálové pou-
žívají služeb administrativy k usnadn�ní své práce – nap�. advokáti, poradci 
inzerují v novinách, nabízejí své služby atd“. Proti tomu však postavíme ji-
ný názor, také z této oblasti sv�ta: Carnegie: „Profesionálové obvykle ne-
p�ipoušt�jí inzerování, nebo shán�ní klient�“ (In Kurelová, 1998, s. 15).  

Zdá se, že ješt� v�tší rozdíly bychom získali srovnáním anglosaských te-
orií s �eskou realitou a aplikací na u�itelskou profesi – sám jsem si jist tím, 
že o ní takto hovo�it m�žeme s tím, že p�ijmeme názor, který snad platí 
obecn� o každé profesi: ne každý, kdo provozuje u�itelskou profesi, je 
skute�ný profesionál. 

Rozdíly mezi anglosaským a �eským chápáním n�kterých pojm� lze 
dokumentovat ješt� nap�. ve Školní didaktice (Kalhous, Obst 2002, s. 93), 
kde  je uveden  pojem u�itel jako expert (z latinského expertus – kdo n�co 
zkusil, kdo se osv�d�il). Sou�asný výklad slova expert: �lov�k, který díky 
svému vzd�lání, zkušenosti dokáže d�lat v�ci, které my ostatní neumíme, 
nebo je d�lá spolehliv�ji a efektivn�ji (Kalhous, Obst, 2002, s. 93) V sou-
hlasném stanovisku s M. Kurelovou klade i O. Obst u experta d�raz na zau-
tomatizování d�ležitých dovedností (nap�. zahájení hodiny).  

Toto �eské pojetí se dle našeho názoru výrazn� liší od u�itele po 5 letech 
praxe, kterého pak západní literatura ozna�uje termínem u�itel-expert. Zku-
šenosti potvrzují, že n�kte�í u�itelé se experty nestanou nikdy, protože ne-
dokáže d�lat ani to, co ostatní b�žn� um�jí – bez nároku na to, že bychom 
je ozna�ili za experty. 

Profesionálové tedy mají ovládat soubor znalostí a dovedností, který p�e-
sahuje znalosti a dovednosti laické ve�ejnosti. Tento soubor by si m�li osvojit 
b�hem prodlouženého období vzd�lávání a tréninku (Kurelová, 1998, s. 14). 

Domníváme se, že práv� takovýto soubor znalostí a dovedností, �áste�n� 
už i automatizovaných, by m�ly poskytovat svému poslucha�i i u�itelské 
fakulty. Problém však je v tom, kdy a kde se má profesionál  (než se jím 
stane) nau�it d�lat v�ci spolehliv�ji a efektivn�ji. Jak je z�ejmé z p�edešlé-
ho, slovy M. Kurelové, m�li by se profesionály stát  na základ� prodlouže-
ného studia (a to jist� u�itelské fakulty plní) a tréninku (ten lze úsp�šn� rea-
lizovat, podle mého názoru, pouze na souvislé pedagogické praxi na ško-
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lách za ú�asti cvi�ného u�itele, pop�. za odborného dohledu oborového di-
daktika �i pracovníka katedry pedagogiky). 

Dalším autor�m termín profesionál p�ipadá málo napln�ný, proto ho do-
pl�ují orientací na role, reflexivní myšlení a kompetence – i ty jsou však 
p�edm�tem dohad� (osobn� bych dal p�ednost �eskému slovu dovednosti). 

Bylo navrženo 7 oblastí u�itelských kompetencí, jež jsou základem 
pro dobrý výkon u�itelské profese. 

• P�edm�tová nebo oborov� p�edm�tová. 

• Didaktická a psychodidaktická. 

• Pedagogická nebo obecn� pedagogická. 

• Diagnostická a interven�ní. 

• Sociální, psychosociální a komunikativní. 

• Manažerská a normativní. 

• Profesn� a osobnostn� kultivující (Vašutová, 2002). 

Zdá se, že teoretikové p�esn� v�dí, jaký by m�l být u�itel obecn�, domní-
vám se spolu s nimi, že cvi�ný u�itel by m�l být jakýmsi vzorovým u�ite-
lem, tedy ješt� o n�co lepší, profesionáln�jší a kompetentn�jší než ostatní 
u�itelé. To je naše p�edstava, vize. 

Podívejme se však na realitu – cvi�né u�itele.  
U�itelské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mají ve svém studij-

ním plánu krom� náslechových a pr�b�žných praxí za�azeny 2 souvislé pe-
dagogické praxe, každou v délce 3 týdn�. Jedna je v LS p�edposledního 
ro�níku, druhá v ZS posledního ro�níku. U první praxe trváme na dosažitel-
nosti studenta u�itelem p�íslušné odborné katedry, nejlépe didaktika, aby se 
mohl p�esv�d�it o tom, jak je student schopen využívat p�evážn� teoretic-
kých znalostí ve výstupech v reálném prost�edí základní �i st�ední školy. 
Zárove� však také sleduje práci cvi�ného  u�itele. U druhé si již studenti 
mohou (nemusejí) najít cvi�nou školu sami. 

Kdo jsou cvi�ní u�itelé? Domníváte se, že všichni mohou být profesioná-
ly se všemi požadovanými kompetencemi?  To samoz�ejm� p�i první praxi 
nepadá v úvahu vzhledem k po�tu student� a škol, které máme na Olo-
moucku k dispozici (a také mnoho u�itel� odmítá naše studenty na praxi 
vést, protože s nimi a s praxí nemají nejlepší zkušenosti). P�í�in je n�kolik. 

 Všichni víme, co to je u�itelovo pojetí výuky. Existuje však také studen-
tovo pojetí výuky, které je jakousi sm�sí teoretických v�domostí a doved-
ností studenta získaných na u�itelské fakult�, vlastních názor� a doporu�ení 
cvi�ného u�itele. N�kdy je studentovo JÁ velmi silné a dochází k názoro-
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vým st�et�m, které nap�. vedly až k odvolání studenta z praxe z jedné školy 
a následnému p�e�azení na školu druhou.  

Další p�í�inou je vyšší v�k cvi�ných u�itel� a jejich unavenost, kterou pra-
xe ješt� zvýší – u�itel se musí o našeho studenta starat a po jeho odchodu musí 
zvýšeným úsilím dohnat �asové ztráty zavin�né nezkušeností našich student�.  

Jako velmi vážnou p�í�inu bych uvedl i finan�ní ohodnocení práce cvi�-
ného u�itele naší UP. Když dáváte za hodinu rozbor� cvi�nému u�iteli 50 K� 
brutto… 

Druhou velkou disproporcí mezi o�ekáváním od cvi�ného u�itele a vý-
sledkem je nedostate�ná komunikace z obou stran. Mnozí u�itelé na zá-
kladních a st�edních školách necht�jí od nás nic slyšet (�íkají, že nám vy-
jdou vst�íc tím, že budou cvi�nými u�iteli, ale na školení spojeném s infor-
macemi  o požadavcích nep�jdou – a fakulta nemá prost�edky nap�. na za-
placení jízdného pro cvi�né u�itele, kte�í se obzvláš� na druhé praxi stále 
m�ní). 

A co v�dí u�itelé na VŠ o práci u�itel� základních a st�edních škol? 
Mnohdy to jsou v pravém slova smyslu v�dci zaujatí jen problematikou 
nap�. morfém�, civiliza�ních chorob, kvadratických rovnic apod., ale v�bec 
nev�dí o tom, že u�itel i jejich p�edm�tu musí o p�estávce vykonávat nad 
d�tmi dozor. Proto i pedagogové neustále vymýšlejí, jak by m�l u�itel vy-
padat, co od n�ho lze požadovat, ale málokdy dbají na realitu ve škole. 
Když bych cht�l být hodn� krutý, �ekl bych že u�itel by m�l mít i doved-
nost (kompetence se mi opravdu nehodí) bránit svou osobu p�ed fyzickým 
napadením – zatím jde o velmi ojedin�lé p�ípady fyzického napadení u�ite-
le žákem �i rodi�em, ale p�ece jen se jejich po�et zvyšuje. A také doved-
nost uživit rodinu se sou�asným platem. 

U�itelé na školách našeho regionu jsou také rozlad�ni tím, že dostávají 
�ím dál více úkol�, které podle nich s vedením praxe p�ímo nesouvisejí. 
Jde o to, že jsou neustále zaplavováni výzkumnými aktivitami, jež jsou sice 
vysokoškolskými u�iteli provád�ny pro zlepšení výuky budoucích u�itel� a 
skute�n� výuce na VŠ prospívají, ale na druhou stranu s práv� provád�nou 
praxí naprosto nesouvisejí, tudíž se u�itelé brání nap�. vypl�ování dotazní-
k� o tom, jestli student mluvil spisovn�, výrazn�, nakolik byla výrazná jeho 
nonverbální komunikace apod. (Je to trochu krátkozraké, ale je to realita.) 

A o výjime�ných, ale existujících p�ípadech, kdy u�itel VŠ dal najevo u�i-
teli  ZŠ svou nad�azenost, se rad�ji zmi�ovat nebudu. Omlouváme je tím, že 
u�itel VŠ cítí mnohdy za výsledky praxe v�tší zodpov�dnost než cvi�ný 
u�itel.  
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Záv�rem  
Ze zmín�ných, n�kdy statisticky ne zcela relevantních p�íklad�, vyplývá, že 

cvi�ný u�itel nebývá na takové úrovni, jakou bychom pot�ebovali pro dobré 
výsledky pedagogické praxe. Jeho pojetí praxe je �ist� utilitaristické, zam��e-
né na to, aby student vid�l jen konkrétní t�ídu, sv�j p�edm�t a výsledky svého 
p�sobení b�hem praxe. Za to je také jistým zp�sobem ohodnocen. Jeho ne-
sporným kladem hodným ocen�ní je však to, že i za svízelných podmínek je 
ochoten praxi vést. 

P�iznejme si chyby vlastní: nedokážeme u�itele správn� motivovat pro 
zlepšení úrovn� praxí, také se zam��ujeme na práv� probíhající praxe, 
nemáme prost�edky na proškolení cvi�ných u�itel� a nemáme sil, abychom 
výsledky našich výzkum� prosadili do praxe – nap�. ani na vlastní univer-
zit�. Podle výzkum� by nap�. bylo dobré organizovat ob� praxe v délce 4 
týdn�, souvislým praxím by mohly p�edcházet praxe nap�. t�ídního u�itele, 
vychovatelská apod. A cvi�ný u�itel by m�l být uznávaným odborníkem, 
možná s absolvovaným kursem na VŠ, zakon�eným zkouškou. Absolvová-
ní kursu by pak u�itele oprav�ovalo k vedení praxe student�. Na druhou 
stranu by to m�lo mít souvislost s kariérním �ádem a odrazem ve zvýšené 
mzd�. I to je však v reálné sou�asnosti vize. 
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Abstract: The article deals with the training teacher´s personality and 
his/her activities and roles as an important agent during pedagogical 
practice of students of Faculty of Education (Palacky University). It points 
to some disproportions (differences) among the ideas about what the 
training teacher should do for the student and the reality. 
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CVI	NÝ U	ITEL A JEHO POHLED NA STUDENTY P�I 
PEDAGOGICKÝCH PRAXÍCH 

Jitka B�lohradská 

Anotace: Cvi�ný u�itel je klí�ovou osobou sledující první kr��ky student� 
na jejich cest� k u�itelství. V této stati se zabýváme úlohou cvi�ného u�itele a 
otázkou, jak cvi�ný u�itel studenta vnímá, jak jej hodnotí, co nejvíce oce�uje. 

 

Úvod 
Praktická p�íprava je velmi d�ležitou sou�ástí studia u�itelství pro všech-

ny stupn� i typy škol. Sami studenti hodnotí praktické aktivity jako velmi 
významné a uv�domují si jejich p�ínos p�i získávání pot�ebných dovedností 
a zkušeností pro vykonávání náro�né profese, na niž se p�ipravují. Praktic-
ké aktivity jsou nemyslitelné bez spolupráce pedagogických fakult se škols-
kým terénem, zejména bez schopných a zkušených u�itelek a u�itel�, kte�í 
jsou ochotni ke všem svým pracovním povinnostem p�ipojit ješt� pé�i 
o „u�itelský dorost“.  

 

Studenti na praxích 
Praxe, organizované Pedagogickou fakultou v Liberci, vycházejí d�sled-

n� z principu následnosti a gradace. Studenti jsou od za�átku svého studia 
cílev�dom� vedeni praktickými aktivitami od prvních kontakt� se školními 
d�tmi p�i vychovatelských �innostech v prvním ro�níku, p�es p�evážn� ná-
slechové aktivity a seznamování se s rozmanitým školním prost�edím, 
s nezbytnými reflexemi a dalšími (nap�. výzkumnými) �innostmi  v ro�níku 
druhém, až po vlastní vyu�ovací aktivity ve druhé polovin� studia, od prv-
ních vyu�ovacích pokus� p�i mikrovýstupech k dlouhodob�jším formám, 
kde se student u�itelství postupn� stává studentem – u�itelem. 

Tento p�ísp�vek se zam��uje na tzv. pr�b�žnou p�edm�tovou pedago-
gickou praxi, kterou studenti procházejí ve t�etím ro�níku. Tato vyšší 
forma pedagogické praxe je zam��ena p�edevším na výuku v aproba�ních 
p�edm�tech. K ní se pojí další �innosti s výukou neodd�liteln� spojené – 
p�íprava na vyu�ovací hodinu, ale také následná analýza a reflexe, náslechy 
u cvi�ných u�itel� i u koleg� – student�, op�t s nezbytným rozborem, opra-
vování žákovských prací, p�íprava u�ebních materiál�, pom�cek a didaktic-
ké techniky, asistence p�i vedení školní agendy, ú�ast p�i dozorech apod. 
Studenti mají pro tuto praxi vyhrazené jedno dopoledne týdn� po dva se-
mestry. Snahou Odd�lení pedagogické praxe PF (dále OPP) je dosáhnout 



 124

v rámci integrativního modelu studia u�itelství toho, aby v týchž semest-
rech probíhaly didaktiky aproba�ních p�edm�t�, aby tak bylo umožn�no co 
nejt�sn�jší propojení teorie a praxe a aby studenti m�li možnost konzulto-
vat své p�ípravy s didaktikem a bezprost�edn� po výstupu reflektovat své 
zkušenosti, úsp�chy i obtíže.  

Z tohoto d�vodu si OPP ponechává organiza�ní a koordina�ní funkci, za-
tímco metodické vedení student� v pr�b�hu této formy praxe je pln� v kompe-
tenci didaktik� aproba�ních p�edm�t� v t�sné spolupráci s cvi�nými u�iteli. 

 

Kdo je cvi�ný (fakultní) u�itel? 
P�edevším je to zkušený u�itel, který je schopen a ochoten vést studenty 

u�itelství p�i praktické p�íprav�. Cvi�ný u�itel vede jednoho studenta nebo 
malou skupinku (maximáln� t�i), usm�r�uje je v jejich �innosti, pomáhá ra-
dou p�i p�íprav� na výuku. Student p�ed vyu�ováním konzultuje s cvi�ným 
u�itelem svou p�ípravu, v pr�b�hu výuky u�itel studenta kontroluje, avšak 
do výuky by m�l zasahovat pouze ve vážných p�ípadech (hrubá chyba 
studenta, naprosté nezvládnutí kázn� apod.). Po výuce spole�n� se studen-
tem u�itel hodinu analyzuje a hodnotí jeho výkony. Cvi�né u�itele doporu-
�uje �editel školy, p�ípadn� výb�r u�itele potvrdí. 

Základní podmínkou výb�ru pro funkci cvi�ného u�itele by m�l být vy-
soký standard profesních �inností. Je též nutno vzít v úvahu, že ne každý 
kvalitní u�itel bude samoz�ejm� i kvalitním cvi�ným u�itelem. Cvi�ný u�i-
tel musí být schopen nejen p�edvést skv�lou výuku, ale také chápat a um�t 
vysv�tlit p�í�iny a teoretické souvislosti pr�b�hu vyu�ování i možnosti a 
d�sledky jiných možných alternativ. Musí um�t vysv�tlit své postupy, ale 
také dát studentovi prostor k vlastnímu tvo�ivému p�ístupu, dokázat analy-
zovat a hodnotit pr�b�h výuky, integrovat teoretickou a praktickou složku 
pedagogické práce. Je také d�ležité, aby cvi�ný u�itel nepe�oval o studenta 
p�íliš, aby mu nedával p�esné a nem�nitelné návody, aby k n�mu p�istupo-
val jako k samostatné tvo�ivé bytosti, která však pot�ebuje odbornou radu a 
usm�r�ování a také taktní zp�sob upozor�ování na chyby.  

Požadavky na cvi�ného u�itele jsou tedy velmi náro�né, stejn� jako je 
náro�ná jeho práce, navíc s p�ihlédnutím k tomu, že cvi�ný u�itel vede 
studenty zárove� se všemi svými dalšími pracovními povinnostmi, p�i pl-
ném úvazku (a bohužel i bez nároku na skute�n� odpovídající finan�ní o-
hodnocení). Status cvi�ného �i fakultního u�itele není nijak legislativn� 
zakotven, což se odráží v postavení (neexistence kariérního �ádu – cvi�ný 
u�itel jako spole�ensky uznávaný odborník?), finan�ním ohodnocení (má-
lokterý �editel vnímá vedení praxí jako kritérium pro osobní ohodnocení, 
neexistuje možnost vyššího platového za�azení), i ve vzd�lávání (v sou�as-
né dob� u nás neexistuje systematické vzd�lávání cvi�ných u�itel�, p�esto-
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že tato náro�ná funkce vyžaduje specifickou kvalifikaci. Pedagogické fa-
kulty organizují z vlastní iniciativy a spíše ojedin�le krátkodobá školení 
nebo informa�ní setkání k problematice organizace a metodiky vedení pra-
xí, p�ipravují informa�ní a metodické materiály). 

Pom�rn� intenzivní forma pedagogických praxí v Liberci klade vysoké 
nároky na po�et cvi�ných u�itel� ve školském terénu. Ve školním roce 
2003/04 vede praxe student�  147 u�itel� z Liberce a Jablonce nad Nisou, 
celkem jich s PF spolupracuje 190. I p�es takto vysoký po�et spolupracují-
cích u�itel� naráží OPP na technické obtíže, dané reálným nedostatkem 
aprobovaných u�itel� n�kterých p�edm�t� (nap�. ob�anská výchova, fran-
couzský jazyk �i informatika). Z�ásti je to dáno charakterem p�edm�tu 
(informatika není dosud na základních školách povinným p�edm�tem, 
tém�� tudíž chybí kvalifikovaní u�itelé informatiky, francouzský jazyk na-
bízejí jen n�které školy), problém však p�ináší také nepromyšlen� vysoký 
po�et p�ijímaných student� na ur�itý obor (nap�. ob�anská výchova). Pro-
blémem je nejen umíst�ní student� na praxích, ale také – a to p�edevším – 
možnost uplatn�ní absolvent� n�kterých aproba�ních kombinací ve školách).  

Získávání, „výchova“ a udržení si kvalitních cvi�ných u�itel� je posta-
veno výhradn� na mezilidských vztazích a vzájemné „dobré v�li“. P�ispí-
vají k tomu osobní návšt�vy pracovník� odd�lení praxe a didaktik� ve ško-
lách, nep�edstíraný zájem pracovník� fakulty o u�itele a jejich p�ipomínky 
�i problémy p�i praxích, setkání se cvi�nými u�iteli svolávaná n�kterými 
katedrami, korespondence, v neposlední �ad� také každoro�ní slavnostní 
setkání s �editeli fakultních škol. 

 

Hodnocení praktikujících student� cvi�nými u�iteli 
Jedním z úkol� cvi�ného u�itele je celkové hodnocení student� na konci 

jednotlivých semestr�. Toto hodnocení je podkladem pro ud�lení zápo�t�, 
ale také d�ležitým prost�edkem zp�tné vazby pro didaktiky aproba�ních 
p�edm�t� i pro pracovníky OPP. Hodnocení má formu krátkého dotazníku, 
jehož první �ást sestává ze �ty� položek, v nichž u�itelé klasifikují doved-
nosti a vlastnosti studenta s použitím stupnice 1-5, ve druhé �ásti se u�itel 
voln� slovn� vyjad�uje ke klad�m a nedostatk�m studenta v rámci praxe. 

Tento p�ísp�vek je malou sondou do hodnocení student� u�itelství cvi�-
nými u�iteli. Pro ú�ely p�ísp�vku bylo analyzováno 259 hodnotících dotaz-
ník� z �ervna 2003 od u�itel� t�chto aprobací: �eský jazyk, matematika, fy-
zika, anglický, francouzský a n�mecký jazyk, zem�pis, d�jepis, ob�anská 
výchova, t�lesná výchova. 



 126

V dotaznících jsme hledali odpov�di na tyto otázky: 

• Které z následujících dovedností �i vlastností jsou hodnoceny v pr�m�-
ru nejlépe, nejh��e? 

• Závisí hodnocení na pohlaví �i aprobaci cvi�ného u�itele? 

• Které vlastnosti �i dovednosti student� u�itelé nejvíce oce�ují? Které 
dovednosti si studenti pravd�podobn� nejlépe osvojují? 

• Které dovednosti se student�m osvojují obtížn�, které �innosti jim �iní 
podle u�itel� nejv�tší obtíže? 

 

ad 1) Hodnocení projevovaných postoj�, vlastností, dovedností 
U�itelé hodnotili studenty z t�chto �ty� hledisek: 

• Zájem o profesi. 

• Vztah k žák�m. 

• Vystupování, osobnostní vlastnosti, aktivita. 

• Metodický p�ístup. 

Pro hodnocení m�li u�itelé k dispozici p�tistup�ovou klasifika�ní stupnici 
(na stejném principu jako klasifika�ní stupnice pro žáky). Žádný z u�itel� ne-
použil klasifika�ní stupn� 4 a 5. Nejlépe byly u�iteli hodnoceny vztah studen-
t� k žák�m a projevený zájem o profesi. Nejvíce obtíží m�li studenti podle 
hodnocení cvi�ných u�itel� v metodických otázkách (viz tab. 1).  

 

  1 2 3 

Zájem o profesi 90% 11% 2% 

Vztah k žák�m 90% 11% 0% 

Vystupování, aktivita 80% 21% 2% 

Metodický p�ístup 50% 47% 5% 

TAB. 1 – HODNOCENÍ STUDENT
 U�ITELSTVÍ CVI�NÝMI U�ITELI 
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ad 2) Vliv pohlaví a aprobace cvi�ných u�itel� na hodnocení student� 
Zájem o profesi, vystupování, osobní vlastnosti a aktivitu hodnotily u�i-

telky lepšími známkami u studentek, muži – u�itelé naopak z t�chto hledi-
sek hodnotili lépe studenty (p�i�emž rozdíl v po�tu jedni�ek ud�lených stu-
dent�m �i studentkám u�itelkami byl 6-7%, u muž� dokonce 8-11%).  

Vztah k žák�m hodnotili u�itelky i u�itelé jako lepší u chlapc�, zajímavý 
je zde rozdíl v po�tu ud�lených jedni�ek – u žen se hodnocení student� a 
studentek liší pouze o 2%, zatímco u muž� �iní tento rozdíl 15%. Metodic-
kou stránku vyu�ovacích pokus� hodnotili naopak u�itelé i u�itelky lépe u stu-
dentek, zde se shodli na rozdílu v klasifikaci jedni�kami o 8%. 

Rozdíly v hodnocení student� p�i praxích lze zaznamenat také v závis-
losti na aprobaci u�itele a jeho praktikujících student�. Jako nejvíce moti-
vované pro budoucí profesi vnímali své studenty u�itelé ob�anské výchovy 
a zem�pisu, zatímco v �adách student� angli�tiny zaznamenali u�itelé vyso-
ký zájem o profesi podstatn� mén�.  

Studenti u�itelství anglického jazyka byli svými u�iteli hodnoceni výraz-
n� h��e než studenti jiných aprobací také z hlediska vztahu k žák�m, vystu-
pování, osobnostních vlastností a aktivity.  

Metodická stránka vyu�ovacích výstup� je podle pohledu u�itel� pravd�po-
dobn� nejobtížn�jší v matematice a fyzice. �ast�jší obtíže z hlediska metodic-
kého m�li podle u�itel� také studenti u�itelství zem�pisu a anglického jazyka. 
Nejlépe naopak zvládali metodické otázky studenti u�itelství �eského jazyka, 
v t�sném záv�su za nimi studenti u�itelství dvou cizích jazyk� – francouz-
ského a n�meckého. Následující tabulka (�. 2) vyjad�uje po�et student� jedno-
tlivých aprobací v %, kte�í byli klasifikováni stupn�m 1. 

 

 
Zájem 

o profesi 
Vztah 

k žák�m 
Vystupování,  

aktivita 
Metodický 

p�ístup 
	J 91% 91% 84% 59% 

MA, FY 88% 85% 88% 27% 
AJ 67% 69% 61% 41% 
NJ 95% 95% 89% 58% 
FJ 90% 83% 67% 58% 
ZE 97% 97% 86% 39% 
D� 91% 91% 82% 55% 
OV 98% 95% 85% 54% 
TV 89% 94% 69% 56% 

TAB. 2 – STUDENTI KLASIFIKOVANÍ STUPN�M 1 
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ad 3) Nejlépe hodnocené vlastnosti, dovednosti 
U�itelé všech aprobací u student� nej�ast�ji oce�ovali tyto vlastnosti a do-
vednosti: 

• pe�livá p�íprava (68x), 

• pestrá, aktivizující výuka, zajímavé a aktivizující �innosti (50x), 

• živý kontakt se žáky, komunikace, vztah k d�tem (43x), 

• dovednost motivovat, aktivizovat, udržovat pozornost a zvládat káze� 
žák� (34x), 

• p�íprava i vlastní výroba pom�cek, vyhledávání a p�íprava materiál�, 
vhodné využívání pom�cek (32x), 

• živý zájem o práci, o život školy (17x). 

 

ad 4) 	innosti, které �inily student�m nejv�tší obtíže 
U�itelé využili možnost volných výpov�dí spíše k vyzdvihnutí p�edností 

student�. Velmi málo u�itel� se zmínilo o obtížích, se kterými se studenti 
p�i praxích potýkali. Jmenujme n�které z nich: 

• obtížné zvládání kázn�, udržování pozornosti žák� po celou hodinu, 

• obtíže s používáním spisovného jazyka, 

• obtížné zvládání plynulosti, organizace hodiny, �asového rozvržení, 

• problémy se zapojováním všech žák� do u�ebních �inností, 

• p�esnost odborného vyjad�ování. 

 

Výpov�di v dotaznících nazna�ují velmi vst�ícný a tolerantní p�ístup cvi�-
ných u�itel� ke student�m. Na druhou stranu v�tšina student� pravd�podobn� 
p�istupuje k praxi zodpov�dn�, s nadšením a tvo�iv� a snaží se uplat�ovat p�i 
praxích poznatky ze seminá�� pedagogických a didaktických disciplín. Mnozí 
u�itelé si pochvalují, že praxe student� jsou oboustrann� výhodné, protože 
u�itel p�edává studentovi své zkušenosti, zatímco student vnáší do školního 
prost�edí sv�j elán, nové nápady a také nejnov�jší poznatky z pedagogických 
disciplín (nap�. z oblasti aktiviza�ních metod, alternativní výuky, využívání 
didaktické techniky, informa�ních a komunika�ních technologií apod.). Jisté 
obtíže, zaváhání �i chyby jsou v po�átcích vyu�ovacích pokus� pochopitelné, 
je však d�ležité, aby studenti dostávali zp�tnou vazbu a aby mohli chyby od-
stra�ovat a své pedagogické výstupy zdokonalovat. To p�edpokládá vst�ícné, 
kvalifikované, kvalitní cvi�né u�itele. 
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Záv�r 
Úloha cvi�ného u�itele je v procesu p�ípravy student� u�itelství velice 

významná a zcela nezastupitelná. Považujeme za nezbytné, aby v rámci re-
formy školství bylo ujasn�no, konkretizováno a legislativn� podloženo po-
stavení cvi�ných u�itel� a umožn�no jejich cílev�domé, koncep�ní, specia-
lizované vzd�lávání.   

 

Literatura 
B�LOHRADSKÁ, J. a kol. Praktická p�íprava student� u�itelství. Na pomoc 
pedagogickým praxím ve školském terénu. Liberec : TU, 2001, s. 19-26. 

URBÁNEK, P. Hodnocení praktických �inností student� u�itelství. 
Pedagogika, 1997, �. 3, s. 259-268. 

URBÁNEK, P. Stati k pedagogické praxi. In Vedení školy. Raabe, 1998, 
oddíl D 4.1, s. 1-19. 

 

Abstract: The trainee teacher is the key person who watches the students’ 
baby steps towards teaching. This paper deals with the role of trainee 
teachers and the ways they percept, assess and appreciate the students. 

 



 130

VYUŽITÍ VIDEOTRÉNINKU INTERAKCÍ V PEDAGOGICKÉ 
PRAXI 

Marcela Miková 

Anotace: Ve svém p�ísp�vku se zabývám monitorováním pedagogických 
interakcí ve škole pomocí metody videotréninku interakcí (VTI). Krátce se-
znamuji �tená�e s historií a s principy této metody. Pojednávám o možnos-
tech využití VTI v pedagogické praxi a o zp�sobu práce s touto metodou 
ve školním prost�edí. V záv�ru uvádím n�kolik poznámek u�itel� a budou-
cích u�itel�, se kterými jsme o této metod� diskutovali, p�íp. které jsem 
natá�ela. 

 

1. Úvod 
Na kvalit� výchovn�-vzd�lávacího procesu se podílí mnoho faktor�, 

nap�. zkušenosti pedagoga, chování a jednání pedagoga, pedagogická ko-
munikace, školní, resp. t�ídní klima, didaktické pom�cky, metodicky dob�e 
propracované u�ivo a v neposlední �ad� jsou to práv� pedagogické inter-
akce. A�koliv jsou pedagogické interakce �asto považovány za komunika-
ci, je t�eba tento pojem odlišovat. P�ekrývání obou pojm� je zap�í�in�no 
patrn� tím, že velkou roli v pedagogických interakcích hraje komunikace. 
Komunikací rozumíme formu zprost�edkování sdíleného významu, kdežto 
interakce je to, co vyjád�ený význam sám zprost�edkovává. V praxi je o-
všem nemožné odd�lovat tyto dva termíny od sebe. Pro vysv�tlení peda-
gogické interakce budu také já v p�edkládané práci používat pojem komu-
nikace. 

V tomto textu se zabývám p�edevším monitorováním pedagogických 
interakcí ve škole, a to pomocí metody videotréninku interakcí. Nejd�íve se 
zam��uji na vymezení pojmu interakce, resp. interakce sociální a pedago-
gické. St�žejní kapitolu tvo�í metoda videotréninku interakcí (VTI), kde 
krátce nahlížím do historie VTI, dále pojednávám o možnostech využití 
VTI ve škole a o zp�sobu práce s touto metodou ve školním prost�edí.  
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2. Sociální interakce, pedagogická interakce 
Sociální psychologie považuje interakci za jednu ze st�žejních sociáln� 

psychologických kategorií. Obecn� rozumíme interakcí utvá�ení vztah� 
mezi lidmi p�i spole�né �innosti a vzájemné p�sobení, ovliv�ování se pro-
st�ednictvím t�chto aktivit.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Výchovn�-vzd�lávací proces se realizuje v kooperativní sou�innosti u�i-
tele a žák�. Aktivizujícím a regulujícím faktorem �innosti obou ú�astník� 
výchovn�-vzd�lávacího procesu je jejich interakce. Interakce mezi u�ite-
lem a žákem (t�ídou, mezi žáky navzájem) má p�ívlastek pedagogická. Do-
chází p�i ní, tak jako i p�i jiných druzích sociální interakce, k vzájemným 
reakcím, k vým�n� názor�, postoj�, k vzájemnému ovliv�ování, spolupráci, 
vytvá�ení p�edstav o sob� atd.  

Pedagogická interakce neprobíhá mezi lidmi jen jako mezi jednotlivci, 
ale odehrává se v konkrétním sociálním prost�edí, kde jednotliví akté�i za-
stávají r�zné sociální role. Zm�na sociální role si zpravidla vynucuje 
i zm�nu komunikace. Jinak bude se t�ídou komunikovat u�itel, který v ní 
b�žn� vyu�uje, jinak u�itel, který t�ídu nezná a p�išel pouze suplovat p�ed-
m�t, pro n�jž není aprobován. Naopak zm�na ve zp�sobu komunikování 
m�že signalizovat zm�nu sociální role, zm�nu pedagogické interakce. 

Vztah mezi pedagogickou interakcí a sociálním prost�edím je obou-
stranný. Sociální prost�edí ovliv�uje charakter interakce, vynucuje si ur�itý 
typ komunikování. Sta�í si p�edstavit, jak rozdíln� bude probíhat interakce 
téhož u�itele se dv�ma t�ídami: v jedné p�evažují žáci prosp�chov� slabší 
a neukázn�ní, ve druhé t�íd� žáci ukázn�ní s velkým zájmem o u�ení. Platí 
i opa�né tvrzení: pedagogická interakce ovliv�uje sociální prost�edí. U�itel 
se m�že snažit, aby se situace v oné horší t�íd� zlepšila. M�že p�sobit na 
vzájemné vztahy mezi žáky, ovliv�ovat jejich vztah ke škole, k danému 
p�edm�tu i k sob� samému. Jiným p�íkladem je to, že tatáž t�ída se m�že 
chovat rozdíln� jen proto, že s ní rozdílným zp�sobem jednají rozdílní 

INTERAKCE 
 

 

 

spole�ná �innost    +    vzájemný mezilidský vztah 
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u�itelé. Co si žáci dovolí u jednoho, nedovolí si u druhého. Zvláštnosti 
pedagogické interakce vyvolávají odlišné reakce žákovské skupiny. 

Nelze také p�ehlédnout n�které zm�ny posledních let, které se významn� 
odrážejí v interakci mezi u�iteli a žáky. P�edevším se zm�nilo pojetí žáka. 
Stále více se stává partnerem u�itele a aktivním spolutv�rcem vyu�ování. 
Tato okolnost pramení nejen ze zavád�ní moderních pedagogických a psy-
chologických poznatk� a teorií do praxe škol, ale také z celkového rozru-
šení tradi�ní spole�enské hierarchie a s ní spojeného chápání. Na zm�ny 
v jednání s žákem se podílí také to, jak je obraz dít�te vymezen v mezi-
národn� právních dokumentech. S dít�tem, které má zaru�enou ochranu své 
právní, jazykové, kulturní a národní identity, právo na svobodné vyjád�ení 
názoru, svobodu projevu, �ili vyhledávat, p�ijímat a sd�lovat informace a 
myšlenky všeho druhu bez ohledu na státní hranice ústn�, písemn� nebo 
tiskem, v um�lecké podob� nebo jiným prost�edkem podle volby samotné-
ho dít�te, svobodu smýšlení, sv�domí, náboženství, sdružování, právo na o-
chranu soukromí, rodiny, domova, korespondence, cti a pov�sti, na vzd�lá-
ní, p�ístup k informacím, sociální a zdravotní pé�i, na hru a volný �as, tedy 
s takovým dít�tem již nelze nakládat zcela po vlastní v�li. 

U�itel se tak nap�ahuje k nadlidskému výkonu – uvést žáka kulturní trans-
misí do sv�ta dosp�lých, zralých, na této cest� za n�j zodpovídat a zárove� ho 
brát nejen jako rovnocenného, ale také rovnoprávného partnera. Konfliktnost 
takového vymezení �iní z u�itelství jednu z nejnáro�n�jších profesí. 

Z hlediska sociální psychologie je t�eba v souvislosti s osobností u�itele 
konstatovat a uznat jeho rozhodující vliv na vývoj mladého �lov�ka, a to 
nejenom tím, že vyu�uje, vychovává, ale zejména tím, že je vzorem cho-
vání a d�ležitým objektem pro napodobování a identifikaci žák�. Pro-
st�ednictvím jeho specifických mravních rys� a vlastností, projev� sociál-
ního chování se žák u�í sociáln� žít a utvá�et si vlastní systém sociálních 
rolí nejen pro momentální chování, ale i pro další život. 

Poznatky r�zných autor� potvrzují p�edpoklad, že proces osvojování 
sociálních i pedagogických dovedností usnad�uje videozáznam u�itelovy 
�innosti. Nejde však jenom o to, že videozáznam poskytuje u�iteli díl�í in-
formace o „technice“ jeho pedagogického výkonu (v tom totiž spat�ují 
mnozí auto�i význam vidozáznamu), ale spíš jde o to, že u�itel vidí sebe 
sama z ur�itého odstupu a uv�domuje si své jednání v dané sociální, resp. 
pedagogické situaci. 

V procesu rozvíjení dovedností u�itele má d�ležitou úlohu sebereflexe. 
Je to uv�domování si, popis, analýza a hodnocení vlastních zkušeností 
z �ešených pedagogických situací a problém�, v nichž se dovednosti uplat-
�ují. Pro ú�innou sebereflexi u�itel pot�ebuje zp�tnou vazbu o své pedago-
gické �innosti, kterou získává nejlépe prost�ednictvím videozáznamu, který 
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zachycuje jeho �innost ve vyu�ovací hodin�. Ale zp�tnou vazbou pro 
u�itele jsou i názory žák� na výuku, hodnotící pohledy koleg�, kte�í 
hospitují v jeho hodinách nebo spole�n� s u�itelem analyzují videonahráv-
ku jeho �innosti. Sebereflexí lze však také rozum�t vnit�ní dialog, který 
u�itel vede sám se sebou. Pro nácvik sociálních dovedností je d�ležitá 
uvoln�ná atmosféra. Reflexe by nem�la být chápána jako zkouška, ve které 
n�kte�í usp�jí a jiní ne. Cílem je budovat sebed�v�ru, nikoli ji podlamovat. 
D�ležitou roli zde hraje povzbuzení a pochvala, které napomáhají upev�o-
vání osvojených sociálních dovedností a motivují jedince k dalším zm�nám 
svého chování. 

V souvislosti s pedagogickými interakcemi, s jejich monitorováním, dále 
pak v souvislosti se sebereflexí, s videonahrávkami a jejich následným ana-
lyzováním je pot�ebné zmínit se o metod� videotréninku, která se zabývá 
výše vyjmenovanými oblastmi. 

 

3. Videotrénink interakcí 
 

Videotrénink interakcí (VTI) je �eský souhrnný název pro tzv. video-
home training a video interaction guidance. Jde o názvy, se kterými se m�-
žeme setkat v anglosaské oblasti pro ozna�ení téže metody. 

Metoda VTI vznikla kolem r. 1980 v Nizozemí jako jedna z krátkodo-
bých a intenzivních forem pé�e v domácím prost�edí rodin. VTI se zam��u-
je na vztahové a komunika�ní problémy p�i výchov� a vedení d�tí. D�leži-
tou pom�ckou je videozáznam. Pracovník, používající tento zp�sob práce, 
natá�í asi desetiminutový záznam b�žné situace. Sám pak provádí detailní 
analýzu nahrávky a vybírá takové momenty nebo sekvence, kdy se komuni-
kace da�í. Tyto momenty se pak p�i další návšt�v� p�ehrávají a hovo�í se o 
nich. Cílem intervence pomocí VTI je ukázat rodi��m, jaké prvky vytvá�ejí 
úsp�šný kontakt, a nau�it je, jak lze tímto zp�sobem dosáhnout pozitivní 
komunikace s d�tmi. „Nové“ vid�ní a uv�domování si vytvá�í základ pro 
vyzkoušení si alternativních zp�sob� a nových výchovných strategií. 

VTI ovšem nemusí být omezen pouze na práci s rodinou. Lze jej využít 
všude tam, kde je žádoucí posilovat pozitivní prvky komunikace. Jako 
velmi efektivní se VTI ukazuje i v jiných oblastech, nap�. p�i zkoumání a 
zkvalit�ování interakcí mezi personálem a klienty v r�zných typech ústav� 
a institucí, ve školách p�i interakcích u�itel-žák, p�edevším jako pomoc u�i-
tel�m p�i práci s d�tmi se specifickými poruchami u�ení a chování, v n�kte-
rých odd�leních nemocnic, nap�. byla s úsp�chem vyzkoušena na odd�le-
ních pro p�ed�asn� narozené d�ti, u d�tí dlouhodob� hospitalizovaných 
apod. 
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Slovo „trénink“ vyjad�uje zjednodušen� zp�sob práce, který tato metoda 
používá. U�itelé (rodi�e, personál atd.) jsou v podstat� „trénováni“ v použí-
vání a rozši�ování efektivních interakcí, efektivních výchovných postup�. 

 
Zp�sob práce pomocí VTI ve školách 

VTI se ve škole zam��uje p�edevším na pedagogické aspekty situací ve 
školní t�íd� a na vliv u�itele samotného v rámci t�chto situací a na možnos-
ti, jak m�že u�itel svým jednáním tyto situace ovliv�ovat. Od u�itel� je 
vyžadována aktivní spolupráce, a to ve smyslu ochoty a schopnosti objekti-
vn� zhodnotit své silné, ale i ty mén� silné stránky. Pozornost je také 
v�nována signál�m, které vysílají žáci, ale d�raz spo�ívá ve vlastním jed-
nání u�itele. 

 

VTI se ve škole zam��uje zejména na: 
 

 

 

pedagogické interakce           management t�ídy       didaktika/metodika 
- u�itel – žák  

- u�itel – t�ída  

- žáci mezi sebou 

- �lenové týmu mezi sebou 

 

�lov�k je osobností a jako osobnost se i chová, mluví, jedná... N�kdo je 
šikovn�jší na ru�ní práce, jiný vyniká ve sportu a další maluje krásné 
obrazy. Stejn� tomu je i v u�itelské profesi. Každý u�itel se v ur�ité situaci 
chová, komunikuje, jedná atd. svým osobitým zp�sobem; má své siln�jší 
stránky i slabší stránky. Abychom mohli vykonávat pedagogickou �innost 
co nejlépe, je nutná sebereflexe, a to nejlépe videonahrávkou, která nám 
zajistí „objektivní“ pohled na situaci. Pomocí videonahrávek a jejich ana-
lýzy lze poskytnout pozitivním zp�sobem zp�tnou vazbu, což vede ke zvý-
šení pocitu kompetentnosti u�itele, a tím také ke zvýšení efektivity jeho 
p�sobení jak vzhledem ke skupin�, tak vzhledem k jednotlivým žák�m. Na 
základ� poskytované zp�tné vazby si tak u�itel uv�domí i sv�j vlastní 
zp�sob použití základní komunikace ve t�íd�. 

D�ležitou roli v pedagogické interakci hraje chování u�itele. Na chování 
u�itele vlastn� závisí žák�v úsp�ch �i neúsp�ch. Pokud se u�iteli poda�í, 
aby d�ti pracovaly bez nap�tí, v uvoln�né atmosfé�e, pokud vzbudí jejich 
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d�v�ru, snaží se je povzbudit a raduje se z jejich úsp�chu, potom jsou jak 
pracovní výsledky, tak zájem d�tí o školní �innost kladn� ovlivn�ny. Vy-
tvo�ení p�íjemné atmosféry ve t�íd� m�že být mimo jiné dosaženo využitím 
p�irozených možností u�itele, využitím tzv. základní komunikace. Základní 
komunikací se rozumí vzorec interakcí skládající se z prvk�, které jsou 
charakteristické pro úsp�šnou interakci, nap�. v�nování pozornosti oto�e-
ním se ke druhému, o�ní kontakt, nalad�ní se na druhého nap�. pokyvová-
ním hlavou, úsm�vem, p�íjemnou hlasovou intonací atd. 

Konkrétn�ji �e�eno, metoda VTI se v rámci školního prost�edí m�že 
uplat�ovat v r�zných situacích, nap�.: 
• zlepšení pedagogického klimatu ve t�íd� i ve škole; 
• zachycení problému ve vztahu u�itele a žák� již v po�áte�ním stádiu; 
• odstra�ování sociáln� emotivních problém� u�itele i jednotlivých žák�; 
• lepší zvládání hyperaktivních d�tí a zlepšení jejich postavení ve t�íd�; 
• rozvíjení organiza�ních a didaktických dovedností u�itele; 
• probouzení snahy u�itele o zvýšení vlastní efektivity práce; 
• zavád�ní inovací, podpo�e a vedení u�itele. 

 

Základem metody VTI je práce s t�mito t�emi nástroji:  
• videonahrávka u�itele ve škole, 
• analýza interakcí videonahrávky odborníkem v této oblasti, resp. 

videotrenérem, 
• poskytnutí zp�tné vazby formou rozhovoru. 

 

Jak tedy funguje práce s metodou VTI ve škole? Celý pracovní proces lze 
shrnout do n�kolika fází: 

1. Seznámení 
V úvodu p�ipome�me, že s metodou VTI m�žeme ve škole, resp. t�íd� 

pracovat pouze tehdy, pokud o tuto metodu bude mít zájem sám u�itel, 
resp. osoba, která na sob� chce pracovat pomocí této metody (tzv. klient). 
Nikdo nem�že žádné osob� na�ídit, aby se nechala natá�et proti její v�li. 
Nejd�íve se videotrenér seznámí s u�itelem a vyjednají si tzv. zakázku, tj. 
sepíší na papír body – cíle, na kterých chce u�itel pracovat (nap�. zlepšení 
vztahu s hyperaktivním dít�tem, pokud se jedná o za�ínajícího u�itele m�že 
jít nap�. o utvrzení sama sebe, že danou v�c d�lám správn�). Cíl by m�l být 
definován vždy pozitivn�, tzn. zam��it se na to, co je žádoucí. 
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2. První nahrávka 
Po up�esn�ní zakázky s u�itelem je po�ízen první konkrétní záznam situace  

a) ve t�íd�,  
b) dít�te �i u�itele, 
c) nebo kombinace t�chto prvk�.  

Mezi vhodné situace k natá�ení pat�í rozhovor v kruhu, u�itelovo vysv�t-
lení k n�jakému jevu, volná práce d�tí. Vstup videotrenéra do t�ídy nelze 
„utajit“ a je pot�eba na n�j d�ti p�ipravit. U�itel by m�l d�ti seznámit s ka-
merou p�edem. B�hem této 10-15 minutové �innosti se po�izuje videona-
hrávka, která slouží k rozpoznání komunika�ního vzorce u�itele. 

 
3. Analýza záznamu 

Videotrenér si záznam p�ehraje nejprve sám a vybere ty sekvence, které 
jsou pro u�itele d�ležité, aby mohl ud�lat první krok k vyty�enému cíli. 
Dále se snaží identifikovat konkrétní prvky komunikace, které budou 
pro u�itele užite�né. P�i analýze videonahrávky musí videotrenér brát 
v úvahu všechny oblasti práce VTI ve školách, tj. pedagogická interakce, 
management t�ídy, metodika/didaktika. 

 
4. Shlédnutí záznamu 

Setkání videotrenéra se svým klientem probíhá v�tšinou jednou týdn�, 
kdy se bu	 natá�í nebo rozebírá po�ízená videonahrávka. Po�ízený záznam 
shlédne klient – u�itel za p�ítomnosti videotrenéra. Vyda�ené interakce a 
komunikace mezi t�ídou a u�itelem nebo u�itelem a dít�tem se na záznamu 
zviditelní. U�itel se tak u�í rozpoznávat základy pozitivní interakce a ko-
munikace, u�í se je používat pro vytvá�ení úsp�šného kontaktu. 

Videotrenér se b�hem spole�ného rozboru záznamu snaží podn�covat 
u�itele tak, aby se u�itel sám aktivn� pozorování ú�astnil a svá pozorování 
verbalizoval. U�itelé si �asto všímají mén� úsp�šných moment�, a proto je 
d�ležité, aby i tyto momenty dokázal videotrenér využít pro další rozvoj 
u�itele. M�že se nap�íklad u�itele zeptat, které prvky úsp�šného kontaktu 
a jak by je mohl využít pro to, aby tyto mén� úsp�šné momenty nebyly tak 
�asté. 

Videotrenér spolu s u�itelem vytvo�í pozitivní a uskute�nitelné pracovní 
kroky. U�itel se tyto kroky snaží b�hem ur�ité doby systematicky plnit. 
Videotrenér se nestaví do role všev�doucího odborníka, který zná �ešení, 
ale snaží se spole�n� s u�itelem vytvá�et plán postupu. Spole�ná setkání 
videotrenéra a klienta b�hem rozboru videozáznamu jsou nahrávány a 
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diskutuje se o nich b�hem supervizních setkání videotrenéra se supervizo-
rem VTI. 

 
5. Další nahrávání… 

Po analýze videozáznamu se po�izuje další videonahrávka. Op�t ji video-
trenér analyzuje, p�i setkání s u�itelem se vyzdvihují pozitivní aspekty... 
Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud se neukáže, že stanovené cíle 
jsou dosaženy. Ve školním prost�edí se délka tréninku interakcí pohybuje 
v rozmezí od mén� než 3 m�síc� do p�ibližn� 6 m�síc�. Velkou roli zde 
hraje i zkušenost videotrenéra. 

 
6. Follow up kontakty 

Pro zajišt�ní trvalosti intervencí metody VTI se p�ibližn� po p�l roce 
od skon�ení práce na dané zakázce konají tzv. „follow up“ kontakty. Jejich 
smyslem je zp�tná vazba pro klienta, zda se mu práce na d�íve vyt�ených 
cílech stále da�í, p�ípadn� nabídnutí pomoci. „Follow up“ se opakují po p�l 
roce, po 1 roce, po 2 letech a po 5 letech. Intenzita a délka trvání záleží na 
závažnosti problematiky a na p�ítomnosti �i absenci r�zných ochranných 
nebo naopak rizikových faktor�. 

 

Metoda videotréninku interakcí je pom�rn� mladá metoda a její aplikace 
ve školách je v po�átcích svého vývoje. V prvé �ad� chybí informovanost 
�eských u�itel� o této metod�, o jejich principech a zp�sobu práce s ní. 
Za velkou výhodu této metody považuji propojení pomoci u�iteli, žákovi 
(a� již se jedná o pedagogickou interakci, komunikaci, prvky mezilidského 
soužití, navazování vztah�, sebereflexi ...), objektivního posouzení chování 
a jednání zú�astn�ných na základ� p�edem stanovených prvk� komunikace 
verbální i neverbální a snazší navázání komunikace o tomto problému díky 
videozáznamu. 

 
5. Záv�r 

Téma pedagogické interakce je bezesporu velmi zajímavé. Na základ� 
svých, i když nevelkých, zkušeností s používáním videotréninku interakcí 
bych ráda vyzdvihla n�kolik ohlas� mezi u�iteli a budoucími u�iteli na tuto 
metodu.  

V rozhovorech s n�kolika u�iteli a budoucími u�iteli se nejd�íve objevily 
obavy pustit si n�koho k sob� do t�ídy, což je docela pochopitelné, protože 
v�tšina z nás má negativní zkušenosti s „inspekcí“ �i „hospitací“ ve ško-
lách, kdy nám nikdo ne�íkal, co d�láme dob�e, ale naopak nám vytýkali, co 
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jsme neud�lali, p�ípadn� co nám nefungovalo. Toto tvrzení se potvrdilo 
i p�i rozborech nahrávky, kdy doty�ní �íkali: „Tak už mi kone�n� �ekni, co 
d�lám špatn�, a� to m�žu zlepšit.“ 

Dále se u�itelé obávali, že tu nahrávku uvidí n�kdo jiný a zneužije ji 
proti nim. K tomuto je nutné podotknout, že veškerá po�ízená data podléha-
jí zákonu o ochran� osobních dat.  

To byly dva hlavní d�vody, pro� u�itelé a budoucí u�itelé necht�li využít 
tuto metodu. Po rozplynutí t�chto obav byli nakonec zv�daví, jaké to je a 
co jim to m�že p�inést, takže nakonec n�kolik z nich souhlasilo. Podotý-
kám, že ješt� nejsem videotrenér, proto nemohu provád�t dlouhodob�jší 
rozbory videonahrávek. Jednalo se tedy o jedno nahrání a následný rozbor 
mých známých u�itel� a student� u�itelství. 

B�hem shlédnutí a rozboru nahrávky byli mnozí z nich velmi p�ekva-
peni. Komentovali to nap�. slovy: 

„To je dobré, to jsem ani sama nev�d�la.“ 

„Já jsem myslela, že mi tam hlu�í víc.“ 

„Pro� po�ád dávám ten prst p�ed pusu?“ 

„Tady to bylo strašné, já jsem ztratila kontrolu nad t�ídou. Pro� to tak bylo?“ 

Spole�n� jsme se pak dívali na videozáznam ješt� jednou a verbáln� 
jsme rozebírali vybrané úseky. Nejv�tším úskalím bylo vysv�tlit jim, že tu 
nejsem od toho, abych jim dávala n�jaké zaru�ené návody na „dokonalého 
u�itele a dokonalé žáky“, ale že jim m�žu pomoci odhalit prvky interakce a 
komunikace, které vedou k úsp�chu jak v komunikaci, tak i v interakci 
mezi lidmi.  

Z jejich ohlasu a zájmu o VTI doufám, že se mi to poda�ilo. Sama pro 
sebe jsem zjistila, že nalezení t�ch nejlepších moment�, na kterých se poz-
d�ji dá stav�t, není v�bec jednoduché, jak to na první pohled vypadá, a že 
se mám stále co u�it. 
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MAREŠ, J.; K�IVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno : MU, 1995. 

 

Abstract: In this text, I deal with monitoring of pedagogical interaction at 
schools using the method of video home training. I acquaint readers with 
the history and principles of this method briefly. I speak about posibilities 
of exploitation of this method in student teaching and about the ways of 
working with this method in schools.  
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PORTFÓLIO AKO NÁSTROJ A PRODUKT PEDAGOGICKEJ 
PRAXE V PROCESE SEBAREFLEXÍVNEJ KOMPETENCIE 

ŠTUDENTOV U	ITE�STVA  
Štefan Chudý 

Anotácia: Príspevok sa zameriava na portfólio ako nástroj a produkt  pe-
dagogickej praxe v procese rozvoja u�ite�ských kompetencií najmä seba-
reflexie. V príspevku sa �itate� dozvie o druhoch portfólia, ich funkcii a za-
meraní ako aj o možnosti využitia portfólia ako produktu na hodnotenie 
pedagogickej praxe študentov u�ite�stva. 

 
Úvod  

V poslednom desa�ro�í je ve�ká pozornos� teórie a praxe pedagogických 
vied venovaná u�ite�stvu a u�ite�skému vzdelávaniu. Vyžaduje si to zmenu 
paradigmatu ako aj jej reflexie. Dochádza k rozporom so vzdelávacou poli-
tikou a nárokmi na spolo�enské postavenie u�ite�a odzrkad�ujúce sa v prí-
prave u�ite�ov.  

Ako sa premieta zmena paradigmatu v pedagogike a v pojatí prípravy štu-
dentov u�ite�stva?  

Podstata zmeny paradigmatu je v pojatí �loveka a možnosti výchovy 
a vzdelávania. Táto podstata je reflektovaná procesom pedagogickej meta-
kognície, reflexie a autoregulácie u�ebných �inností na ceste stávania sa 
u�ite�om a je novým príspevkom vzdelávania u�ite�ov v tejto dimenzii ako 
aj „poh�adom“ na študentovu aktivitu v rámci pedagogickej praxe. 

 

U�ite�, jeho rast a k�ú�ové kompetencie  
Rast u�ite�a je charakterizovaný v troch rozmeroch – duchovnej, psy-

chickej a telesnej – ako aj v danom veku a v rôznej kvalite, ktoré sú para-
frázované v troch základných dimenziách: 

1. pojatie vzdelávania – ur�uje nároky na u�ite�ské kompetencie a zažité 
skúsenosti; 

2. spôsob u�enia – senzorické, emocionálne, kognitívne, volné; 

3. pojatie vyu�ovania na danom stupni školy – riadi sa vekovými 
osobitos�ami žiakov ako aj prípravou na vyu�ovanie a zvládaním 
pedagogickej teórie daného typu školy 
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J. Mareš, J. Slavík, T. Svatoš a V. Švec (1996) uvádzajú profesné peda-
gogické myslenie u�ite�ov, na základe ktorého prebieha poznávanie v mini-
málne troch rozdielnych úrovniach: 

• Vyššia úrove� – vyjadrená pojmami: subjektívny svet aktéra, osobná 
filozofia, osobná koncepcia sveta, každodenná pedagogická filozofia. 

• Stredná úrove� – charakterizovaná nasledujúcimi položkami: 

• procesuálna – pedagogické myslenie, u�ite�ské myslenie, 
pedagogicko-psychologické myslenie; 

• kognitívna – predstavy o výu�be, subjektívne teórie, subjektívne 
teórie pedagogickej teórie; 

• emocionálna – intenzita pozície u�ite�a, postoje k profesii a svetu; 

• základ pre vnímanie, konanie a hodnotenie pedagogickej reality: 
osobný program u�ite�a, praktické myslenie u�ite�a. 

• Nižšia úrove� je reflektovaná týmito kategóriami: 

• ciele: u�ite�ove zámery výu�by, ciele sledované u�ite�om, 
plánovanie výu�by; 

• u�ivo: subjektívne pojatie kurikula, implicitná teória u�iva, 
subjektívne pojatie konkrétneho vyu�ovacieho predmetu; 

• metódy a formy: metodická koncepcia vyu�ovania; 

• u�ite�ská rola: pojatie role u�ite�a, postoj k pedagogickej �innosti. 

 

Tento model schopností bol rozpracovaný podrobne V. Švecom (1999), 
ktorý profesiu u�ite�a popísal v troch okruhoch kompetencií: 

• kompetencie k vyu�ovaniu a výchove, 

• kompetencie osobnostné, 

• kompetencie rozvíjajúce. 

Tieto kompetencie sú ešte vnútorne štruktúrované množstvom schopnos-
tí. Model schopností ur�uje k�ú�ové kompetencie študentov u�ite�stva. Vý-
stižne ich popísala E. Walterová (2001, s. 31):  

1. kompetencie odborovo predmetové, 

2. kompetencie didaktické a psychodidaktické, 

3. kompetencie všeobecne pedagogické, 

4. kompetencie diagnostické a interven�né, 
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5. kompetencie sociálne, psychosociálne a komunika�né, 

6. kompetencie manažérske a normatívne, 

7. kompetencie profesné a osobnostne kultivujúce.  

Sebareflektívne konanie umož�uje študentom u�ite�stva rozvíja� tieto 
kompetencie a zamýš�a� sa nad svojou �innos�ou ako aj projektova� zmeny 
v tejto �innosti. Sebareflektívné kompetencie chápeme ako prejav v prežíva-
ní a vo vz�ahu k dôsledkom aktivít jedinca orientovanú na seba, na okolitých 
�udí a svet. Je to produkt kontaktu s iným �lovekom za ú�elom skvalitnenia 
našej aktivity a vz�ahov k okoliu.  

Ako tieto kompetencie v pedagogickej praxi rozvíja� u študentov u�ite�-
stva? Aké stratégie �i metódy zvoli�? Jednou z nich je študentské portfólio.  

 

Študentské portfólio ako produkt pedagogickej praxe 
V tomto príspevku sa pokúšame zamyslie� nad študentským portfóliom 

ako produktom pedagogickej praxe v procese sebareflektívnej kompetencie 
študentov u�ite�stva. 

�o je to portfólio? 

Portfólio študentov slúži na získanie obrazu o výsledkoch prípravy štu-
dentov u�ite�stva pre hodnotenie výu�by v rámcu pedagogickej praxe 
orientovanej na študenta. Portfólio je produkt, ktorý sa mení na nástroj au-
tentického hodnotenia prípravy študenta a pre hodnotenie po�as štúdia, kde 
portfólio prináša rozmanité informácie o skúsenostiach, postojoch a prak-
tických výsledkoch cesty k u�ite�skej profesii.  

Obsahom portfólia sú písomné práce študenta, hospita�né záznamy, 
reflexie z pedagogickej praxe, písomné prípravy na výu�bu ako aj seminá-
rne práce a diel�ie práce na hodinách v priebehu štúdia.  

Funkcie portfólia môžeme zhrnú� do štyroch základných oblastí, ktoré 
definovali Pollard a Tann (1995) nasledovne: 

• portfólio identifikuje a dokladuje to, �o študent dosiahol, 

• portfólio prispieva k rozvoju osobnosti študenta, dáva možnos� 
uvedomi� si nedostatky, 

• portfólio napomáha u�ite�ovi identifikova� celkový potenciál študenta 
a tak ho komplexnejšie hodnoti�, 

• portfólio poskytuje súhrnný doklad pre hodnotenie. 
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V neposlednom rade býva portfólio podkladom ku komplexnejšiemu 
hodnoteniu a sebahodnoteniu a predstavuje kvalitatívny prístup (viac práce 
Loughran, Corrigan, 1995, Mareš, 1998, Slavík, 1999, V. Švec 1999, Ga-
vora, 1999, Svatoš, 2002, Kotková, 2002). 

 

Produkty študentskej práce zahrnuté do portfólia 

• autobiografický popis študenta ako budúceho u�ite�a, 

• zápisky popisujúce študentove skúsenosti zo skúšok, motívy vedúce 
k vo�be štúdia a povolania, skúsenosti z pedagogickej praxe, 
informácie o 	alšom vzdelávaní mimo rámec VŠ, vlastná aktivita, 
pôsobenie v organizáciách tretieho sektoru apod. 

• výsledok autodiagnostiky, 

• výsledky štúdií o vlastnom u�ebnom štýle, temperamente, miere 
empatie, hodnotovom rebrí�ku, 

• reflektívne výpovede o výu�be vedeckých disciplín, 

• študentské hodnotenie výu�by – koncipované ako vo�né odpovede 
v rámci rozhovoru, písomná výpove	, záznamy, evalva�né dotazníky, 

• písomné produkty vytvorené na hodinách, 

• seminárne práce, projekty, postery, prípravy na mikrovyu�ovanie, 
u�ebné pomôcky, 

• videozáznam, fotografie z mikrovyu�ovania, hospita�ný záznam 
z pedagogickej praxe – vypracovaný garantom pedagogickej praxe. 

 

Druhy portfólia 
Študentské portfólio môže ma� rôzne formálne podoby, vyplývajúce z cie�a, 

pre ktorý je pripravované. 

Pracovné portfólio obsahuje informácie predovšetkým pre študenta, za-
chytáva pokrok v študentových diel�ích krokoch. Napr. poznámky študenta 
z prednášok a seminárov, vlastné poznámky k nim. Podklady, koncepty 
svojej prípravy. 

Dokumenta�né portfólio obsahuje usporiadané práce študenta za ú�e-
lom �iastkového hodnotenia v rámci jednotlivých semestrov štúdia a ro�ní-
kov. Predkladá sa u�ite�ovi na základe jeho požiadaviek. Slúži ako podklad 
ku skúške.  

Hlavným cie�om dokumenta�ného portfólia je zostavenie písomných 
produktov študenta z výu�by, ktoré dokumentujú jeho vz�ah k predmetu 
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a sebe. Slúži ako doklad o vnútornom a vonkajšom raste študenta a napredo-
vaní v procese osvojovania si u�ite�ských (najmä sebareflektívnej) kompe-
tencií. Študent predkladá zoznam preštudovanej literatúry, výber koncep-
tov, samostatné písomné práce, hospita�né záznamy.  

Ukážkové portfólio obsahuje usporiadané najlepšie práce semestra a pod-
klady k závere�nému hodnoteniu.  

Cie�om v oblasti pedagogických vied je dokumenta�né a ukážkové port-
fólio, v ktorých študent predkladá vybrané produkty pedagogického štúdia. 
Tieto dokumentujú prehlbovanie profesionálnej sebareflexie a metakognície. 

Dokumenta�né a ukážkové portfólio sú vhodné nástroje pre závere�né 
hodnotenie študenta pri závere�ných štátnych skúškach. Dokumentujú nie-
len vedomosti, schopnosti a zru�nosti, ale i znalos� kurikula jednotlivých 
vedných odborov a zru�nos� študenta aplikova� a hodnoti�.  

Práve rozvoj evalvácie a metakognície považujeme za k�ú�ový výsledok 
pre profesijný rozvoj u�ite�skej profesie. 

 

Záver  
Portfólio chápeme ako nástroj, ktorý vedie študentov k u�eniu, ale aj ako 

dokument vypovedajúci o kvalitatívnom raste, a tým sa portfólio stáva pro-
duktom na ceste k rozvoju k�ú�ových kompetencií (sebareflexné) budúcich 
u�ite�ov. V príspevku sme sa pokúsili na�rtnú� obsah a funkcie portfólia 
v kontexte  rozvoja u�ite�ských kompetencií a jeho využitie pri práci u�ite-
�ov a k sebahodnoteniu študentov v rámci pedagogickej praxe.  
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Abstract: In this paper we reflected a portfolio as an instrument and pro-
duct of teaching practice in the process of teacher competences develop-
ment. The paper describes types of portfolio, the functions and aims, as 
well as the ways of using portfolio in teaching practice evaluation. 
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ZKUŠENOSTI FAKULTNÍHO CVI	NÉHO U	ITELE P�I 
  PRÁCI SE STUDENTY U	ITELSTVÍ 

Jana Škrabánková 

Anotace: V souvislosti s vymezením obsahu tohoto seminá�e bych ve svém  
p�ísp�vku ráda uvedla n�které své zkušenosti s prací cvi�ného u�itele. 
P�edkládám zde p�vodní pohled na význam, funkce a možnosti pedagogic-
ké praxe, probíhající jak formou náslech�, tak formou vlastních pokus� 
student� o eduka�ní p�sobení na žáky. Mým cílem je nejen podat informaci 
o pr�b�hu pedagogické praxe z pohledu cvi�ného u�itele, chci se také po-
kusit postihnout po�átek vývoje osobnosti vysokoškolského studenta 
p�i procesu formování jeho vztahu k budoucí práci u�itele. 

 

V souvislosti s vymezením obsahu tohoto seminá�e bych ráda uvedla 
n�které své zkušenosti s prací cvi�ného u�itele. V mém p�ípad� se jedná 
o p�írodov�dný obor, konkrétn� o chemii. Domnívám se však, že nezávisle 
na oborech si mohu dovolit zobecnit základní poznatky a post�ehy, které 
jsem za více než 10 let získala. 

Nejprve se ze svého úhlu pohledu pokusím vyjád�it k významu pedago-
gické praxe v pregraduální p�íprav� u�itel�. Chápu její p�ínos jako výrazný 
a nezastupitelný a není d�ležité, jedná-li se o praxi, realizovanou formou 
náslech�, nebo o praxi uskute��ovanou formou vlastních výstup� praktiku-
jících student�. V každém p�ípad�, a� d�íve �i pozd�ji, se vysokoškolští stu-
denti mnohdy poprvé v život� ocitají v roli u�itele.  

a) Pokud jejich praxe spo�ívá pouze v absolvování náslechových hodin, 
vždy se jich v úvodu ptám, jestli se cítí být již více na mé stran�, tedy 
na stran� u�itele, nebo se vnit�n� cítí být ješt� žáky. V  tomto stadiu 
jsem zjistila, že studenti p�i p�íchodu do školního prost�edí v roli adept� 
u�itelství procházejí v podstat� t�emi vývojovými etapami. 

• V první fázi jejich praxe se obvykle setkávám s tím, že se �adí k žá-
k�m. Mou práci tedy zpo�átku posuzují jejich o�ima. Prakticky to 
znamená, že si více všímají obsahu sd�lovaného u�iva, dokonce se 
n�kte�í snaží zapisovat si poznatky z oboru, které jist� neslyší po-
prvé, a p�íliš nesledují nap�. zp�soby aktivizace žák�, vyty�ování cí-
l� hodin a mé úsilí jako pedagoga vedoucí k jejich dosažení. 

• V další fázi, v níž si pozvolna uv�domují, že po absolvování VŠ již 
nebudou sedávat v lavicích, ale budou stát �elem k nim, pozoruji 
v chování a jednání student� zm�ny. Rychlost t�chto zm�n je jist� 
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závislá na osobnosti každého z nich, ale nakonec jimi projdou tém�� 
všichni budoucí u�itelé. Projevují se nap�. pozorováním výukových 
forem a metod, které pro jednotlivá témata volím. Studenti si také  
všímají chování a reakcí žák�. Lze u nich již pozorovat zájem, ur�i-
tou míru pochopení pro mou snahu p�edvést jim možnou škálu u�i-
telovy verbální i neverbální komunikace, pozoruji také kolegialitu. 
Tato p�echodná etapa postupn� p�er�stá do finální fáze, která podle 
mého názoru sehrává nejvýznamn�jší roli p�i formování vztahu bu-
doucího u�itele k jeho práci.  

• T�etí fáze, pr�b�žn� zakládaná na spole�ných rozborech hodin, které 
musí nutn� následovat bezprost�edn� po práv� prob�hnuvší hodin� 
(pokud je to samoz�ejm� �asov� a organiza�n� možné), mi umož�uje 
pozorovat „prom�nu“ studenta v u�itele. Pochopiteln� nelze tuto v�tu 
brát jako absolutní fakt, spíše žádám o její pochopení ve smyslu 
mírné nadsázky. Ale studenti již sebereflektivn� usuzují, jak by tu �i 
onu informaci žák�m p�edali, jaké vhodné p�íklady by pro daný pro-
blém zvolili, jak by sami reagovali na konkrétní situace ve t�íd�. Sna-
ží se nacházet shodu v mých postupech a v jejich teoretických p�ed-
stavách, dovolí si též opatrné zhodnocení a rozbor mého vyu�ovací-
ho stylu, jsou ochotni a schopni p�edkládat návrhy sm��ující k možné 
aktualizaci práce u�itele. Uv�domují si chod školy, její klima, atmos-
féru ve t�ídách a také možnosti u�itele �ídit celý eduka�ní proces. 
Jsou schopni rozpoznat nesmírnou zodpov�dnost a náro�nost u�itelo-
vy práce a tyto záv�ry vztáhnou na sebe. P�ipomínám jim úlohu 
u�itele ve spole�nosti, poukazuji na fakt, že budou muset do své 
práce krom� žák� zahrnout též spolupráci s jejich rodi�i, upozor�uji 
na vliv rodinného prost�edí p�i formování osobnosti jedince, který se 
m�že stát jejich žákem.  

b) Nyní se chci zam��it na další podobu pedagogické praxe, kterou jsou 
výstupy student� v hodinách. Nebudu dále rozlišovat, jedná-li se o vý-
stupy n�kolika student� v jedné vyu�ovací hodin� nebo o vedení celé 
hodiny jedním studentem. Op�t bych si dovolila formulovat své zkuše-
nosti formou ur�itých „vývojových etap“. P�edpokládám, že studenti již 
ve t�ídách, v nichž se chystají u�it, absolvovali alespo� jednu náslecho-
vou hodinu. Vždy se snažím jim tuto výchozí pozici zajistit. Domnívám 
se, že studenta je t�eba p�edem seznámit s prost�edím, klimatem i at-
mosférou t�ídy nejen teoreticky – pouze na základ� mých zkušeností 
s t�ídním kolektivem a jednotlivými jeho �leny, ale také prakticky.  
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Má práce cvi�ného u�itele za tohoto stavu spo�ívá: 

• V zadání tématu hodiny, kterou bude student u�it. 

• Ve vyty�ení cíle dané vyu�ovací hodiny. 

• V nabídce didaktické techniky, pokud student projeví zájem. 

• V doporu�ení literatury, z níž je vhodné vypracovat si p�ípravu na hodi-
nu. (Jsem vždy ráda, když studenti zpracují svou p�ípravu písemn� a 
p�ed vstupem do t�ídy ji se mnou prokonzultují – v podstat� to u jejich 
prvních vyu�ovacích pokus� vyžaduji a zatím jsem se nesetkala s ne-
ochotou p�istoupit na tento zp�sob práce.) 

• V konzultaci vyu�ovacích forem a metod práce, ovšem pouze v tom 
p�ípad�, pokud student projeví zájem. (V tomto bod� ponechávám 
student�m volnost a zám�rn� neradím, pokud sami nepožádají. Nerada 
bych totiž jakkoli ovlivnila jejich formující se vyu�ovací styl a jejich 
kreativitu.)  

V této souvislosti chci poznamenat, že také do pr�b�hu hodiny, vedené 
praktikanty, nijak nezasahuji. Ponechávám veškeré snažení na nich samot-
ných a dovolím si promluvit do „d�je“ jen v p�ípad� krajní nouze. S radostí 
mohu konstatovat, že tyto mé zásahy jsou velmi vzácné. Skute�nost, že se 
mohu jako cvi�ný u�itel ú�astnit vyu�ování v roli pozorovatele a v�novat 
se zapisování aktuálních post�eh�, upozor�ujících pak studenty na jejich 
pedagogické p�ednosti i nedostatky, sv�d�í o dobrých teoretických zákla-
dech, získaných na mate�ských univerzitách. 

Nyní ke zmín�ným etapám v procesu vlastní pedagogické �innosti prak-
tikujících student�. 

• Pokud jsou p�icházející studenti skute�n� poprvé postaveni p�ed nut-
nost u�it zcela sami, v�tšinou mluví o obavách; jejich obavy se ubírají 
dv�ma základními sm�ry. První sm�r tvo�í nejistota, jak je p�ijmou žá-
ci, druhý vychází z nejistoty vlastních znalostí a schopností. Troufám si 
�íci, že cvi�ní u�itelé dokáží odhadnout základní osobnostní typy prak-
tikant� a poradit jim, jak s t�mito úvodními obavami zacházet. 

• P�ed svým prvním vstupem do t�ídy v roli u�itele studenti také žádají 
o spole�né projití jejich p�íprav, snaží se p�ed svým cvi�ným u�itelem 
obhajovat formy a metody, které se rozhodli použít, a obrací se o rady 
v p�ípadech, kdy si nejsou zcela jisti v pro n� problematických pasá-
žích. 

• V pr�b�hu prvních hodin, kdy studenti již samostatn� vyu�ují, v�tšinou 
pozoruji, jak je práce s žáky napl�uje spokojeností. Pokud mají oni 
sami z hodiny dobrý pocit, pak také ur�itou dávkou sebev�domí a pý-
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chy. Studenti si v této �ásti praxe také uv�domují nutnost obecných a 
oborových didaktických znalostí a mohou si je ov��ovat v reálných 
situacích.  

• Za nejlepší považuji asi poslední etapu pedagogické praxe vysokoško-
lák�, která je charakterizována probuzením zájmu student� o práci u�i-
tele do té míry, že se na své do�asné žáky t�ší a snaží se jim vyu�ovací 
hodiny co nejvíce zpest�it, snaží se žáky zaujmout a nadchnout pro sv�j 
p�edm�t. N�kdy také pozoruji nostalgii, zp�sobenou blížícím se ukon-
�ením praxe. 

Všechny tyto mé úsudky a pozorování platí však pouze za zásadního 
p�edpokladu, který jako cvi�ný u�itel mohu dotvá�et a prohlubovat, nikoli 
však zajistit. Je jím zájem o pedagogickou práci na stran� praktikujícího 
studenta, který si jej s sebou p�ináší jako cennou vstupní devízu. Jen t�žko 
mohu p�edpokládat nadšení a zájem u �lov�ka, který studuje u�itelství 
pouze pro vysokoškolské vzd�lání lhostejno jakého druhu. 

Z mých zkušeností se studenty mám všeobecn� vysoce pozitivní dojmy. 
Výhodou pedagogické praxe v jejich pregraduální p�íprav� bývá skute�-
nost, že je do vysokoškolské výuky za�azována v její druhé �ásti, kdy už 
mají budoucí u�itelé za sebou významný úsek studia a postup do vyšších 
ro�ník�, �ímž prokázali jistou úrove�. S ur�itostí mohu �íci, že by mé 
dojmy byly jist� jiné, pokud by byli praktikujícími studenti prvních nebo 
druhých ro�ník�. 

Na záv�r bych se ráda pokusila o charakteristiku dobrého cvi�ného u�i-
tele. Na jeho osobnosti a na jeho vztahu k práci �asto závisí pr�b�h peda-
gogické praxe student�, kte�í mu byli sv��eni. Cvi�ný u�itel by podle mého 
názoru m�l být: 

• kvalitní didaktik, 

• oborový odborník, 

• taktní a tolerantní �lov�k, 

• �lov�k trp�livý a ochotný poradit a povzbudit. 

 

M�l by student�m vysv�tlit, že jim nem�že p�edat vlastní zkušenosti, 
ale m�že jim radami zkušen�jšího dopomoci k jejich zkušenostem, pokud 
budou mít zájem. A jeho úkolem je tento zájem u student� podpo�it. Proto 
by m�li být cvi�ní u�itelé pe�liv� vybíráni, aby chybami p�i jejich volb� 
nedocházelo k p�ed�asné demotivaci praktikujících student�. M�žeme si 
všichni jen pop�át š�astnou ruku p�i jejich výb�ru. 
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Abstract: The paper presents my experience as a trainee teacher. This is 
my own view of the purpose, function and possibilities of teaching practice 
(in the form of visits and students’ experimenting in shools). This paper not 
only describes the teaching practice from the perspective of a trainee 
teacher, it also attempts to capture the beginning of a teacher’s personality 
development in the process of forming a relationship to the teaching job. 
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OD TVO�IVÉHO U	ITELE K TVO�IVÉMU ŽÁKU 
Pavel Pecina 

Anotace: �lánek je v�nován problematice osobnosti tvo�ivého u�itele a 
tvo�ivého žáka. První �ást pojednává o klí�ových podmínkách tvo�ivého 
procesu, které by m�l každý u�itel znát. Ve druhé �ásti je ve stru�nosti 
nazna�ena problematika osobnosti, projev� a identifikace tvo�ivého žáka. 

 

1. Tvo�ivý u�itel 
Otázka vztahující se k osobnosti u�itele byla už mnohokrát realizována 

v podob� vý�tu jeho ideálních vlastností. Ovšem t�etí tisíciletí klade na u�ite-
lovu osobnost nové nároky. U�itel se musí vypo�ádávat se stále novými pro-
blémy, které p�ináší nová doba. Mezi ty „tradi�ní“ vlastnosti m�žeme za�adit: 

• Odpovídající znalosti (odborné a pedagogické). 

• Psychická vyrovnanost. 

• Schopnost pozitivní komunikace a interakce. 

• Pedagogický takt. 

• Tvo�ivý p�ístup, atd. 

Tvo�ivý u�itel musí mít krom� zmín�ných vlastností i mnohé další. P�edpokla-
dem je, že je to osobnost, která je zdatná a vede žáky k efektivním výsledk�m. 
Charakteristické je hlavn� to, že hledá nové kreativní p�ístupy. Tvo�ivý p�ístup 
p�edpokládá schopnost vid�t v�ci nov�, z jiného úhlu pohledu. 

M. Kožuchová (1995) uvádí ve své publikaci z pohledu technické tvo�i-
vosti následující podmínky tvo�ivého procesu, které jsou v p�ímé návaznos-
ti, i požadavky na u�itelovu osobnost: 

1. P�íjemné prost�edí – u�itel by m�l žák�m vytvo�it prost�edí, ve kterém 
se cítí dob�e. Je dokázáno, že žáci se nemohou soust�edit na práci nap�. 
v hlu�né t�íd�. Ovšem je velký problém vytvo�it zcela nehlu�nou t�ídu, 
což závisí na umíst�ní školní budovy. Ideální je umíst�ní mimo frek-
ventované hlu�né ulice m�sta v tichém a klidném prost�edí nejlépe u-
prost�ed zelen�. Není v moci jednotlivce tyto podmínky dodržet, ale 
m�žeme je alespo� �áste�n� ovlivnit. Krom� akustických faktor� hrají 
d�ležitou roli i vizuální podmínky (úprava prost�edí). Je vhodné vzít si 
na pomoc žáky a vytvo�it jim blízké p�íjemné prost�edí chodeb a t�íd 
(zejména nást�nky, pop�. další vybavení). 
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2. Dobrý vztah mezi vyu�ujícím a žáky – je dokázáno, že autoritativní u�i-
tel, který se soust�e	uje na v�domosti, nevytvo�í vhodné prost�edí pro 
tv�r�í výkony. Takový u�itel v�tšinou sd�luje žák�m hotové poznatky a 
oni nejsou vedeni k objevování a bádání. Žák, který má strach z u�itele, 
se bojí „riskovat“. A to je v tv�r�ím procesu nutné. Pokud je ale mezi 
žáky a u�itelem p�átelský vztah (samoz�ejm� v rámci možností a do ur-
�ité míry), žáci se cítí bezpe�n�ji a jsou naklon�ni diskusi. Berou u�ite-
le jako �lov�ka, který jim pom�že a poradí. 

3. Motivace žák� – odborníci se shodují v tom, že od vhodné motivace za�í-
ná cesta k tv�r�í �innosti. U�itel by m�l vhodn�  zadat úkol. Motivací by 
m�l žáka zaujmout a dovést ho nenásilnou formou k jeho �ešení. 

4. Respektování osobnosti žáka – každý žák pot�ebuje pro tvo�ivou práci 
jiné podmínky. V�tšinou pot�ebuje klid. Jindy však pot�ebuje diskuto-
vat se spolužáky. Tuto pot�ebu je t�eba vnímat a dát možnost volby. 
Dobrý u�itel by m�l um�t rozpoznat individuální pot�eby žáka. 

5. Rozvíjení zv�davosti – zv�davost m�žeme definovat jako touhu pozná-
vat, v�d�t. Je to vrozená vlastnost všech d�tí. D�ti se obvykle ptají u�i-
tele, všechno je zajímá. Je t�eba, aby u�itel (podle možností) dal prostor 
pro dotazy žák�. Odpovídal jim, diskutoval s nimi a sám jim kladl 
otázky. Žáci si pak tento zp�sob vžijí a budou ho brát jako p�irozený. 

6. Atmosféra beze strachu – žák m�že v klidu p�emýšlet a vymýšlet nové 
v�ci pouze v p�ípad�, že se ni�eho nebojí a nep�ežívá v nejistot�. Pokud 
musí �ešit n�jaký problém, musí se zcela soust�edit a k tomu je t�eba 
klid a pokoj.  

7. Rozvíjení ochoty riskovat – p�edpokladem tvo�ivé práce je ochota 
„riskovat“. U�itel by m�l vést žáky k tomu, aby se v ur�itém sm�ru ne-
báli rizika. Aby nem�li strach �íct neobvyklý nápad nebo v�c. Každý 
nápad ze strany žák�  by m�l u�itel p�ijmout s respektem a uznáním. 

8. Spravedlivé hodnocení – hodnocení je d�ležitý prost�edek zp�tné 
vazby. V našem školství se hodnocení zam��uje na v�domosti (pojmy, 
teorie, fakta) nebo dovednosti. Pro hodnocení je d�ležité, aby žák p�es-
n� v�d�l, co se od n�ho o�ekává. Nem�lo by se stát, že u�itel ohodnotí 
žáka za n�co, co p�edem nev�d�l. Žák  potom ztrácí jistotu a je zklama-
ný. P�i problémové výuce je hodnocení ješt� náro�n�jší. P�irozen� by 
m�lo p�evládat pozitivní hodnocení nad negativním. Existují všeobecn� 
platné zásady, které je t�eba dodržovat. Mezi n� pat�í: 

• Neustále sledovat práci žák�. 

• Tolerance i žákových neúsp�ch�. 
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• Pokud se ukáží n�jaké výsledky, m�li bychom dát žákovi najevo, že 
si toho velmi vážíme. 

• Vyjmenování pozitivních znak�. 

• Vyjmenování toho, co by se dalo vylepšit. 

• Motivovat žáka k tomu, aby zm�nil to, co je t�eba, a �íct mu, co tím docílí. 

• Uvést další nápady, které se týkají zlepšení. 

9. Podpora tvo�ivých žák� – úkolem u�itele je podpora tvo�ivých žák�. O-
všem i podpora má své meze. Tvo�ivost  takových žák�  lze rozvíjet in-
dividuálními úkoly. Pokud však žák oplývá p�ehnaným sebev�domím, 
nesmí to u�itel tolerovat. 

10. Posílení produktivity, volnosti, hry – tvo�ivost je velice mnohotvárný 
jev. Z tohoto hlediska m�žeme vymezit n�kolik pravidel, která je t�eba 
dodržovat: 

• posilujte produktivitu žák� vždy, když o to projeví zájem, 

• u�te žáky pozorovat okolní sv�t a ptát se na r�zné v�ci a jevy a 
p�emýšlet o nich, 

• snažte se organizovat co nejvíce exkurzí a vycházek, 

• dejte žák�m možnost upravit své pracovní prost�edí podle jejich 
p�edstav, 

• snažte se žáky zaujmout tvo�ivými hrami. 

 

2. Tvo�ivý žák 
Tvo�ivý žák je samoz�ejm� p�edevším žák aktivní a samostatný. Zajímá 

se o daný p�edm�t a spolupracuje s u�itelem. I když je vize tvo�ivého žáka 
taková, že je to osoba s vyjíme�ným nadáním a vyjíme�nými nápady, na 
druhé stran� se vlastn� s tvo�ivým jednáním setkáváme u každého žáka p�i 
�ešení r�zných situací. 

Zatím nebyl zcela objasn�n problém vztahu mezi vývojem a tvo�ivostí. 
Pokud bychom tento problém zkoumali z psychologického hlediska, m�že-
me považovat za projev tvo�ivosti i projev nový pro daného jedince. 
Ze sociologického hlediska je produkt tvo�ivosti pouze ten, který je nový 
pro spole�nost. Velká pozornost se také v�novala tomu, zda je tvo�ivost 
vrozená, nebo se jí �lov�k musí u�it. Dnes se zastává názor, že vrozené 
jsou pouze limity tvo�ivého jednání. Ale základní p�edpoklady k tvo�ivosti 
má každý jedinec, samoz�ejm� v r�zných oblastech. D�tská tvo�ivost se 
obvykle projevuje p�i kreslení, malování a modelování. D�ti ve v�ku do 4 
let se v�tšinou projevují motorickou �inností a spontánní tvorbou. Až 
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pozd�ji si za�ne dít� uv�domovat vztahy a souvislosti mezi aktivitou a 
výsledkem této aktivity. V pozd�jším v�ku d�ti za�ínají o své �innosti více 
uvažovat a p�ibližují se tak dosp�lému �lov�ku. Z uvedených vývojových 
fází vidíme, že se v podstat� nevyvíjí možnost ke kreativní �innosti, ale 
schopnost vyššího výkonu. S dospíváním získává kreativita v�tší možnosti 
projevu. Pokud chceme u d�tí rozvíjet tvo�ivost, musíme jim k tomu 
vytvá�et vhodné podmínky. 

A jak se tedy projevuje tvo�ivý žák? Jeho projevy jsou rozmanité. 
M�žeme konstatovat, že v oblasti zájmu p�evyšuje ostatní spolužáky. Je 
aktivn�jší, zv�dav�jší a �asto se u�itele ptá. U�ivo nep�ijímá mechanicky, 
ale p�emýšlí nad ním. Má také mimo�ádné zájmy a požadavky p�ekra�uje, 
protože se jimi zabývá i ve volném �ase. Dále se vyzna�uje tvo�ivý žák 
fantazií, vysokou produkcí myšlenek, flexibilitou, radostí z experimento-
vání, vytrvalostí a dalšími vlastnostmi. N�kte�í znalci zastávají názor, že 
tvo�iví žáci jsou rušivými elementy- vyrušují a nerespektují školní pravidla. 
Avšak J. Ma�ák ve své publikaci uvádí, že provedená pozorování  tvo�i-
vých žák� tento fakt nepotvrzují. Proto se domníváme, že tvo�ivý žák ne-
musí být zákonit� rušivým elementem. U vysoce tvo�ivých žák� bylo zjiš-
t�no, že je p�itahují problémy, které je zajímají. Ty jim umožní vlastní se-
berealizaci. �asto se také uvádí, že tvo�iví žáci jsou díky svým nápad�m 
v opozici k ostatním spolužák�m. N�kte�í auto�i dokonce uvádí, že nejtvo-
�iv�jší žáci cht�jí pracovat samostatn� a ostatní spolužáci je za to kritizují a 
dokonce i napadají.  

Tvo�ivého žáka není možné vždy snadno identifikovat, protože kreativita 
se projevuje jen málokdy a ve speciálních p�ípadech. Avšak identifikovat 
tvo�ivého žáka je rozhodující pro jeho další rozvoj ve škole. Tvo�ivý žák se 
projevuje rozmanitým zp�sobem. Pro tvo�ivý jev je bezesporu nutná exi-
stence vrozených dispozic-nadání a talentu. To vše ovšem musí být podpo-
�eno p�sobením sociálního prost�edí. Ovšem v této souvislosti nastává ten 
problém, jak identifikovat a specifikovat nadání u jednotlivých žák� a volit 
optimální podporu pro každého z nich. �ešení se nabízí v tom, že na prv-
ním stupni ZŠ se výchovn�-vzd�lávací �innost zam��uje na tvo�ivost ne-
specifickou a ve vyšších ro�nících se odhalí nadaní žáci a diferencují se 
podle toho, v jakém sm�ru se nadání projevuje.  Nadaní žáci si zaslouží po-
zornost a diferencovaný p�ístup. Obzvláš� žáci talentovaní. Je to znak 
tvo�ivé demokratické školy. Je ovšem pravda, že tento p�ístup vyžaduje 
od u�itele zvýšené úsilí a pé�i o takového žáka. U tvo�ivého žáka se jeho 
schopnosti a individuální vlohy projeví v zaznamenatelných projevech. 
Pedagog má za úkol tvo�ivé schopnosti žáka podporovat a rozvíjet je. Tvo-
�ivý p�ístup by ale m�li mít u�itelé ke všem žák�m, talent�m by se m�la v�-
novat pat�i�ná pozornost. M�l by rozpoznat jejich individuální schopnosti a 
v�novat jim odpovídající pé�i.  
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D�ležitou podmínkou pro kreativní u�ební �innost žáka je jeho aktiviza-
ce a rozvoj samostatnosti, které jsou samoz�ejm� s kreativitou funk�n� 
spjaty. Proto se žák (žáci) musí motivovat k aktivní práci. 
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Abstract: The article deals with the issue of the personality of a creative 
teacher and a creative pupil. The first part is dedicated to essential require-
ments of the creative process which should be well known to every creative 
teacher. The second part signifies briefly the issue of the personality, 
behaviour and identification of a creative pupil. 
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FAKTORY A KONTEXT ROZVÍJENÍ PROFESNÍCH 
DOVEDNOSTÍ U	ITEL
 (VÝZKUMNÁ ZPRÁVA) 

Ji�í Havel, Kate�ina Vl�ková 

Anotace: P�ísp�vek prezentuje výsledky p�ípravného výzkumu t�íletého 
projektu GA �R. V dotazníkovém šet�ení byly zkoumány faktory ovliv�ující 
rozvíjení profesních dovedností u�itel� (výuka na škole, praxe aj.), zp�tná 
vazba k rozvíjeným dovednostem ur�ená zkoumaným u�itel�m – její 
charakter (pochvala, kritika aj.), forma (ústní, písemná aj.), obsah (mluvní 
projev, metody aj.) a zp�sob p�ijímání (kriticky, sebereflektivn� aj.); dále 
pak subjektivní hodnocení dosaženého pedagogického mistrovství v n�koli-
ka rovinách (odborná úrove�, ovládání metod, tvo�ivý projev aj.) a oblasti, 
v nichž se u�itelé cht�jí dále rozvíjet (didaktika, komunikace aj.). 

 

1. Úvod 
Rozvíjení pedagogických dovedností9 pat�í mezi st�žejní sou�ásti p�ípravy 

budoucích u�itel�. Již n�kolik let se touto problematikou ve výzkumné i reali-
za�ní rovin� zabývají pracovníci Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brn�. V týmu prof. Švece byly v p�edchozích letech 
získány poznatky o základních pedagogických dovednostech (2000) a také 
o tom, jak jsou pedagogické dovednosti utvá�eny a rozvíjeny v rámci pedago-
gicko-psychologických disciplín a praktické p�ípravy v pregraduální p�íprav� 
u�itel� na pedagogické fakult� (2002).  

V sou�asné dob� se ve spolupráci s Centrem pedagogického výzkumu PdF 
MU zam��ujeme na hlubší zkoumání p�ímého vlivu pedagogické praxe 
(v pregraduální i postgraduální fázi) na rozvoj profesních dovedností u�itel�. 
Tato výzkumná zpráva navazuje na p�edb�žnou zprávu z výzkumu (Havel, 
Vl�ková, 2003). Ob� pak vznikly v souvislosti s úvodní etapou výzkumu 
�ešeného v rámci grantového projektu „Intervence do procesu rozvíjení 
pedagogických dovedností student� u�itelství v pr�b�hu jejich praxe na 
fakultní škole“ (GA �R 406/03/1349). �ešení projektu bylo zapo�ato 
v roce 2003, kone�né výstupy jsou plánovány na záv�r roku 2005.  

                                           
9 Pojem profesní dovednosti chápeme jako obecn�jší než pedagogické dovednosti, jež 

jsou v p�ípad� u�itel� sou�ástí, resp. p�ímo jádrem, jejich profesních dovedností (více 
viz  Švec, 2000, 2002). 
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Východiskem celkového výzkumného šet�ení je skute�nost, že v naší ani 
v zahrani�ní odborné literatu�e není k dispozici dostate�né množství empi-
rických dat o charakteru intervencí do rozvíjejících se pedagogických do-
vedností budoucích u�itel� v pr�b�hu jejich praxe v rámci pregraduální p�í-
pravy (nap�. Mc Intyre, Byrd, Foxx, 1996, Švec, 1999). Studie a práce s touto 
tematikou se v�tšinou v�nují supervizi cvi�ných u�itel� a oborových didakti-
k�, pozorování a hodnocení výkonu student� na praxi (Cooper, 1995, Garl-
and, Shippy, 1995) nebo jsou zam��eny na didaktické aspekty komunikace 
cvi�ných u�itel� se studenty (Filová, 1999). Na základ� t�chto skute�ností 
byl jako první krok u�in�n pokus o obecnou deskripci vliv� p�i rozvíjení 
profesních dovedností u�itel�.  

  

2. Metodologie 
K tomuto ú�elu byl sestaven dotazník (J. Ma�ák, J. Havel) zachycující 

jednak základní údaje o respondentech (v�k, délka praxe, specializace nebo 
aprobace, míra spokojenosti v zam�stnání, absolvovaná škola, nejvyšší do-
sažené vzd�lání), jednak faktory s p�edpokládaným vlivem na profesn�-do-
vednostní r�st u�itele (osm polouzav�ených a jedna otev�ená položka) 
v�etn� subjektivn� poci�ované míry dosaženého pedagogického mistrov-
ství. V záv�re�né otev�ené položce m�li u�itelé ozna�it oblasti, v nichž by 
se cht�li dále rozvíjet. Formulace položek a nabídnutých odpov�dí je otišt�-
na v �ásti s výzkumnými výsledky.  

V p�ípad� osmi polouzav�ených položek m�li respondenti na šestistup-
�ové škále od 0 do 5 (0 – nedokážu posoudit, 1 – minimáln�, 2 – v ur�ité 
mí�e, 3 – dostate�n�, 4 – v široké mí�e, 5 – maximáln�) vyzna�it nebo u-
vést, jaké faktory m�ly podle jejich názoru vliv na utvá�ení jejich profes-
ních dovedností a v jaké mí�e. Volná položka dotazující se na oblasti, 
v nichž by se u�itelé cht�li dále rozvíjet, byla bezprost�edn� po sb�ru dat 
kategorizována do n�kolika oblastí a poté zpracována statisticky. 

Dotazníky byly administrovány instruovanými studenty u�itelství PdF 
MU na praxích, a to u�itel�m 1. a 2. stupn� základních škol a u�itel�m 
st�edních škol. Vyplnilo je celkem 268 respondent� (u�itel�), z toho 43 
muž�. D�ležitou charakteristikou respondent� byla délka praxe, která se 
ukázala jako velmi r�znorodá; lze konstatovat, že zkoumaný vzorek 
pokrývá celé spektrum od za�ínajících až k velmi zkušeným u�itel�m. 120 
(45%) respondent� ukon�ilo své pregraduální vzd�lávání po roce 1990, 
11% u�itel� m�lo pouze dvouletou �i kratší praxi. 169 (63%) respondent� 
uvedlo, že je ve svém zam�stnání spokojeno, 12 (5%) nespokojeno a 76 
(28%), že jim vyhovuje. Zkoumáni byli tedy u�itelé ve svém zam�stnání 
spíše spokojení, s relativn� dlouhou praxí (pr�m�rná doba od absolvování 
školy byla 14 let).  
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Pro zpracování dat bylo použito programu Statistica 0.6. Zhodnocení 
vzájemných vztah� v rámci každé z osmi položek bylo p�i statistické ana-
lýze dat založeno na srovnání medián� a rozprost�ení v�tšiny údaj�, 
srovnání st�edních hodnot a interval� spolehlivosti, srovnání st�edních hod-
not a sm�rodatných odchylek, testu shodnosti rozd�lení a testu rozd�lení 
založeném na kontingen�ní tabulce (více viz podkladové materiály k výz-
kumu, KPd PdF MU). 

Souvislosti mezi pohlavím, spokojeností, délkou praxe atd. a jednotlivý-
mi položkami týkajícími se rozvoje profesních dovedností, stejn� jako další 
specifi�t�jší výsledky, budou publikovány v dalších již specificky zam��e-
ných výzkumných zprávách a studiích v kontextu celého grantového pro-
jektu.  

  

3. Výsledky  
Následující �ást p�ináší vedle výsledk� dotazníku také možné záv�ry 

nabídnuté �tená��m k diskusi. Otevíráme otázku, co z daných výsledk� 
plyne pro práci u�itelských fakult se studenty (budoucími u�iteli) z hledis-
ka rozvoje jejich profesních kompetencí. Prezentovány jsou pouze základní 
deskriptivní a rela�ní výsledky abstrahující prozatím od možných souvis-
lostí jednotlivých skupin faktor�. 

I.  

Respondenti byli dotazováni, jak byly ovliv�ovány jejich profesní 
dovednosti. Nabídnuty byly odpov�di: Teoretickou výukou ve škole, cvi�e-
ním ve škole, praxí organizovanou školou, až v zam�stnání, samostatn�, 
jiné faktory (které). Statistické testy potvrdily p�edpokládané po�adí faktor� 
publikované již v p�edb�žné zpráv� z výzkumu (Havel, Vl�ková, 2003). 
Profesní dovednosti byly nejvíce ovlivn�ny až v zam�stnání, a to významn� 
více než samostatn� a významn� více než praxí organizovanou školou. Dá-
le lze �íci, že praxe m�la v�tší vliv než cvi�ení a výuka ve škole, které m�ly 
stejný vliv. Poslední záv�r však není naprosto jednozna�ný.  

Statistická významnost rozdíl� je vyjád�ena následujícím zápisem: 

Zam�stnání > samostatn� > v praxi >(=) výuka = cvi�ení. 
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Box & Whisker Plot

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max 1vyuka

2cviceni
3praxe

4zamest
5samost

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

Box & Whisker Plot

 Mean 
 ±SE 
 ±SD 1vyuka

2cviceni
3praxe

4zamest
5samost

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

 
Co z t�chto zjišt�ní lze vyvozovat? K rozvoji profesních dovedností dochá-

zí nejvíce až v zam�stnání (pr�m�r 4,10 na škále), tj. v reálném prost�edí 
školy. K vlastnímu rozvoji dochází dotazovaní u�itelé ve zna�né mí�e samos-
tatn� (3,54). Menší, ale ne zanedbatelný vliv má také praxe student� u�itelství 
p�ímo na školách (2,72 na škále), dále pak teoretická výuka (2,59) a cvi�ení 
(2,47) v prost�edí vysokoškolské instituce. P�ekvapivý je zejména omezený 
vliv cvi�ení ve škole. Relativn� vysoká míra vlivu (2,88) byla p�isouzena i 
n�kolika málo respondenty (7) jiným faktor�m (práci v zájmových a nezisko-
vých organizacích, pobyty v zahrani�í �i výuka na jazykové škole), jež m�že-
me z velké �ásti op�t za�adit pod kategorii „praxe“, a to v reálném prost�edí. 
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Výsledky výzkumu tak podporují zám�r PdF MU provád�t praxi studen-
t� prost�ednictvím fakultních cvi�ných u�itel�, jež se dále vzd�lávají, jsou 
kvalitními profesionály a spolupracují s pedagogickou fakultou. Cílem je 
zajišt�ní provázanosti a ur�ité jednotnosti teoretické i praktické p�ípravy na 
fakult� i ve školském terénu. Zdá se, že také podporují modely vzd�lávání 
u�itel� nap�. v Rakousku, které mají zaveden zkušební praktický rok po 
absolvování studia na pedagogické akademii. V �eském kontextu se potvr-
zuje pot�eba zam��it se na formování klí�ových profesních dovedností 
v rámci pregraduální p�ípravy u�itel� a pokra�ovat v jejich rozvíjení i po 
nástupu do zam�stnání (nap�. vedoucí u�itel, který absolventa zacvi�uje, 
radí mu, je mu k dispozici, podává o n�m zprávy a jemu samému zp�tnou 
vazbu). Úsp�šnost studenta u�itelství na praxi by m�la být komplexní sou-
�ástí jeho hodnocení na PdF, nap�. prost�ednictvím portfolia. Pedagogická 
praxe by m�la být v rámci studia u�itelství považována za jednu z klí�o-
vých disciplín a také tak hodnocena. 

Na základ� získaných výsledk� m�žeme vysoce ocenit schopnost u�itel� 
samostatn� rozvíjet své profesní dovednosti. Jasn� si uv�domují, že velká 
�ást rozvoje u�itelských kompetencí leží v jejich vlastních rukou.  

Co z výsledk� plyne pro vzd�lavatele u�itel�? Teoretická výuka m�la 
podle výpov�dí u�itel� relativn� malou hodnotu. Proto je t�eba modernizo-
vat obsah p�edm�t� a zam��it ho sm�rem k praxi, ovšem za dodržení vyso-
ké úrovn� a v�deckosti poznatk�. Spojit tak teorii s praxí, tzn. d�sledn� 
dodržovat princip integrace. 

II. 
Druhá otázka položená u�itel�m zjiš�ovala, kdo jim nej�ast�ji poskyto-

val rady a pokyny, které rozvíjejí jejich profesní dovednosti: u�itel ve ško-
le, instruktor na praxi, kolega nebo n�kdo jiný?  

Signifikantn� nejvíce rad poskytoval kolega. U�itel ve škole a instruktor 
na praxi poskytli srovnateln� rad. Variantu odpov�di n�kdo jiný (konkrét-
n�: odborník z poradny, rodi�e, kamarád ze zahrani�í u u�itel� cizích jazy-
k�) nebylo možné srovnávat z d�vodu nízkého po�tu odpov�dí (5); na škále 
dosahovala pr�m�rné hodnoty 2,83. 

 

Kolega > instruktor na praxi = u�itel na fakult�. 
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Box & Whisker Plot
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Kolegové se ukazují jako nejvýznamn�jší facilitáto�i rozvoje profesních 
dovedností u�itele, rady a pokyny poskytují v dostate�né �i dokonce až v širo-
ké mí�e (3,52). Menší, i když dle respondent� dostate�ný, vliv mají u�itelé na 
školách – mento�i (2,79) a fakultní metodikové praxe – tuto�i (2,76). 

Co z daných fakt� plyne pro p�sobení fakultních cvi�ných u�itel�? Inter-
vence ve form� rad a pokyn� sm�rem k rozvíjejícím se profesním doved-
nostem budoucích u�itel� poskytují podle respondent� v dostate�né mí�e. 
Metodikové praxe by m�li podporovat spolupráci studenta a cvi�ného 
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u�itele nebo p�i vedení praktických seminá�� na fakultách spolupracovat 
s cvi�nými u�iteli z praxe. Ti musí vést studenty v kontextu teoretické i 
praktické p�ípravy na fakult�. 

III. 
Jaký byl nej�ast�jší charakter rad a pokyn� sm��ujících k vytvá�ení pe-

dagogických dovedností? Odm�na, pochvala, pobídka, kritika, trest, jiný? 
Statistické testy ukázaly, že rady m�ly nej�ast�ji charakter pobídky a poch-
valy sou�asn�; významn� mén� bylo kritiky, dále významn� mén� odm�ny 
a ješt� významn� mén� trestu.  

 

Pobídka = pochvala > kritika > odm�na > trest. 



 162

Box & Whisker Plot
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Podle respondent� m�ly rady a pokyny, kterých se jim dostávalo v dosta-
te�né mí�e, nej�ast�ji podobu pochvaly (3,01) a pobídky (2,94). Tyto údaje 
pravd�podobn� korespondují s výsledky p�edchozí položky, kde rady ve-
doucí k rozvoji profesních dovedností poskytoval nej�ast�ji kolega. Klima 
ve škole se tak jeví jako p�átelské a diskusi otev�ené. Dokládala by to i sku-
te�nost, že byla užívána forma kritiky. Relativn� nižší míru (2,30) aplikace 
kritiky by pak mohla vysv�tlovat skute�nost, že konstruktivní kritika m�že 
být obsažena z v�tší �ásti v pobídkách.  
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Ve velmi malé, omezené mí�e se objevuje používání odm�ny(1,92) �i 
trestu (1,52). Ovšem velký po�et respondent� (111) uvedl, že není s to po-
soudit, v jaké mí�e se p�i rozvíjení jejich profesních dovedností trest uplat-
nil. Zdá se, že jiné podoby rad a pokyn� (1,92) se v praxi podle responden-
t� p�íliš neuplat�ovaly. 

Struktura rad odpovídá dávno známému a doporu�ovanému psychologic-
kému modelu pozitivní stimulace (nap�. Hrabal, Kuli�, Mareš, 1979, s. 86; 
�uri�, Štefanovi�, 1973, s. 255), o níž je prokázáno, že je ve v�tšin� p�ípa-
d� ú�inn�jší, p�esn�jší co se tý�e o�ekávané reakce, dlouhodob�jší a z hu-
mánního hlediska pro moderní spole�nost p�ijateln�jší. Minimální �i ome-
zené používání trestu �i odm�ny pravd�podobn� souvisí s kompetencemi a 
b�žnými formálními i neformálními komunika�ními vzorci u osob poskytu-
jících rady a pokyny. Pokud by mezi osobami poskytujícími rady a pokyny 
byly osoby s nad�ízenou pozicí a odpovídajícími pravomocemi, nap�. �edi-
tel školy coby zam�stnavatel nebo alespo� vedoucí, pravd�podobn� by se 
dané dv� formy zp�tné vazby vyskytovaly více. Jedná se však pouze o na-
bídku možného vysv�tlení daného zjišt�ní. 

IV. 
Jaká byla nej�ast�jší forma rad a pokyn�? Ústní, písemná, obrazová, 

p�edvedení, instruktáž, vyty�ování problém�, vedení k samostatnosti, napo-
dobování �i jiná? Statistika potvrdila, že rady byly nej�ast�ji podávány úst-
n�, významn� mén� užívanou formou bylo vedení k samostatnosti, vý-
znamn� mén� p�edvedení, významn� mén� srovnatelná skupina instruktáž 
– napodobování – vyty�ování problém� a významn� mén� srovnatelná 
skupina písemná forma – obrazová forma rad a pokyn�. 

 

Ústní forma > vedení k samostatnosti > p�edvedení > instruktáž = 
napodobování = vyty�ování problém� > písemná forma = obrazová forma. 
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Box & Whisker Plot
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Alespo� v ur�ité mí�e se respondenti setkali s celým spektrem uvede-
ných forem. Jasná p�evaha ústní formy (3,99) jist� nep�ekvapí. Druhou nej-
�ast�jší formou byly rady vedoucí k samostatnosti (3,36). Otázkou m�že 
být, zda se jednalo o zám�r t�ch, kte�í zp�tnou vazbu poskytovali nebo zda 
jim nap�. chyb�l �as, zájem �i argumenty a rady tak vlastn� jen nep�ímo od-
kazovaly u�itele k samostatnému p�ístupu. 
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P�edvedení (3,11), instruktáž (2,83) a nápodoba (2,7) se zdají být forma-
mi, které sami u�itelé oce�ují a n�kdy p�ímo vyžadují. Velkou cenu p�i 
facilitaci dovednostního rozvoje m�že mít také vyty�ování problém� (2,6). 
V pom�rn� p�ekvapivé, by� signifikantn� v nejnižší mí�e se vyskytovaly ra-
dy a pokyny v obrazové (2,34) �i písemné (2,3) form�. Zna�nou zejména 
�asovou náro�nost poskytování rad v obou posledn� zmín�ných formách 
pravd�podobn� vyvažuje lepší ut�íd�nost a srozumitelnost pokyn�.  

N�kte�í respondenti (3) uvedli, že se jim dostávalo i jiných forem rad a 
pokyn� (2,17) – videonahrávky, vyhledávání informací na Internetu a “po-
u�ení p�íkladem”. I když p�edpokládáme, že se s t�mito formami setkávali i 
další, pro naprosto marginální po�et odpov�dí nemohla být tato data statis-
ticky zpracována v celkových výsledcích dané položky.  

Zdá se, že by bylo vhodné podpo�it nap�. ve vztahu student� a cvi�ných 
u�itel� ješt� explicitn�jší používání nápodoby vzhledem k její psychologic-
ké významnosti v procesu u�ení. Cvi�ní u�itelé by se m�li ve své p�íprav� 
na roli mentora také více zam��it na vyty�ování problém�. Doporu�it lze i 
širší používání písemné formy poskytování zp�tné vazby – již pe�liv� for-
mulované, jasn� sd�lující.  

 
V. 
	eho se p�ipomínky týkaly? Mluvního projevu; neverbální komunikace; 

práce s pom�ckami, ná�adím apod.; použitých metod; výb�ru u�iva, materiálu 
apod.; metodického postupu; aktivizace žák�, pracovník�; nesamostatnosti 
žák�; �ízení procesu vytvá�ení dovedností; práce s literaturou, u�ebnicí �i 
jiných jev�?  

P�ipomínky se vyrovnan� „v ur�ité mí�e“ (na škále od 2 do 2,36) týkaly 
všech možností. Celkové statistické zhodnocení skupiny z hlediska �etnosti 
jednotlivých p�ipomínek je nejednozna�né. M�žeme pouze �íci, že použité 
metody a metodický postup pat�í mezi nejvíce kritizované aspekty. Mluvní 
projev, práce s pom�ckami �i ná�adím apod., aktivizace žák� a �ízení pro-
cesu vytvá�ení dovedností je kritizováno signifikantn� mén� než první sku-
pina aspekt�. Nejmén� kritizovanou skupinou aspekt� je pak neverbální 
komunikace, výb�r u�iva �i materiál� apod., nesamostatnost žák� a práce 
s u�ebnicí, literaturou apod.  

 

Použité metody = metodický postup > mluvní projev = práce s pom�ckami 
= aktivizace žák� =  �ízení procesu vytvá�ení dovedností > neverbální 
komunikace = výb�r u�iva, materiál� = nesamostatnost žák� = práce 

s u�ebnicí.   (nejednozna�né) 
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Nejvíce byly p�ipomínky zam��eny na použité metody (2,36) a metodic-

ké postupy (2,32). I p�es malé rozdíly mezi zam��ením jednotlivých p�ipo-
mínek stojí za povšimnutí, že nejmén� se na rozvíjení pedagogických kom-
petencí v této oblasti podílely intervence sm��ující k odstran�ní nesamo-
statnosti  žák� (2,01) a nedostatk� neverbální komunikace (2,0). Z toho lze 
usuzovat, že adepti u�itelství jsou o n�co lépe p�ipraveni po stránce techno-
logie vyu�ování než k výb�ru metod a uplat�ování metodických postup�, 
které tvo�í jádro erudované pedagogické práce. M�že to také znamenat, že 
tuto�i i mento�i p�ikládají nejv�tší pozornost metodickému vedení, výb�ru, 
realizaci a dopl�ování metod, pak vytvá�ení dovedností a návyk� s kuriku-
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lárními p�esahy a teprve dále specifickým formám a p�ístup�m k výuce 
jednotlivých p�edm�t�. Pokud je to pravda, m�la by výuka na fakult� po-
skytovat adept�m u�itelství široké spektrum obecných i p�edm�tov� speci-
fických metod. V ur�ité mí�e, pokud je u�iteli co vytknout, mu však �iní 
problémy relativn� vyrovnan� všechny aspekty.  

VI.  
Jak u�itelé p�ipomínky obvykle p�ijímali? Ochotn�, s výhradami, kritic-

ky, odmítav�, nechali se jimi vést k sebereflexi �i podnítily jejich samostat-
nost a tvo�ivost? P�ipomínky byly významn� nej�ast�ji p�ijímány ochotn�, 
vedly k sebereflexi a podn�covaly samostatnost. Signifikantn� mén� pak 
s výhradami a kriticky a nejmén� odmítav�. 
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Box & Whisker Plot
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Ochotn� = vedly k sebereflexi = podn�covaly samostatnost > s výhradami 

= kriticky > odmítav�. 

 

Respondenti tvrdí, že p�ipomínky p�ijímají ochotn� v široké mí�e (3,57), 
což z�ejm� sv�d�í o jejich profesním zaujetí a snaze problémy �ešit, touze 
po neustálém zlepšování a také o tom, že docenili roli reflexe pedagogic-
kých jev�. P�ipomínky vedly v široké mí�e (3,60) respondenty k sebere-
flexi, což je tém�� ideální vyzn�ní intervencí. Zatímco k reflexi je nutné 
u�init �adu organiza�ních opat�ení, intervenci formou sebereflexe je možné 
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uplatnit vždy. Je tedy nezbytné již v rámci u�itelské p�ípravy vytvo�it tento 
nástroj zdokonalování v použitelné a maximáln� prosp�šné mí�e. Dostate�-
n� �i tém�� až v široké mí�e byli u�itelé podn�cováni k samostatnosti a 
tvo�ivosti (3,55).  

Naopak pouze v ur�ité mí�e byly p�ipomínky p�ijímány kriticky (2,01) �i 
s výhradami (2,01), odmítav� jen minimáln� (1,54). Soudíme tudíž, že 
v�tšinu p�ipomínek respondenti pokládali za objektivní a snad i pro n� sa-
motné za p�ínosné a snažili se k nim p�istupovat konstruktivn�. Zp�sob p�i-
jímání p�ipomínek z�ejm� op�t souvisí s p�íznivým klimatem mezi kolegy, 
uvád�jícími a za�ínajícími u�iteli, �i mezi studenty a pedagogy z praktic-
kého terénu. M�žeme se také domnívat, že odborná erudice i obecn� lidské 
kvality mentor� i tutor� jsou vnímány jako dobré. Tento potenciální záv�r 
oce�uje a zavazuje pracovníky, kte�í se na personálním zajišt�ní pedago-
gických praxí podílejí. 

VII. 
Co u�itel�m pomáhalo ve zdokonalování profesních dovedností a v jaké 

mí�e? Studium odborných knih, �etba odborných �asopis�, porady s kolegy, 
inspekce nad�ízených, školení, vlastní zájem a promýšlení, hospitace u jiných 
pracovník�, ú�ast na diskusích, p�ednáškách, seminá�ích �i n�co jiného? 

Z výsledk� jednozna�n� vyplývá, že zkoumaným u�itel�m v dalším 
sebezdokonalování nejvíce pomáhal vlastní zájem a promýšlení. Významn� 
mén� pak studium odborných knih a porady s kolegy, ješt� mén� ú�ast na 
diskusích nebo p�ednáškách. Signifikantn� mén� než p�edchozí faktory pak 
školení, �etba odborných �asopis� a hospitace u jiných u�itel�. Nejmén� 
v dalším sebezdokonalování a rozvoji profesních dovedností podle dotazo-
vaných respondent� pomáhá inspekce nad�ízených. 

 

Vlastní zájem a promýšlení > studium knih  = porady s kolegy > ú�ast na 
diskusích, p�ednáškách >  školení = �etba �asopis� = hospitace >  

inspekce nad�ízených. 
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Box & Whisker Plot
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Obecn� v široké mí�e respondenti uplat�ovali p�i zdokonalování profes-
ních dovedností vlastní zájem a promýšlení (3,94). Tento poznatek z�ejm� 
souvisí s akceptací p�ipomínek, které vedou k sebereflexi a d�razem na 
autoregulovaný rozvoj dovedností (viz první položka). Údaj o rovn�ž širo-
kém uplatn�ní porad s kolegy (3,56) by mohl podporovat již výše zmín�-
nou poznámku o dobrých kolegiálních vztazích ve školách. Také další 
vzd�lávání formou školení (3,12) a seminá�� (3,27) stejn� jako sebevzd�lá-
vání prost�ednictvím �etby odborných knih (3,49) a �asopis� (2,85) hraje 
ve zdokonalování u�itel� d�ležitou roli. Z�ejm� by bylo zajímavé doplnit 
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toto šet�ení o údaje, jaké knihy a �asopisy, p�ípadn� které z nabízených 
kurz� a školení se na tomto procesu nejvíce podílejí. Podobný výzkum byl 
nap�íklad realizován na Slovensku (A. Doušková, B. Kasá�ová, 2002). 
V námi distribuovaném dotazníku jsme se respondent� ptali, v jaké mí�e 
jim �asopisy pomáhají v rozvoji profesních dovedností a také jaké �aso-
pisy. Konkrétní odpov�	, které �asopisy, uvedlo 31 respondent�. Jednalo 
se nej�ast�ji o �asopis U�itelské noviny (8), Cizí jazyky (5), Moderní 
vyu�ování (3), U�itelské listy (2), páte�ní p�ílohu Lidových novin (2), 
Komenský (2) a další jako nap�. speciáln� pedagogické (2), n�mecké �aso-
pisy (Auskunftgeber, Spitze, Freundschaft) �i anglické (Nationalgeogra-
phic, Focus, Traveller, Reader´s Digest), geografické (Geograf, Georozhle-
dy aj.), U�itel matematiky (1), Psychologie (1), Právnické listy (1), Rodina 
a škola (1), Sociální práce (1). 

Pom�rn� malý význam oproti ostatním faktor�m p�isuzují respondenti 
pon�kud p�ekvapiv� hospitacím u jiných pracovník� (2,77). Je to snad tím, 
že se u�itelé stydí za nápodobu dobrého vzoru svého kolegy? Nebo proto, 
že hospitací nedovedou efektivn� využít a plánují je tudíž minimáln�? Dal-
ší otázkou je, zda-li jsou hospitace natolik �etnou eventualitou, aby respon-
dent�m poskytly uchopitelné zkušenosti. Nejmenší vliv m�la podle respon-
dent� inspekce nad�ízených (1,96), která z�ejm� neskýtala klima, jež by z-
ú�astn�né dostate�n� podn�covalo. Dva respondenti uvedli i jiné faktory 
(2,51), jenž pomáhají v dalším zdokonalování dovedností, a to jazyková 
škola (u�itelka cizích jazyk�) a reakce žák�. 

Co z daných skute�ností plyne pro �innost pedagogických fakult? Výuka 
a u�itelská p�íprava v�bec by m�la být postavena práv� na zájmu a schop-
nosti u�itel� i student� promýšlet její obsah i �asové rozvržení. M�la by 
vytvá�et základní p�edpoklady k dalšímu vzd�lávání a více než dosud u�it 
studenty pracovat i p�i p�íprav� praktických �inností s odbornou literaturou 
a �erpat z odborných �asopis�.   

Co z daných skute�ností plyne pro školy? P�edevším zefektivnit využití 
hospitací a inspekcí. Ty by m�ly mít jasný cíl, smysl a podávat konstruktiv-
ní zp�tnou vazbu. Využívat by se m�lo hospitací koleg� a u koleg�. Jako 
nedostate�n� využívané je reflektuje i analýza M. Pola a B. Lazarové 
(1999, s. 12 aj.), kte�í ve své publikaci p�ímo navrhují, jak t�chto dvou 
aspekt� efektivn� využít (s. 53 a další). 

VIII. 
Jak blízko jsou u�itelé podle vlastního názoru pedagogickému mistrov-

ství v jednotlivých oblastech: v odborné úrovni, v ovládání metod, ve vy-
užívání didaktických prost�edk�, v tvo�ivém projevu, ve vedení žák� k tvo-
�ivosti, v celkovém pedagogickém p�ístupu �i v �ízení?  



 172

Pedagogického mistrovství dosahovali u�itelé podle vlastního hodnocení 
nejvíce v tvo�ivém projevu, pedagogickém p�ístupu a vedení žák� k tvo�i-
vosti. Mén� pak v odborné úrovni, ovládání metod a ve využívání didaktic-
kých prost�edk� a nejmén� v �ízení. 

 

Tvo�ivý projev = pedagogický p�ístup = (>) vedení žák� k tvo�ivosti > 
odborná úrove� = ovládání metod = využívání didaktických prost�edk�  = 

�ízení. 
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U�itelé uvedli, že dosáhli pedagogického mistrovství v dostate�né mí�e 
(3,00 až 3,42) ve všech oblastech, na n�ž byli dotázáni. Nejvíce v tvo�ivém 
projevu (3,42) a pedagogickém p�ístupu (3,40), mén� pak ve vedení žák� 
k tvo�ivosti (3,24), nejmén� v odborné úrovni (3,0), v ovládání metod (3,0), 
využívání didaktických prost�edk� (3,0) a �ízení (3, 04). 

Podle dosažených výsledk� je kone�ná úrove� pedagogických dovednos-
tí u�itel� v praxi na velmi solidní úrovni. Zdá se, že uplat�ované intervence 
padly na úrodnou p�du. Op�t p�evažují osobnostní a obecn� lidské para-
metry nad oblastmi odbornými a managementu. Pro p�ípravu u�itel� b�hem 
studia na fakultách to potvrzuje d�ležitost orientovat praktickou p�ípravu 
více na projektování výuky a na zvládnutí aplikované metodiky v jednotli-
vých p�edm�tech propojené s v�dním základem.  

 

IX. 
V �em by se u�itelé cht�li zdokonalit? Odpov�di respondent� v poslední, 

otev�ené položce p�inesly dle o�ekávání rozsáhlou �adu informací, které jsme 
klasifikovali do n�kolika skupin. Obecn� lze �íci, že u�itelé na sob� cht�jí dále 
pracovat. Rádi by se zdokonalili v oblasti projektových kompetencí (metody, 
didaktické prost�edky a formy, aktivizace žák�, rozvoj samostatnosti a 
tvo�ivosti, plánování výuky aj.), v komunikaci s žáky, ale i s rodi�i a vedením 
školy, v cizích jazycích (p�edevším u�itelé cizích jazyk�), v práci na po�íta�i, 
v práci s problémovými žáky, v náprav� dysfunkcí aj.  

To jsou zárove� oblasti, které je t�eba zvážit i v celkové koncepci p�íprav-
ného vzd�lávání.  Navíc je z�ejmé, že ší�e t�chto zájm� a témat zcela p�iro-
zen� p�esahuje rámec pregraduální p�ípravy. Pocit pot�ebnosti zdokonalování 
v ur�ité oblasti je dán také aktuální subjektivní zkušeností respondent�. Zde se 
vytvá�í zárove� prostor pro vzd�lávací instituce mimo fakulty, pro neziskové 
organizace atp. Detailn�jší zpracování výsledk� této položky se p�edb�žn� 
plánuje do samostatných studiích (B. Fabiánková aj.). 

 

4. Shrnutí  
Nejv�tší vliv na rozvíjení profesních dovedností m�lo podle respondent� 

až zam�stnání a oni sami. Rady, které m�ly nej�ast�ji podobu pochvaly �i 
pobídky a byly ponejvíce ústní �i ve form� p�edvedení a vedly k samostat-
nosti, tvo�ivosti a sebereflexi. Nej�ast�ji jim je poskytoval kolega v praxi a 
týkaly se použitých metod a postup�. Respondenti je podle svého názoru 
p�ijímali ochotn�. V dalším zdokonalování u�itel�m pomáhal p�edevším 
vlastní zájem a promýšlení. Pedagogického mistrovství dosáhli podle vlast-
ního posouzení na dostate�né úrovni a dále by se cht�li vzd�lávat p�ede-
vším v oblasti didaktiky. 
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Úkol� pro fakulty, školy, u�itele, i další aktéry se ukazuje celá �ada. Už 
te	 je jasné, že fakulty musí i nadále zkvalit�ovat výb�r a zejména p�ípravu 
fakultních cvi�ných u�itel�. Ti mohou ve spolupráci s fakultou významn� 
p�isp�t k rozvoji profesních dovedností už v pr�b�hu pregraduální  p�ípravy. 
Dále propracovat systém uvád�ní u�itel� do praxe (uvád�jící u�itel, tutor  
z fakulty v praktickém roce, kvalifika�ní zkoušky aj.). Fakulty by m�ly vy�ešit 
postavení výstup� z pedagogických praxí v celkovém hodnocení studia. 
V teoretické p�íprav� pak modernizovat obsah p�edm�t� a zam��it ho sm�rem 
k praxi, ovšem za dodržení vysoké úrovn� a v�deckosti poznatk�. 

Metodikové praxe by m�li podporovat spolupráci studenta a cvi�ného u�i-
tele nebo p�i vedení praktických seminá�� na fakultách spolupracovat s cvi�-
nými u�iteli z praxe. �editelé škol by m�li �ast�ji hospitovat a poskytovat 
svým pod�ízeným zp�tnou vazbu. M�li by také maximáln� podporovat 
vým�nu zkušeností a ovliv�ování pojetí výuky v u�itelském sboru. M�žeme 
také doporu�it širší používání písemné formy poskytování již pe�liv� 
formulované, jasn� sd�lující zp�tné vazby, využití možnosti video rozbor�.  

Výuka na fakult� musí poskytovat adept�m u�itelství široké spektrum 
obecných i p�edm�tov� specifických vyu�ovacích metod. Fakultní cvi�ní 
u�itelé by naopak mohli více reflektovat podp�rné mechanizmy. Ve vzá-
jemné spolupráci je nezbytné, aby již v rámci pregraduální p�ípravy rozví-
jeli sebereflektivní kompetence student� v použitelné a maximáln� pros-
p�šné mí�e. Pojetí p�ípravy na fakult� by m�lo vytvá�et základní p�edpokla-
dy k dalšímu vzd�lávání budoucích u�itel�. Více než dosud je t�eba u�it 
studenty pracovat i p�i p�íprav� praktických �inností s odbornou literaturou 
a �erpat z odborných �asopis�.   

 

5. Záv�r 
Výzkumem získané poznatky budou spolu s dalšími využity pro návrh a 

pozd�ji i ov��ení systému intervencí do procesu vytvá�ení pedagogických 
dovedností student� na praxích, které mohou uplat�ovat cvi�ní u�itelé i 
fakultní oboroví didaktikové (metodikové praxe). V dalším pr�b�hu vý-
zkumného projektu budou kvantitativní p�ístupy postupn� dopl�ovány kva-
litativními. Plánováno je využití pozorování, rozhovor� a systému sebere-
flektivních výpov�dí, od nichž si slibujeme zp�esn�ní a ov��ení inventá�e 
užívaných intervencí a potvrzení p�ínosu navrhovaných intervencí pro 
profesní rozvoj u�itel�. Cílem projektu je p�isp�t k efektivn�jšímu pedago-
gickému p�sobení všech, kte�í se na p�íprav� u�itel� podílejí.  
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Abstract: The text introduces survey results of factors influencing the 
professional teacher’s skills development and some contextual aspects of 
development of professional teacher’s skills. It is one of the first reports of 
the three-year research project “Interventions into the process of 
pedagogical skills development in student teaching at training school” 
(Czech Science Foundation GA �R 406/03/1349). 
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PEDAGOGICKÁ PRAXE STUDENT
 FAKULTY 
SPORTOVNÍCH STUDIÍ Z POHLEDU ŽÁK
 ZÁKLADNÍCH A 

ST�EDNÍCH ŠKOL 
Šárka Male�áková, Vlasta Vilímová  

Anotace: Cílem sledování bylo ov��ení pedagogických a profesních schop-
ností ve vyu�ovací jednotce na základních a st�edních školách. Hodnocení 
praktikant� prob�hlo na 12 školách. Sledováno bylo 17 praktikant� a jejich 
hodnocení se zú�astnilo 262 respondent�. Na základ� zp�tných informací jsme 
provedli analýzu didaktických a praktických dovedností student� t�lesné 
výchovy. 

 

Úvod 
V profesní p�íprav� u�itel� t�lesné výchovy je jedním z nejzávažn�jších 

problém� rozpor mezi vlastní teoretickou didaktickou p�ípravou a školskou 
realitou. Tento rozpor se nejvíce projevuje p�i snaze o aplikaci teoretických 
poznatk� v rámci pedagogické praxe student�. Jednu z možností jak �áste�-
n� eliminovat tyto rozpory spat�ujeme práv� ve zvýšení odpov�dnosti stu-
dent� t�lesné výchovy za profesní p�ípravu a jejich samostatn�jší vstup do 
tvorby systému pedagogických praxí. 

Za jeden z dalších závažných problém� profesní p�ípravy u�itel� t�lesné 
výchovy považujeme hledání nových p�ístup� ke zm�n� „role žáka“ v edu-
ka�ním procesu a zm�n� v interakci u�itel – žáci. Pro hlubší proniknutí 
do problému a vytvo�ení hrubé p�edstavy úsp�šnosti našich student� ve vy-
u�ovacích jednotkách jsme zvolili analýzu hodnocení vyu�ovací jednotky 
žáky základních a st�edních škol. Toto hodnocení nám umožní navrhnout 
didaktická opat�ení ke zkvalitn�ní profesní p�ípravy u�itel� t�lesné 
výchovy a praktikant�m umožní bezprost�ední informaci (od žák�) o di-
daktických výsledcích vyu�ovacích jednotek. 

 

Metodika 
Hodnocení bylo realizováno v zá�í 2003 na souvislé pedagogické praxi 

student� 4. ro�níku t�lesné výchovy. Ke sledování bylo využito Dotazníku 
k hodnocení vyu�ovací jednotky t�lesné výchovy žáky (p�íloha 1), který je 
sou�ástí rozvojového projektu Fakulty t�lesné kultury Univerzity Palacké-
ho v Olomouci pod názvem „Mezip�edm�tová interakce t�lesné výchovy 
s ostatními vyu�ovacími p�edm�ty“. 
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Náhodn� vybraní praktikující studenti byli p�ed zahájením pedagogické 
praxe seznámeni se zám�rem dotazníkového hodnocení. Každý ze student� 
obdržel Dotazníky k hodnocení vyu�ovací jednotky žáky a základní poky-
ny k realizaci hodnocení. Výb�r vyu�ovací jednotky i vlastní nápln� hodiny 
byl individuální a byl ponechán na praktikantovi, který se musel pouze p�i-
zp�sobit tematickému plánu fakultního u�itele. Studenti dostali Manuál 
dotazníku k diagnostice vyu�ovací jednotky t�lesné výchovy (p�íloha 2) a 
doporu�ení ke zvýšení role žáka v didaktickém procesu. Anonymní Dotaz-
níky k hodnocení vyu�ovací jednotky vyplnili všichni žáci na záv�r vyu�o-
vací jednotky a odevzdali praktikantovi.  

Dotazník obsahuje 24 otázek rozd�lených do šesti dimenzí a jedné di-
menze dopl�ující: 

 

I. vzd�lávací otázky �. 1, 7, 13, 19 

II. emotivní otázky �. 2, 8, 14, 20 

III. zdravotní otázky �. 3, 9, 15, 21 

IV. sociální otázky �. 4, 10, 16, 22 

V. vztahová otázky �. 5, 11, 17, 23 

VI. kreativní otázky �. 6, 12, 18, 24 

dopl�ující 
dimenze role žáka otázky �. 2, 4, 6, 12, 16, 18, 19, 22 

 

Žáci m�li také možnost voln�, v písemné form� vyjád�it klady a zápory 
realizované vyu�ovací jednotky. Pro stanovení výsledk� test� slouží pro-
gram, který je sou�ástí grantového projektu. 

 

Ú�astníci sledování 
Hodnocení praktikant� prob�hlo na 12 školách. Celkem bylo provedeno 

17 hodnocení student� u�itelství t�lesné výchovy, z toho 4 hodnocení 
na školách základních, 6 na nižším stupni osmiletých gymnázií, 4 na vyš-
ším stupni osmiletých gymnázií a 3 na st�edních a odborných školách. 
Hodnoceno bylo 17 praktikant� a jejich hodnocení se zú�astnilo 262 
respondent�, 193 dívek a 69 hoch�. 
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Výsledky 
 

Škola Ro�ník/po�et žák� I. II. III. IV. V. VI. Role  

žáka 

ZŠ Kotlá�ská 7. / 12 hoch� 

7 dívek 

57,9 67,1 48,7 52,6 

 

56,6 57,9 60,5 

ZŠ Vamberk 8. / 18 dívek 55,6 79,2 63,9 73,6 83,3 66,7 67,4 

ZŠ Úvoz 9. / 31 hoch� 48,4 63,7 29,8 33,9 54,8 37,9 41,5 

ZŠ Dolní 
Rožínka 

9. / 8 dívek 59,4 62,5 68,8 53,1 81,3 43,8 45,3 

G  N. M�sto na 
Morav� 

6. / 12 dívek 52.1 66,7 45,8 64,6 66,7 66,7 55,2 

G  Kap. Jaroše 6. / 19 dívek 44,7 57,9 47,4 27,6 51,3 40,8 32,9 

G  Jind�. Hradec 6. / 10 dívek 55,8 50,0 42,3 46,2 44,2 38,5 33,7 

G Mat. Lercha 7. / 9 dívek 77,8 86,1 69,4 83,3 80,6 77,8 75,0 

G Kap. Jaroše 7. / 15 hoch� 38,3 51,7 36,7 33,3 46,7 30,0 33,3 

G  N. M�sto na 
Morav� 

7. / 10 dívek 57,5 77,5 65,0 60,0 57,5 47,5 51,3 

G Vejrostova 1. / 12 dívek 29,2 41,7 39,6 56,3 20,8 47,9 37,5 

G Jind�. Hradec 1. / 11 hoch� 70,5 86,4 72,7 65,9 79,5 59,1 58,0 

G Mat. Lercha 2. / 12 dívek 77,1 87,5 81,3 62,5 95,8 83,3 81,3 

G Mat. Lercha 4. / 11 dívek 77,3 93,2 72,7 56,8 84,1 81,8 76,1 

ISŠ Slavkov 

 

1. / 25 dívek 72,0 92,0 60,0 71,0 91,0 75,0 70,0 

OA a SZdŠ 
Blansko 

1. / 11 dívek 56,8 59,1 52,3 61,4 59,1 52,3 44,3 

ISŠ Slavkov 

 

4. / 29 dívek 82,8 76,7 71,6 75,9 94,0 85,3 74,1 

 x – jednotlivých 
dimenzí 

59,6 70,5 56,9 57,5 67,5 58,4 55,1 

TAB. 1: PR
M�RNÉ HODNOCENÍ VYU�OVACÍ JEDNOTKY ŽÁKY PODLE 
JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍ (%) 
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Zp�tná informace o hodnocení vyu�ovací jednotky žáky nám umožnila 
provést analýzu didaktických dovedností student� t�lesné výchovy Fakulty 
sportovních studií. Zjišt�né výsledky (tab. 1) ukazují, že naši sledovaní 
studenti zvládají v pr�m�ru všechny dimenze nad 50 %, což je velmi pozi-
tivní. Po�adí úsp�šnosti v jednotlivých dimenzích je následující: 
• emotivní 70,5 % 
• vztahová 67,5 % 
• vzd�lávací 59,6 
• kreativní 58,4 % 
• sociální 57,5 % 
• zdravotní 56,9 % 
• dopl�ující dimenze 55,1 

 
 I. 

vzd�lávací 

II. 

emotivní 

III. 

zdravotní 

IV. 

sociální 

V. 

vztahová 

VI. 

kreativní 

Role  

žáka 

Pod 50 % 4  1  6  4  3  7  7  

Nad 50 % 13  16  9  13  14  10  10  

Nad 75 % 4  8  1  2  8  5  3  

TAB. 2  SROVNÁNÍ ÚSP�ŠNOSTI STUDENT
 V JEDNOTLIVÝCH DIMENZÍCH (PO�ET) 

 

Použijeme-li hodnocení jednotlivých student� dle úsp�šnosti v konkrétních 
dimenzích a pomocných procent (nad 50 % podpr�m�rn� p�ipraveni, nad 75 
% nadpr�m�rn� schopní) dostáváme následující výsledky (tab.2). Z po�tu 17 
student� sahajících pod hranici pr�m�ru je v dimenzi kreativní a roli žáka  7 
student�. Dále v dimenzi zdravotní  6 student�, v dimenzi vzd�lávací a sociál-
ní 4 studenti. Nejlépe vychází p�edpokládaná dimenze vztahová 3 studenti a 
emotivní 1 student. 

Nadpr�m�rn� schopní se jeví v oblasti emotivní a vztahové po 8 studen-
tech, v oblasti kreativní 5 student�, vzd�lávací 4 studenti. Sociální dimenze 
nad 75 % se objevila  pouze u 2 student� a dimenze zdravotní jen u 1 stu-
denta. Role žáka byla nadpr�m�rná u 3 student�. 
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Záv�ry 
Z hodnocení vyplývá, že nejlépe zvládají naši studenti oblast emotivní 

(II) a vztahovou (V). P�edpokládáme, že tyto dv� dimenze jsou ovlivn�ny 
v�kem student�, úrovní vlastní fyzické kondice a zvládnutí v�tšiny praktic-
kých dovedností, což je v tomto p�ípad� výhodou. 

Z hodnocení vyšla pr�m�rn� dimenze vzd�lávací (I) a sociální (IV). 
V práci pedagoga je d�ležitá znalost daného problému a schopnost p�edat 
tuto znalost svým žák�m. První oblastí jsou studenti velmi dob�e vybaveni 
ze studia, ale druhá oblast, kterou bychom mohli nazvat „u�itelské �emes-
lo“, se obtížn� získává studiem na fakult� a vyžaduje p�edevším vlastní 
praktické zkušenosti.  

Za velmi d�ležitou považujeme informaci o dimenzi zdravotní (III). 
V této oblasti vidíme rezervy.V�tšinou jsou první pokusy student� v praxi 
zam��ené zejména na tzv. „zvyšování t�lesné zdatnosti a pohybové výkon-
nosti“ a opomíjejí komplexní pojímání t�lesné výchovy jako výchovy 
k pé�i o celkovou t�lesnou a s ní související psychickou a sociální stránku 
lidské osobnosti. Velké odchylky v hodnocení dimenze kreativní (VI) jsou 
dány tím, že n�kte�í studenti jsou navyklí na jistý zab�hnutý organiza�ní 
stereotyp  a �asto nev�dí, jak mají s novými úkoly nakládat, jak se chovat. 
Z tohoto d�vodu, jakékoliv p�emýšlení o v�tší odpov�dnosti ve vyu�ova-
cích jednotkách je pro n� p�ít�ží. 

Zvláštní kapitolou hodnocení je role žáka. Zvýšení „role žáka“ ve vyu�o-
vacím procesu je stále aktuální otázkou. Tato dimenze se ukázala u našich 
student� velmi slabá. Praktikanti nesprávn� setrvávali u jednoho didaktic-
kého stylu (nej�ast�ji p�íkazového �i praktického), ostatní styly podporující 
roli žáka (styl recipro�ní, se sebehodnocením, s nabídkou), které jsou 
ve školní t�lesné výchov� nej�ast�ji používány, se neobjevovaly. Uvád�né 
nedostatky jsou chápány jako pochopitelné, prost�ednictvím praxe odstrani-
telné. 
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Doporu�ení pro praxi 
Na základ� získaných výsledk� doporu�ujeme p�i p�íprav� praktikant� 

na pedagogickou praxi zam��it se na: 

• Zajišt�ní kvalitn�jší p�ípravy v oblasti kreativity. 

• Lépe zvládnout používání r�zných didaktických styl� pro praktickou výuku.  

• Odstranit rezervy v oblasti zdravotní. 

• Dotazník pro hodnocení vyu�ovacích jednotek t�lesné výchovy žáky je 
možné opakovan� využívat v profesní p�íprav� u�itel� t�lesné výchovy 
jako vhodný diagnostický prost�edek vnit�ní evaluace. 
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Abstract: The goal of this research was to verify the pedagogics and 
professionals skills of practising students at elementary and secondary 
schools. In total, 17 practising students from 12 schools and 262 pupils 
participated in this research. Based on the feedback, an analysis was 
carried out of the pedagogics and professionals skills of practising students 
of PE students. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVOU STUDENT
 
U	ITELSTVÍ K  PROFESIONÁLNÍ SEBED
V��E 

Hana Horká 

Anotace: Autorka poukazuje na pot�ebu systematické a profesionáln� vede-
né kultivace osobnostních kvalit a sociálních dovedností u�itel�. 

 

Humanizovat školu znamená dát d�tem d�v�ru, jednat otev�en�, s úctou, 
vést k odpov�dnosti, u�it je „být“ a „být s druhými“... 

U�itel se stává facilitátorem (kou�em) (srov. Canfield, Siccone, 1998, s. 
58), jehož úkolem je podporovat žáka, chovat se k n�mu s respektem a 
d�v�rou. U�itelovy osobní kvality i kvality jeho chování mají specifický 
eduka�ní potenciál.  

Jak tuto skute�nost vnímají studenti oboru u�itelství 1. stupn� základní 
školy?10 Je v pr�b�hu p�ípravného u�itelského vzd�lávání v�nována adek-
vátní pozornost osobnostnímu a sociálnímu rozvoji student�? 

Na otázku první jsme hledali odpov�	 p�i obsahové analýze esejí na 
téma „Škola dobrého života“. Zjistili jsme, že studenti takovou školu spoju-
jí nejen s prom�nou obsahu vzd�lávání a vyu�ovacích strategií,  ale zd�raz-
�ují p�edevším vztahové otázky (vztahy mezi žáky, mezi žákem a u�itelem, 
mezi u�iteli a vedením školy, rodi�i, ve�ejností apod.), atmosféru a partner-
ství.  

Podle jejich názoru u�itele ve „škole dobrého života“ charakterizuje 
p�edevším úcta k názoru jiných, nesm��ují-li ke krajním extrém�m, poškozu-
jícím jiné, schopnost vcít�ní se do sv�ta jiného �lov�ka, soucít�ní, laskavost, 
ohleduplnost, slušnost, odolnost v��i manipulaci. Klí�ovými slovy jsou  
vst�ícnost, p�im��ené sebev�domí a sebeúcta, hledání dobra v sob� a okolí, 
radost ze života. 

Kriticky poukazují na ty u�itele, kte�í se nedokážou zbavit  negativních 
emocí, p�etvá�ky, agresivity, zloby a doporu�ují, pokud „je v u�iteli mar-
nost, nechu� a nep�átelství, d�kujeme, odejd�te“. Uznávají, že „nemohou 
od d�tí žádat to, �eho nejsou sami schopni“, že  nemohou „být respektující 
k druhým, když to nedokážou sami k sob�“. Uv�domují si, že  „ovládnout 
sebe“ je stejn� d�ležité jako „zvládnout problematiku ur�itého p�edm�tu“. 

                                           
10 Šet�ení (na téma inspirované J. Valentou 2002, s. 1-11) bylo provedeno se studenty 2. 

ro�níku kombinovaného studia oboru u�itelství 1. stupn� ZŠ v roce 2003. 
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Potvrzují tak oprávn�nost za�azení osobnostní a sociální výchovy do ku-
rikula u�itelského vzd�lávání, které slovy J. Valenty (2002) má jedince 
vybavit dovednostmi „žít sv�j život se sebou samým“,  zachovat si zdravou 
sebeúctu, aby �lov�k nepoškozoval sebe, aby zvládal a reguloval úskalí 
vlastního prožívání a vnit�ního zpracování problém� a událostí, do nichž se 
dostává �i je jejich aktérem (nap�. zvládat svoji hyperaktivitu, nebýt servil-
ní v p�ítomnosti nad�ízeného, um�t relaxovat, znát míru svého altruismu, 
um�t zkrotit afektivní projevy, nebýt frustrován, ustát své postavení p�ed 
neseriózním kolegou, nedat se ovlivnit konzumním chováním okolí a ne-
p�izp�sobovat se mu). 

Studenti u�itelství neopomíjejí ani významnou sou�ást profesionální 
kompetence u�itel�, a to sociáln� komunikativní dovednosti, tj. komuniko-
vat, aktivn� naslouchat, p�ijímat a poskytovat zp�tnou vazbu, sebereflekto-
vat vlastní názory, myšlenky, preference a pocity, �ešit konfliktní sociální 
situace, um�t se rozhodovat, ovládat své emoce, být tolerantní v��i jinakos-
ti, dávat prostor druhým, vyjad�ovat své pocity otev�en�. 

Jaká  je úrove� této p�ípravy na u�itelských fakultách? Nejsou dovednos-
ti rozvíjeny spíše v rovin� orientace – v�domostí nutných pro jejich aplika-
ci v praxi (pro jejich vytvo�ení)? Jsou v kurikulu u�itelské p�ípravy dosta-
te�n� za�azovány výcvikové programy k rozvoji dovednosti a schopnosti 
(empatie, asertivní apod.)? Využíváme sociáln� psychologického výcviku 
jako d�ležitého nástroje vytvá�ení sociálních dovedností (nap�. zam��ených 
na sociální chování, na komunikaci se žáky, pedagogického rozhodování 
v sociálních situacích, mezilidských vztah�, autoregulace p�i stresu p�i vy-
u�ování? 11 

Nez�stáváme pouze u toho, že student�m doporu�ujeme literaturu ke 
studiu, která se v�nuje dovednostem, podmi�ujícím úsp�šnou mezilidskou 
komunikaci (od empatie, asertivity až po prosociální dovednosti a postoje)?  

Je známo, že n�kterým v�cem se nedá nau�it z knih a nebo z p�ednášek, 
že se jim u�íme celý život tím, jak žijeme, jak myslíme, cítíme, jednáme. 
Zejména v tzv. pomáhajících profesích  základem dobrého osobního posto-
je k druhým lidem je dobrý vztah k sob� samému, schopnost pravdiv� vid�t 

                                           
11 Srov. nap�. záv�ry výzkumného projektu, které ukazují, že elementární otev�ení se 

(IN a OUT; sob� a skupin�) je p�edpokladem k profesnímu sebenáhledu a reflexi, k uv�-
dom�le konstituovanému profesnímu sebepojetí.  Sebereflektování v socioprofesní roli  
závisí na  „ochot�“ zabývat se sám sebou v kontextu profesní p�ípravy (podrobn�ji 
HORKÁ, H.; �EZÁ�, J. Rozvíjení pedagogicko-psychologických dovedností v rámci 
profesních praktik. In ŠVEC, V. Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. 
Brno : Paido, 2000, s. 51-81).  
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sám sebe a schopnost se akceptovat. „Každá osobní nepravda, pok�ivené 
sebevnímání a pošramocené sebepojetí se totiž ve výchov� zákonit� proje-
ví“, uvádí A. Prokopová (1993, s. 17). V u�itelské profesi se cesta lidská a 
cesta profesní  dají t�žko odd�lit. D�ležité je, aby si u�itel byl v�dom toho, 
že existuje možnost „obratu“, a jen v�le a „cht�ní“ umož�ují na sob� zapra-
covat.  

Není to záležitost jenom pregraduálního studia, je to celoživotní úkol. 
Nicmén� odstartování p�ípravy (nap�. v podob� osobnostní a sociální vý-
chovy) kvalifikované a profesionáln� vedené by m�lo za�ít na fakultách 
p�ipravujících u�itele.  
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Abstract: The author stresses the need for systematic and professional 
cultivation of personal qualities and social skills of teachers. 
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ROZVÍJENÍ PEDAGOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ 
Bohumíra Fabiánková 

Anotace: K vytvá�ení didaktických dovedností student� p�ispívá specifický 
soubor pedagogických intervencí. Zajímalo nás, které intervence studenti 
nejvíce pot�ebují. V první fázi šet�ení jsme se zam��ili na názory samotných 
student�. Zajímalo nás, jak sami hodnotí své dovednosti, v �em mají nejv�t-
ší problémy. Ve druhé fázi výzkumu jsme vycházeli ze zkušeností u�itel� 
z praxe. U�itelé uvád�li, v �em by se cht�li zlepšit. Odpov�di u�itel� i stu-
dent� se v mnohém shodují. Ob� skupiny poci�ují nejvíce  nedostatk�  v do-
vednosti volit a využít adekvátních metod a forem výuky. Výsledky šet�ení 
nám pomohou p�i volb� pedagogických intervencí, tedy systematického po-
stupu u�itel� v rámci seminá�� z oborových didaktik a b�hem souvislé 
pedagogické praxe. 

 

Rozvíjení pedagogických dovedností student� u�itelství je závislé na 
vn�jších a vnit�ních podmínkách osvojovacího procesu. Je ovlivn�no dispo-
zicemi a osobnostními vlastnostmi student� a dále prost�edím, v n�mž se 
u�ení pedagogickým dovednostem realizuje (Švec, 2002, s. 36). Kvalitní 
výcvik dovedností p�edpokládá, že jejich obsah budou tvo�it: 

a) teoretické v�domosti, 

b) fáze rozhodování, 

c) fáze opakovatelného jednání (Prokešová, 2000, s. 151). 

Pokud se dovednosti nacvi�ují pouze s didaktikem v seminá�i na fakult�,  
„bude nutn� fáze rozhodování, ale i fáze jednání, pouze simulována, nebu-
de autentická situacím v praxi a zejména prožitková emocionální sou�ást 
tím bude pro studenty zna�n� ochuzena“ (Prokešová, 2000, s. 151). D�leži-
tou roli proto hraje v p�íprav� budoucích u�itel� praxe na školách pod ve-
dením cvi�ných u�itel�.                                                                                                                                        

K utvá�ení didaktických dovedností v seminá�ích i p�i praxi na školách 
p�ispívá specifický soubor pedagogických intervencí. Podle V. Švece rozu-
míme  pedagogickou intervencí „systematický postup u�itele, který u stu-
dent� navozuje a do ur�ité míry „reguluje“ proces  osvojování pedagogic-
kých dovedností, p�i�emž tento postup (v závislosti na náro�nosti osvojo-
vané dovednosti a fázi jejího osvojování i v závislosti na dispozicích stu-
denta) poskytuje prostor pro autoregulaci jejich u�ení“ (Švec, 2000, s. 83). 
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Zajímalo nás, které intervence studenti nejvíce pot�ebují pro rozvíjení 
svých pedagogických dovedností. V první fázi našeho šet�ení jsme se za-
m��ili na zjišt�ní názor� samotných student�. Zajímalo nás, jak sami hod-
notí své dovednosti, v �em mají nejv�tší problémy. Studenti u�itelství 1. 
stupn� ZŠ hodnotili své dovednosti po absolvování mikrovýstup� v rámci 
didaktiky prvouky. Hodnocení provád�li podle následující osnovy a škály 
sebereflektivního hodnocení. 

 
Osnova pro sebereflektivní hodnocení: 

• Co mi d�lalo problémy p�i p�íprav� výstupu? 

• Z �eho jsem m�l(a) nejv�tší obavu? (Ze zvládnutí obsahu, z organizace 
�inností, z komunikace slovní, mimoslovní apod.) 

• Co se mi poda�ilo (nepoda�ilo)? 

• Pro�  mám tyto problémy? 

• O co se musím snažit? 

• Volné výpov�di… 

 

Škála pro sebereflektivní hodnocení pedagogických dovedností 
Stupe� 1 vyjad�uje nejnižší úrove� uplatn�né dovednosti, stupe� 5 nejvyšší 
úrove�. 

zvládnutí obsahové stránky výuky                               1 2  3  4  5    

vhodnost výb�ru vyu�ovacích metod                            1 2  3  4  5    

vhodnost výb�ru vyu�ovacích prost�edk�             1 2  3  4  5    

hodnocení slovní komunikace                    1 2  3  4  5    

hodnocení mimoslovní komunikace                              1 2  3  4  5    

organiza�ní zvládnutí výstupu                                       1 2  3  4  5    
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V dalších letech provád�li sebereflexi v rámci profesionálního praktika a 
na souvislé praxi podle následující osnovy. 

Sebereflexe student� – škála pro zhodnocení pedagogických dovedností 

Stupe� l vyjad�uje nejnižší úrove� uplatn�né dovednosti, stupe� 5 nejvyš-
ší úrove�, symbol 0 znamená, že daná dovednost  nebyla ve vyu�ovací ho-
din� uplatn�na. 

 

zvládnutí obsahové stránky výuky                                                                         1 2 3 4 5 0 

výb�r vyu�ovacích metod                                                                                      1 2 3 4 5 0 

výb�r vyu�ovacích prost�edk�                                                                               1 2 3 4 5 0 

zvládnutí slovní komunikace                                                       1 2 3 4 5 0 

zvládnutí mimoslovní komunikace                                                                        1 2 3 4 5 0 

navázání kontaktu se žáky po zahájení hodiny                                                      1 2 3 4 5 0 

motivace žák� k u�ebním �innostem                                                                     1 2 3 4 5 0 

kladení otázek žák�m (srozumitelnost, p�esnost…)                                          1 2 3 4 5 0 

reagování na odpov�di žák� (adekvátnost, motiva�ní ú�inek…)                        1 2 3 4 5 0 

reagování na neplánované situace ve t�íd� (stru�n� tyto 
situace popište)              

1 2 3 4 5 0 

uplatn�ní aktivizujících metod výuky (problémové u�ení, 
didaktické hry…)        

1 2 3 4 5 0 

využití skupinové práce                                                                                          1 2 3 4 5 0 
organizace �innosti žák� ve vyu�ovací hodin�                                                       1 2 3 4 5 0 

vytvá�ení p�íznivého klimatu ve t�íd�                                                                     1 2 3 4 5 0 

reagování na individuální projevy, zvláštnosti žák�                                               1 2 3 4 5 0 

 



 188

Sebereflexe – neúplné v�ty 

• Uv�domuji si, že…  

• Pokusil(a) jsem se o… 

• Ov��il(a) jsem si, že… 

• Na za�átku hodiny jsem cítil(a)…                                                              

• Postupn� jsem… 

• Na konci hodiny jsem m�l(a) pocit… 

• Žáci v�tšinou reagovali… 

• Poda�ilo se mi, ud�lalo mi radost… 

• Mén� se mi poda�ilo… 

• P�ekvapilo m�, že…   

 

Sebereflexe – volné výpov�di 
Podrobné výsledky uvedeného šet�ení viz Fabiánková (2002). Zde uve-

deme jen stru�né celkové shrnutí výpov�dí student�. 

Na základ� sebereflexe si studenti uv�domují, co jim d�lá v rámci sou-
vislé praxe problémy. 
1. Studenti poci�ují na za�átku vyu�ovací hodiny trému a obavy,  

v pr�b�hu hodiny dochází k uvoln�ní, ukáže se, že „to jde”. Tyto pocity 
má 56,7% student�.  83,3% student� má na konci hodiny dobrý pocit, 
že se jim hodina poda�ila. Mají radost, když žáky u�ivo zajímalo. 

2. 53,3% student� nestihne probrat vše, co m�li na hodinu nachystáno. 
Mají problémy s �asovým rozvržením hodiny. Konec hodiny je 
usp�chaný, vynechají proto záv�r, shrnutí u�iva. 

3. Neda�í se organizace práce žák� p�i hrách, skupinové práci, p�i 
�innostech mimo lavice (23,4%). 

4. Problémy s vyjad�ováním má 26,7% student�. Používají nespisovné 
výrazy, dávají žák�m nep�esné instrukce. 

5. Problémy s vyvozováním pojm� má 40% student�. 

6. Problémy s udržením kázn� ve t�íd� má 23,3% student�. Týká se to 
t�ch, kte�í u�ili na praxi ve vyšších ro�nících (zejména v 5. ro�níku). 

7. 13,4% student� si uv�domuje, že v hodin� mnoho hovo�ili a nedali dosti 
prostoru k vyjad�ování samotným žák�m. 
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8. Až na praxi si studenti pln� uv�domují, jak je d�ležitá správná volba 
metod a forem práce a za�azování aktivizujících  metod do výuky. 
Takto vypovídá p�es 90% student�. 

9. Teprve na souvislé praxi poznají, že u�itel musí mít velké metodické 
znalosti, nebo� p�íprava na vyu�ování je velmi náro�ná. 20 % student� 
uvádí, že si je musí doplnit. 

10. Studenti byli mnohdy p�ekvapeni velkými znalostmi žák�, jejich 
spontánními reakcemi a zaujetím. Toto je vedlo k poznání, že si musí 
dopl�ovat znalosti z oboru (p�írodov�da, vlastiv�da). 

11. Studenti se soust�e	ují  stále na tytéž žáky, na ty, co se hlásí. 
Zapomínají na žáky pasivn�jší. 

12. N�kte�í studenti mají problém s odhadem, co bude pro žáky obtížn�jší, 
které u�ivo bude snadn�jší. Spíše mají tendenci zahltit žáky množstvím 
nových poznatk�. Uv�domuje si to 30 % student�. 

13. Menší �ást student� nezvládá praxi hlasov� (problémy s hlasivkami po 
4 dnech praxe m�lo 16,7% student�). 

V další fázi výzkumu (v rámci grantového úkolu) nás zajímalo, jaké 
problémy mají u�itelé v praxi, zda mají podobné problémy jako studenti, 
v �em by se cht�li zdokonalit. 

  V rámci dotazníku, který u�itelé z praxe vypl�ovali, byla  položena  též 
otázka Cht�l(a) bych se zdokonalit… Na tuto otázku respondenti psali 
volné odpov�di. Celkov� odpovídalo 268 u�itel�. Odpov�di jsme vyhodno-
tili následovn�. 

 

zlepšit dovednosti v oblasti metodiky… 51 (19,03%)   

zlepšit se v jazycích 32 (11,94%) 

zlepšit aktivizaci a motivaci žák� 15 (6,67%) 

práce s po�íta�em 14 (5,22%) 

zvýšit odbornost     13 (4,85%) 

um�t pracovat s problémovými žáky, se žáky 
s vývojovými poruchami 

12 (4,48%) 

zvýšit svoji tvo�ivost  9 (3,36%) 

zlepšit se v mluveném projevu 8 (2,99%) 

zkvalitnit plánování a organizaci výuky 5 (1,87%) 

komunikace se žáky 5 (1,87%) 

zlepšit komunikaci s rodi�i 3 (1,12%) 
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zvládání stresových situací, duševní hygiena 2 (0,75%) 

více trp�livosti 2 (0,75%) 

diagnostické dovednosti 1 (0,37%) 

zlepšit se ve zpracování p�íprav 1 (0,37%) 

um�t zadávat p�im��ené úkoly 1 (0,37%) 

um�t vyty�it problém 1 (0,37%) 

více pružnosti ve výuce 1 (0,37%) 

 

U�itelé zde uvád�li, že mají problémy se za�azováním alternativních me-
tod do výuky, s používáním didaktické techniky, neum�jí  využít nových 
médií, her. Dále by u�itelé cht�li nap�. um�t rychle a adekvátn� zhodnotit 
práci žáka, zlepšit individuální p�ístup k d�tem, práci s literaturou, p�im�t 
žáky k pln�ní domácích úkol�. 

Jak je vid�t z uvedeného p�ehledu, nejvíce u�itel� cítí nedostatky v ob-
lasti metod práce. Zde je shoda s výpov�	mi student�, kte�í si také na praxi 
uv�domovali v 90 % nutnost správné volby metod a forem výuky. P�etrvá-
vají problémy s organizací žák�, s jejich aktivizací. I u�itelé v praxi se ne-
cítí jisti p�i �ešení káze�ských p�estupk� žák� a v situacích, kdy je nutno 
�ešit konflikty. 

 
Záv�ry  
Co se týká pedagogických intervenci, jeví se nám jako vhodné: 

1. Rozebírání mikrovýstup� v rámci oborových didaktik. 

2. Provád�ní sebereflexe (viz výše uvedené osnovy a škály). 

3. Podrobný rozbor hospitací u cvi�ného u�itele, u koleg�-student�. 

4. Oboroví didaktikové i cvi�ní u�itelé na školách by m�li vést studenty 
k promyšlené p�íprav� na výuku, stanovení výchovn� vzd�lávacích 
cíl�, zamýšlet se nad variantními postupy ve výuce. 

5. Provád�t diagnostiku t�ídy. 

6. Cvi�ný u�itel by m�l pomoci student�m v návaznosti na diagnostiku 
t�ídy stanovit pro jednotlivé žáky p�im��ené úkoly. 

7. Je t�eba upozor�ovat na chyby ve slovní  i mimoslovní komunikaci  
(hlasitost projevu, rychlost, intonace, parazitní slova, nespisovné 
výrazy, strnulý postoj, nep�im��ená gestikulace a mimika atd.). 

8. V modelových situacích  �ešit konflikty se žáky i s rodi�i. 
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Cvi�ní u�itelé by se nem�li bát vstupovat do studentovy výuky, p�e-
rušit ho a ukázat vhodn�jší zp�sob výuky, organizace žák�, formulace otá-
zek apod. Podle zkušeností víme, že u�itelé toto ned�lají a provád�jí rozbor 
až po vyu�ovací hodin�. Student si už n�kdy nepamatuje p�esn�, jak jeho 
výuka v dané chvíli probíhala. Je samoz�ejmé, že mnohé dovednosti mohou 
studenti a budoucí u�itelé  pln� zvládnout až po ur�ité praxi. 
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Abstract: Students’ didactical skills are expanded by a specific set of 
pedgogical interventions. We looked at which interventions the students 
need the most. We wanted to know how students evaluate their own skills, 
what they find difficult. The second phase of the research was based on 
practicing teachers’ experience. Teachers were to state what they feel they 
should improve. The answers of teachers and students corelate in many 
ways. Both groups see failings in the skill of chosing and exploiting 
adequate methods and forms of teaching. The results of the research will 
help us with selecting pedagogical interventions, that is, systematic 
approach of teachers in subject metter methology courses and during the 
teaching practice. 
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