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Anotace 

Diplomová práce se zabývá vztahem sebehodnocení a rozvíjení profesních 

kompetencí u studentů učitelství. V teoretické části jsou pomocí odborné literatury 

vymezeny a objasněny základní pojmy, jako je učitelská profese, profesní kompetence, 

profesní standard, rozvoj profesních kompetencí, přípravné vzdělávání budoucích 

učitelů či sebehodnocení a sebereflexe učitelů. V praktické části je nejprve představen 

výzkum realizovaný v rámci závěrečných souvislých pedagogických praxí studentů 

učitelství 1. a 2. stupně ZŠ, jehož cílem byla aplikace nového Hodnotícího 

a sebehodnotícího nástroje profesních kompetencí u studentů učitelství. V jeho 

návaznosti je prostor věnován kvalitativnímu šetření, jež bylo realizováno v podobě 

hloubkových rozhovorů se studenty učitelských oborů. Snahou těchto rozhovorů bylo 

hlouběji nahlédnout na problematiku sebehodnocení v jejich přípravném vzdělávání, 

a to s ohledem na možné využívání nově vytvořeného sebehodnotícího nástroje. 

Výstupem diplomové práce je praktický manuál, který předkládá hodnotící 

a sebehodnotící nástroj v upravené podobě, především však nabízí způsoby, jak by mohl 

být v průběhu pregraduálního studia budoucích učitelů využívaný, aby tak byl pro jejich 

profesní rozvoj přínosný. 

Klíčová slova: sebehodnocení, profesní rozvoj, pregraduální příprava, student 

učitelství, dotazník, hodnotící a sebehodnotící nástroj, rozhovor 

 



 

 

Annotation 

The master thesis deals with the relation between self-evaluation and developing 

professional competences of teacher students. Key concepts such as the profession of a 

teacher, professional competences, professional standards, and development of 

professional competences, preparatory education of future teachers or self-evaluation 

and self-reflection are defined in the theoretical part of the thesis on the basis of 

reference books. The practical part of the thesis contains research, which was conducted 

during the final continuous teaching practice of basic school teacher students. The aim 

of the research was first to validate a new tool for evaluation and self-evaluation of 

professional competences by the teacher students. Then, qualitative research followed 

based on interviews with the teacher students. The aim of the interviews was to take a 

closer look at the issue of self-evaluation in their undergraduate education with the 

possibility of using the newly created tool. The outcome of the master thesis is a 

practical handbook, which presents the tool for evaluation and self-evaluation in its 

adjusted form. The handbook offers the use of the tool during undergraduate studies to 

support teacher students´ professional growth and development before they begin their 

career.  

Key words: Self-evaluation, Professional Development, Undergraduate Teacher 

Studies, Teacher Student, Evaluation Tool 
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ÚVOD 

Problematika učitelské profese, její role ve společnosti, podstaty, smyslu, ale 

například i jejího přípravného vzdělávání byla, je a dle mého názoru ještě dlouhá léta 

bude ožehavým a často diskutovaným tématem. Jelikož já sama studuji učitelský obor, 

konkrétně Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, vnímala jsem svou inklinaci k hlubšímu 

pochopení podstaty této profese jako samozřejmou, možná až zcela potřebnou. V rámci 

studia na navazujícím magisterském stupni se však můj zájem výrazně zúžil, a to 

v důsledku zahájení vlastní pedagogické praxe. Právě v otázce praxí, jejich hodnocení 

a zejména vlivu na samotný rozvoj studenta jsem najednou viděla určité skuliny, které 

limitovaly mne samotnou, rovněž jsem se však domnívala, že se s podobným trendem 

potýkali i další studenti učitelství. Jako nejvýraznější nedostatek praktické přípravy 

jsem nevnímala ani tak rozsah praxí, ale především nepříliš kvalitní a málo vypovídající 

hodnocení s nimi spojené, zejména však absenci vlastního sebehodnocení, které by 

s pedagogickými praxemi korespondovalo. 

Když se mi tedy naskytla možnost podílet se na projektu Studentské grantové 

soutěže zabývajícím se právě přípravným vzděláváním studentů učitelství, neváhala 

jsem a své podněty jsem v rámci něj předávala již zkušenějším odborníkům, a to pod 

vedením paní doktorky Novotové. Hlavním výstupem tohoto projektu se stal Hodnotící 

a sebehodnotící nástroj profesních kompetencí u studentů učitelství 1. a 2. stupně ZŠ, na 

jehož tvorbě jsem se výrazně podílela. V souvislosti s aplikací tohoto nového nástroje 

při závěrečných souvislých praxích jsem však pociťovala, že jeho přijetí a pochopení 

bylo stále něčím limitováno. Tento pocit se pro mne stal jakýmsi dalším impulsem, 

abych se pokusila i já sama přispět něčím konkrétním, praktickým a využitelným 

v budoucích letech, a to ku prospěchu zkvalitňování nejen hodnocení, ale také 

sebehodnocení studentů v rámci pedagogických praxí na FP TU v Liberci. A právě tato 

snaha se stala náplní mé diplomové práce, jež se úlohou a možnostmi sebehodnocení 

v pregraduálním studiu zabývá. 

Prostřednictvím teoretické části se nejprve pokouším vymezit základní pojmy 

týkající se učitelské profese, jaká je její podstata, jaké jsou role učitele v současné škole 

či osvětlit nejen její historický vývoj, ale také jak se v této profesi vyvíjí učitel sám. 

Nadále se věnuji otázce profesních kompetencí učitele, jejichž jednoznačné vymezení je 
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velmi náročným procesem. Problematickým tématem spojeným s mou prací je i otázka 

profesního standardu učitelství, který v českém přípravném vzdělávání budoucích 

učitelů není stále legislativně ukotven. Tato skutečnost je vnímána jako jedna 

z nejvýraznějších, která kvalitu pregraduální přípravy ovlivňuje. Dále se zabývám 

různými aspekty, jež jsou s rozvojem profesních kompetencí v přípravném vzdělávání 

úzce spojeny. Nejprve objasňuji určité problémy, se kterými se přípravné vzdělávání 

potýká, poté předkládám model přípravy, jenž je založen na propojování teorie a praxe. 

Vzhledem k tématu práce rovněž nepřekvapí, že značný prostor je věnován koncepci 

didaktiky realistického vzdělávání od Korthagena a jeho kolegů. Prostor je poté 

ponechán i sebehodnocení jako takovému, kde se pokouším vymezit nejen základní 

pojmy, ale především demonstrovat význam a důležitost sebehodnocení a sebereflexe 

v přípravném vzdělávání, a to s ohledem na trend vzdělávat budoucí učitele jako 

reflektivní praktiky. Poslední kapitola je věnována popisu praktické přípravy 

učitelských oborů na FP TU v Liberci, na kterou se odkazuji v průběhu části praktické. 

Praktická část je celkově rozdělena do dvou fází. V rámci první fáze se nejprve 

věnuji výzkumu, jenž byl realizovaný v projektu SGS. Popisuji především proces 

vytváření nového evaluačního nástroje, výsledky komentuji spíše okrajově a vztahuji je 

již k náplni fáze druhé, neboť právě ta tvoří jádro této diplomové práce. Druhou fází 

byla realizace kvalitativního šetření, které jsem uskutečnila mimo působnost projektu 

SGS. V rámci tohoto šetření jsem na základě hloubkových rozhovorů zjišťovala názory 

a postoje studentů učitelských oborů nejen k roli sebehodnocení v průběhu pregraduální 

přípravy, ale také k nově vytvořenému nástroji, jeho struktuře, obsahu, smyslu, 

budoucímu využívání a možnému přínosu pro zkvalitnění hodnocení studentů na 

pedagogických praxích, pro jejich vlastní sebehodnocení a profesní seberozvoj. Snahou 

šetření bylo zjistit, jak studenti učitelských oborů tento nový evaluační nástroj vnímají 

a jestli v něm vidí možnost, jak by mohla být otázka sebehodnocení v souvislosti 

s pedagogickou praxí řešena. 

Jako výsledek propojení předložených teoretických východisek a na jejich základě 

realizovaných výzkumných šetření předkládám v závěru této diplomové práce konkrétní 

praktický výstup v podobě manuálu. V rámci něj představuji hodnotící a sebehodnotící 

nástroj v nové podobě a charakterizuji především způsoby jeho zavádění a využívání 

v rámci systému pedagogických praxí na FP TU v Liberci. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vymezení základních pojmů k učitelské profesi 

1.1 Profese učitele 

Profese učitele je považována za jednu z nejzajímavějších profesí. Člověku se na 

první pohled může sice zdát, že se jedná o stereotypní povolání, opak je však pravdou. 

Každý den je pro učitele samotného naprostým originálem, je nabitý dynamickým 

vztahem učitele a jeho žáků, je plný zvratů, úsměvů z úspěchů i pláče z neúspěchů, ale 

i komických situací, které si člověk neznajíc zákulisí této profese těžko představí. 

Profese učitele je pro mnohé studenty určitým posláním, což je také jeden z hlavních 

důvodů, proč jdou mladí lidé tento obor studovat. Obecně je více než žádoucí, aby 

mladý člověk při výběru budoucí profese zohlednil své vlastní schopnosti, znalosti, 

předpoklady a především zájem vybranou profesi vykonávat, u profese učitele to však 

platí dvojnásob. Mladý člověk stojící před rozhodnutím „kam dál“ musí zohlednit nejen 

své předpoklady pro profesi učitele, ale také své vlastní zkušenosti a zážitky, a to 

pozitivní i negativní, v neposlední řadě však také informace o profesi přicházející z jeho 

okolí či médií. 

1.1.1 Učitel a profese učitele 

Osobnost učitele není primárním tématem této práce, jedná se však o pojem 

natolik klíčový, že je vhodné věnovat mu určitý prostor a spolu s pojmem učitelská 

profese vymezit další základní teze, teoretická východiska a související pojmy, aby byla 

hlavní témata práce zasazena do uceleného kontextu. 

Nad otázkou, kdo je vlastně učitel, nemusí člověk příliš dlouho přemýšlet, neboť 

se s ním ve svém životě setkal každý z nás. Profese učitele je jakousi nedílnou součástí 

naší společnosti, její historie sahá daleko do minulosti a role učitele v životě dítěte není 

pouze poskytovatel znalostí, ale také výchovný partner rodičů. Profese učitele se řadí 

mezi největší profesní skupiny (Urbánek, 2005a, s. 8) a patří i mezi nejvíce diskutovaná 

témata, což dokládá skutečnost, že v současné době existuje o učiteli či o profesi učitele 

nepřeberné množství odborné literatury, a to jak zahraniční, tak české. Jak ale uvádí ve 

své monografii Průcha, zarážející na tom všem je toto: „Ačkoli se s pojmem „učitel“ tak 

často zachází, není téměř nikdy pojem přesně vymezen, jako by se automaticky 
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považoval za jednoznačně chápaný pro každého, laika i odborníka.“ (2002, s. 17) Tato 

domněnka je však mylná, a je tedy potřeba tento na první pohled pochopitelný pojem 

osvětlit a vymezit. Prostřednictvím následujících odborných definic se tedy pokusíme 

odpovědět na otázku: Kdo tedy vlastně je učitel a jak je jeho profese vymezena? 

Průcha ve své monografii objasnil pojem učitel z hlediska laické, neodborné 

komunikace velice jednoduše, výstižně a jasně: „výraz učitel označuje osobu, která 

vyučuje ve škole.“ (2002, s. 17) O pravdivosti tohoto výrazu se mohl přesvědčit každý 

z nás, když nastoupil do 1. třídy a osoba učitele jej začala provázet základním 

vzděláním. Tato definice je sice zcela srozumitelná pro laickou veřejnost, pro vědecké 

účely však nedostačující. Pařízek vymezil pojem učitel obdobně, a to jako „osobu, která 

někoho něčemu vyučuje ve škole.“ (1988, s. 5) V charakteristice však pokračuje slovy, 

že „Učitel má ve výchovně vzdělávací soustavě klíčovou úlohu. Na něm do značné míry 

závisí realizace cílů a obsahu výchovy a vzdělání.“ (1988, s. 5) Zajímavé je také 

porovnat definici pojmu z hlediska historického. Průcha totiž ve své monografii uvádí 

definici z roku 1909, kdy byl učitel chápán jako „hlavní zprostředkovatel systematicky 

upravených a srovnaných poznatků z nejrůznějších oborů vědních ve škole a zároveň 

vedle otce a matky třetí hlavní činitel při vychování.“ (2002, s. 21) 

V současně nejaktuálnějším slovníku lze vidět již rozvinutější vymezení pojmu 

učitel. „Obecně osoba podněcující a řídící učení jiných osob, vzdělavatel. Jeden 

z hlavních aktérů vzdělávacího procesu, profesně kvalifikovaný pedagogický pracovník, 

vykonávající učitelské povolání. Na kvalitě učitelů do značné míry závisí výsledky 

vzdělávání. Tradičně byl učitel považován především za předavatele poznatků žákům ve 

vyučování. Učitel spoluvytváří edukační prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje 

činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení a jeho výsledky. Významné jsou sociální role 

učitele v interakci se žáky, v učitelském týmu, ve spolupráci s rodiči a veřejností.“ 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 326) Autoři se rovněž vyjadřují i k sociálnímu 

statusu učitelské profese, který je „závislý na významu a hodnotě, které jsou 

přisuzovány vzdělávání v dané společnosti.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 326) 

Koťa ve své kapitole Učitelství jako povolání uvedl, že „Být učitelem znamená 

vzít vážně požadavek celoživotního vzdělávání, ovládnutí mnoha dovedností, které se 

mění. Být učitelem a stát se nositelem výchovných idejí a ideálu vzdělanosti, znamená 

být v první řadě osobností.“ (2011, s. 15,16) Vašutová obdobně uvádí, že „být 
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učitelem“ znamená „přijmout zodpovědnost vůči společnosti za vzdělání mladé 

generace.“ (2002, s. 6) 

Jak si lze všimnout, výše uvedené definice mají mnoho společného, ale každá je 

formulována jiným způsobem. Je tedy patrné, že jednoznačné vymezení pojmu učitel 

není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. V rámci této práce se 

ztotožňujeme s obsáhlejší definicí, jež je uvedena v Pedagogickém slovníku, doplněnou 

však o důležitý aspekt, který citoval i Průcha z definice pocházející z roku 1909, že je 

„vedle otce a matky třetí hlavní činitel při vychování“. 

Když se přesuneme k vymezení pojmu profese učitele, je situace obdobně složitá. 

Automaticky hovoříme o učitelství jako o profesi, jedná se však o profesi jako takovou? 

Průcha ve své monografii uvádí, že „profese znamená povolání spojené s určitou 

kvalifikací nebo odbornými znalostmi a dovednostmi, většinou vykonávané na základě 

zákonného oprávnění.“ (2002, s. 19) Vašutová dále uvádí, že otázku profesí můžeme 

zkoumat na základě různých kritérií a hledisek, a to ze sociologického, 

psychologického, etického, logisticko-ekonomického a administrativního hlediska. 

(2004, s. 12) Průcha doplňuje, že „v sociologickém výkladu společnosti zaujímá pojem 

profese důležité místo, neboť je jednou z kategorií sociální stratifikace, tedy rozvrstvení 

společnosti.“ (2002, s. 19) 

V současné době však stále přetrvává diskuse o tom, zda učitelství je či není 

profesí. S ohledem na skutečné výkony učitelů a jejich výchovně-vzdělávací činnost 

a prospěšnost společnosti se však může zdát, že se jedná o naprosto bezpředmětnou 

diskusi. I přes trvající diskuse o právoplatném označení učitelství jako profese jsou 

slovní spojení „profese učitele“ nebo „učitelská profese“ naprosto běžně používaná, a to 

jak v odborných dílech, tak i v laické komunikaci. Pojem profese je úzce provázán 

s pojmem profesionál, tedy osobou, která určité pracovní činnosti vykonává na velmi 

vysoké úrovni znalostí a schopností, což u normálního člověka není běžné. Profesionál 

v obecné rovině dosahuje vynikajících výkonů, které jsou spjaty s vysokou odměnou. 

Výkony učitelů bývají posuzovány ve vztahu k výchově a vzdělávání, zejména 

k výsledkům samotným, méně však k jejich procesům. (Vašutová, 2004, s. 17) 

Urbánek ve své monografii uvedl, že jsou určitá povolání, mezi něž patří právě 

i profese učitele, která jsou specifická tím, že podstatou jejich činnosti je práce 

s člověkem a osobní vztah ke klientovi, tedy snaha a dovednost pomoci druhému. 
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Klientem v případě školního prostředí je pochopitelně dítě, žák či student. Právě takové 

profese získaly označení pomáhající. (2005a, s. 23) Jiné označení, které profese učitele 

v průběhu svého vývoje získala, je označení semiprofese. Jak bylo již výše uvedeno, 

v sociologii zaujímá pojem profese důležité místo. Zabývá se rovněž profesemi 

v souvislosti odrazu jejich společenského statusu. Již v průběhu 20. století probíhaly 

systematické sociologické analýzy profesí, v důsledku kterých vznikla kritéria pro ryzí, 

skutečné a opravdové profese. Ostatní profese nesplňující dané podmínky vytvořily 

čtyři další kategorie, a to: semiprofese, pseudoprofese, subprofese a kvaziprofese. 

(Vašutová, 2004, s. 17) 

Jednu z obsáhlejších sociologických charakteristik profesí byl uveden v The 

International Encyclopedia. (The International Encyclopedia in Vašutová, 2004, s. 17) 

V rámci této charakteristiky byla profese učitele analyzována v deseti dílčích aspektech. 

Výsledkem provedené analýzy bylo zjištění, že v určitých kritériích nedosahuje profese 

učitele plného rozměru. Tento výsledek se stal cenným argumentem pro tu část 

odborníků, kteří označují profesi učitele jako semiprofesi. V některých aspektech sice 

aspiruje na označení skutečná profese, i přesto se jí, dle zjištěných nedostatků, stát 

nemůže. Pro bližší pochopení, proč odborníci označují učitelství jako semiprofesi, 

některé z jejich argumentů uvedeme: 

 „v učitelské profesi pracuje mnoho lidí a mnoho žen, 

 učitelská profese je hierarchizovaná podle stupňů a druhů škol, 

 sociální původ učitelů je celkově nižší než u tradičních profesí, 

 profesní dráha učitele je lineární, 

 interdisciplinární znalosti vystupují jako protiklad vysoce 

specializovaných znalostí jiných uznávaných profesí, 

 vymezené podmínky školního vyučování a nízký věk klientů snižují 

prestiž.“ (Vašutová, 2004, s. 17–20) 

Jak je tedy z uvedených argumentů patrné, profese učitele má jisté slabiny oproti 

jiným uznávaným a pravděpodobně i společensky váženějším profesím, jedno je však 

zcela jisté. I přes výsledky prováděných analýz není pochyb, že by učitelská profese 

nebyla profesí v pravém slova smyslu. Záleží tedy na nás, zda se přikloníme k označení 

profese či semiprofese. Důležitější je však jiný aspekt této problematiky, který uvádí 

Vašutová a se kterým se ztotožňujeme: „učitelství je dynamický fenomén, který graduje 
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nebo degraduje díky změnám společenského a vzdělávacího kontextu. Proto ve 

výzkumech, teoriích a v politických rozhodováních je nutné soustředit se na to, jak 

učitele zdokonalovat, tedy profesionalizovat, aby získali a udrželi status společensky 

významné a nezastupitelné profese, ale také jim vytvářet legislativní, platové a pracovní 

podmínky.“ (Vašutová, 2004, s. 20) 

1.1.2 Činnosti a role učitelské profese 

Jedním ze způsobů, jak vymezit pojem učitelská profese, je pokusit se 

charakterizovat to, jaké činnosti vlastně osoby vykonávající profesi učiteli dělají. 

To, co učitelé v rámci profese vykonávají, je v podstatě dáno odpovídajícími 

právními předpisy, především Pracovním řádem. Základní normou pro učitele spadající 

pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) je školský zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, kde jsou 

jasně vymezeny předpoklady a povinnosti jednotlivých pedagogických pracovníků. 

(Průcha, 2002, s. 33, 34; Zákon č. 563/2004 Sb.) 

Mnozí autoři popisují a definují činnosti učitele různými způsoby. Pro účely této 

kapitoly byla jako vhodná shledána formulace, jež nabídl ve své publikaci Urbánek. 

V kapitole Komplexní charakter profese je opravdu kvalitně a jednoznačně shrnuto, čím 

vším se učitel v rámci své profese zabývá, jaké činnosti provádí a do jakých rolí se tedy 

následně i dostává. Jak autor uvádí již v názvu kapitoly, profese učitele má opravdu 

komplexní charakter, což se projevuje v šířce vykonávaných profesních činností 

a nutnosti být vybaven různorodými profesními kompetencemi. Mezi činnosti učitele 

tedy patří: vhodná didaktická a oborová transformace učiva, předávání poznatků žákům, 

komunikace a práce s žáky, individuální a tolerující přístup ke každému jedinci, 

organizace a řízení výchovně-vzdělávacího procesu, řešení konfliktních situací, 

diagnostika a hodnocení. Výčet činností by mohl být dále rozšiřován a specifikován. 

Zde je jen jakýsi základní rámec činností, které jsou v profesi učitele vyžadovány 

a vykonávány. Jak tedy můžeme vidět, spektrum činností je opravdu různorodé, s čímž 

se u jiných povolání málokdy setkáme. (Urbánek, 2005a, s. 24) 

Je poměrně pochopitelné, že z vykonávaných činností vyplývají také role, ve 

kterých se člověk v profesi učitele v průběhu své kariéry ocitne. Urbánek dále uvádí, že 

stejně jak činnosti, tak i role jsou velmi různorodé, a to následovně: „učitel jako 

vychovatel, utěšitel, terapeut, opatrovník, poradce, facilitátor, konzultant, druh, 
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vypravěč, organizátor, vůdce, posuzovatel, kontrolor, dozorce, soudce, ale i umělec, 

krotitel, klaun a další.“ (2005a, s. 25) Jednotlivé role jsou mnohdy propojené, díky 

čemuž prožívá učitel někdy opravdu krušné chvíle. Například tehdy, když musí zastat 

více rolí v jeden moment a řešit vzniklý konflikt mezi žáky. Musí zastat nejen roli 

utěšitele, ale rovněž i soudce. Dostává se tak do opravdu nelehkých situací, ve kterých 

si musí ale stále udržovat profesní odstup a nadhled. 

1.1.3 Historický vývoj učitelské profese 

Vzhledem k tématu diplomové práce není primární snahou obsáhnout a osvětlit 

celý vývoj učitelské profese od jejích počátků až po současnost. Jedná se spíše o jakýsi 

stručný pokus poodhalit hlavní mezníky tohoto vývoje. Pokusíme se nastínit, jaké byly 

pravděpodobné podmínky vzniku této profese, jak se následně profese učitele vyvíjela 

a jaké změny zaznamenala v posledních letech, tedy po roce 1989, který představoval 

výraznou změnu nejen pro společnost, ale i pro vzdělávání jako takové. 

V současné době existuje na světě přes 25 000 povolání a právě jedním z nich je 

i učitelství. V tomto porovnání je to taková malá rybka v celém širém oceánu, má však 

oproti mnoha jiným jednu zvláštnost, a to svou dlouhou historii. V dnešním světě je pro 

nás zcela přirozené, že nové profese přicházejí a vznikají na základě neustálého vývoje 

nejen lidstva samotného, ale i na základě neustále se rozvíjejících technologií. Lze tedy 

říci, že délka historie každé profese je různá. Jak ale uvádí Průcha ve své monografii, 

„jsou povolání, jež jsou spjata s vývojem lidstva od samého začátku – a k těm patří 

učitelství.“ (2002, s. 9) Když se nad tím zamyslíme, je to skutečně pravda. Učitelství se 

začalo vyvíjet od dob, kdy člověk ovládající určitou specifickou činnost potřeboval 

danou dovednost naučit někoho dalšího, zatímco ostatní v dané činnosti specializováni 

nebyli. Tímto způsobem byly předávány poznatky v oblasti řemeslné výroby, spolu 

s tím byly na nové generace přenášeny i poznatky o přírodě, náboženství, mravních 

normách či rituálech. Lze tedy soudit, že se mohlo jednat o první vyučování, které 

zajišťovali stařešinové, kněží či náčelníci kmenů. Právě je můžeme považovat za první 

vzdělavatele v historii lidstva. (Průcha, 2002, s. 9) 

V období středověku se učitelská profese těšila význačnému postavení a stala se 

pevnou součástí duchovního vzdělávání, kdy byli připravováni a vzděláváni duchovní 

představitelé. Přelomovým se stalo 12. století, kdy byly v Evropě zakládány univerzity, 

jež napomáhaly rozvíjet celkovou vzdělanost. (Průcha, 2002, s. 10) 
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Od 17. století měly na učitelskou profesi vliv zejména pedagogické teorie 

humanistických myslitelů, mezi které jednoznačně patřili J. A Komenský, 

J. J. Rousseau a další. I jejich působení a práce výrazně ovlivnily charakter profese 

učitele. Dalším velkým mezníkem českého učitelství bylo 18. století a vláda Marie 

Terezie, během níž byly provedeny zásadní školské reformy, tou nejvíce známou je 

pochopitelně zavedení povinné školní docházky a ustanovení tří druhů základních škol. 

Zmíněné reformy si však žádaly další výrazné úpravy, zejména v profesní přípravě 

učitelů samotných. Začaly být zřizovány takzvané preparandie, které lze považovat za 

jakýsi první typ systematické přípravy pro výkon profese učitele. (Průcha, 2002, 

s. 10, 11) 

Dalším zásahem byl velký říšský zákon v roce 1869, kdy byla příprava učitelů 

prodloužena, blíže specifikována a probíhala nadále na ústavech zvaných pedagogie. 

Takzvaný Hasnerův zákon stanovil i další aspekty učitelské profese, například učitelské 

platy. (Průcha, 2002, s. 13) Je ale tedy zcela zřejmé, že po vydání zákona se dostávalo 

studentům učitelství mnohem vyššího vzdělání. (Váňová, 2011, s. 29) Na přelomu 

19. a 20. století se i přes mnohdy nepříznivou politickou situaci v Rakousku-Uhersku 

profese učitele stále vyvíjela a počet učitelů dále narůstal. (Průcha, 2002, s. 13) 

K lepšímu pochopení učitelské profese v současnosti je poměrně dobré objasnit si 

také vývoj té nejvyšší formy její profesní přípravy, a to vysokoškolskou přípravu pro 

profesi učitele. Jak ve své monografii uvádí J. Průcha, „Byl to vskutku dlouhodobý 

zápas, do kterého zasahovali někteří progresivní pedagogové již koncem 19. století.“ 

(2002, s. 13) Prvních z nich byl například Gustav Adolf Lindner, který velice důrazně 

poukazoval na nutnost vysokoškolské přípravy učitelské profese. Realizaci 

vysokoškolské přípravy se však legislativní cestou prosadit stále nedařilo, a tak si čeští 

učitelé pomohli sami. V roce 1921 tak byla v Praze zřízena soukromá vzdělávací 

instituce Škola vysokých studií pedagogických, jejíž činnost byla však pozastavena 

německou okupací. Tato instituce byla u nás ve skutečnosti tou první pro 

vysokoškolskou přípravu učitelů. (Průcha, 2002, s. 13, 14) 

Druhá světová válka byla jedním z nejvýraznějších mezníků 20. století, který 

v oblasti vzdělávání českých učitelů nastolil mnoho změn. Zcela zásadní změnu 

představoval dekret prezidenta republiky vydaný již 27. 10. 1945 o vzdělání učitelstva. 

(Váňová, 2011, s. 40) Tímto dekretem bylo stanoveno, že „učitelé škol všech druhů 
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a stupňů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách vysokých škol.“ 

Pedagogické fakulty byly tak na přelomu let 1946/1947 opravdu zřízeny. 

Československo se díky tomu stalo jednou z prvních zemí, kde bylo možné studovat 

úplné vysokoškolské vzdělávání univerzitního typu pro všechny učitele, kromě 

učitelství pro mateřské školy. (Průcha, 2002, s. 15) 

V prvních desetiletích komunistického režimu docházelo k různým 

institucionálním či administrativním změnám, v jejichž důsledku byly pedagogické 

fakulty nejprve zrušeny a poté v roce 1964 opětovně zřízeny. Těmito změnami se však 

prohlubovaly problémy mezi pedagogickou fakultou a ostatními univerzitními 

fakultami. Po roce 1976 napětí narostlo ještě více, a to z toho důvodu, že byla zavedena 

sjednocená příprava učitelů pro druhý stupeň ZŠ a pro školy střední na pedagogických 

i ostatních univerzitních fakultách. Tento konkurenční boj pedagogické fakulty většinou 

prohrávaly, což vedlo některé z nich po roce 1989 k rozhodnutí, že se omezí na přípravu 

a vzdělávání učitelů základních škol. Tento trend je viditelný nejen v prostředí 

Československa, ale také v jiných zahraničních zemích. Důvodem byl a možná někde 

stále je mylně rozšířený názor, že pedagogické fakulty vědu pouze zprostředkovávají, 

nikoliv však vytvářejí. To je však smutný omyl, neboť v současné době je jasně patrné, 

že pedagogické fakulty se výrazně snaží a také podílí na rozvíjení společenských věd, 

čímž se tedy právem řadí mezi univerzitní fakulty. (Váňová, 2011, s. 41, 42) 

Dalším výrazným mezníkem byl pochopitelně převrat v roce 1989, jež odstartoval 

zásadní změny v českém školství týkající se zejména vzdělávací politiky. Začaly 

postupně vznikat nové školské dokumenty a školské zákony byly novelizovány. Ihned 

po listopadovém převratu se rozběhla vnitřní přeměna školství, tentokrát však jako 

důsledek snah proudících zdola. Začaly vznikat nové druhy škol, které reagovaly nejen 

na vyvíjející se trh práce a vývoj technologií, ale také na zahraniční vývojové trendy, 

například alternativní koncepce vyučování, nové přístupy k hodnocení či možnosti 

spolupráce s rodiči. (Vašutová, 2004, s. 64) Došlo zejména k určitému uvolnění 

centralizovaného řízení školství, což se projevilo v posílení administrativní, 

pedagogické i ekonomické autonomie škol. Školy nabyly autonomii především v oblasti 

kurikula, tedy v otázce, co bude náplní učebních osnov, výběru učebnic či možnosti 

vytvářet vlastní vzdělávací program. V roce 2004 byl také konečně vydán dlouho 

očekávaný a žádaný školský zákon č. 561/2004 Sb., který však pro český školský 

systém zásadní změnu neznamenal. (Váňová, 2011, s. 87–89) 
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Velmi zajímavým momentem v tomto vývoji je skutečnost, že ačkoliv byl 

konečně získán prostor pro rozvíjení dosud omezované pedagogické autonomie, tedy té 

učitelské profese jako takové, ne všichni učitelé byli a stále jsou na zisk této 

samostatnosti připraveni. Přináší s sebou totiž požadavek určité míry profesní 

zodpovědnosti, s čímž se mnozí učitele neumí vyrovnat a raději by i nadále byli 

podřízeni pokynům shora, než aby se vyrovnávali s nově nabytými pravomocemi. 

(Vašutová, 2004, s. 64) Vašutová tuto problematiku shrnuje slovy, že „Řídícími prvky 

výkonů učitelů se stávají vzdělávací standardy, jejichž dosažení je nezbytné k udržení 

srovnatelnosti vzdělávacích úrovní, návaznosti a prostupnosti ve vzdělávacím systému.“ 

(Vašutová, 2004, s. 65) 

Od přelomu tisíciletí vystupuje do popředí zejména otázka standardizace učitelské 

profese a spolu s kariérním řádem patří mezi nejdiskutovanější témata v otázce 

vymezení učitelské profese a jejich kompetencí. Z tohoto důvodu je těmto tématům 

věnován prostor v samostatných kapitolách. 

1.1.4 Profesní vývoj učitele 

Jak tomu bývá i v jiných profesích, stejně tak učitel se po celý svůj život profesně 

vyvíjí. A právě tento vývoj je již pod dlouhá léta zkoumaným tématem, a to jak 

v zahraničí, tak i v České republice (dále jen ČR). Předpokládá se, že i v této profesi se 

učitel vyvíjí v rámci takzvaných cyklů, které jsou v této profesi specifické tím, že se 

podle nich soudí, jak je učitel výkonný, respektive jak je kvalitní jeho pedagogická 

činnost. Obecně se soudí, že čím je učitel zkušenější, tedy že se nachází již ve vyšší 

vývojové etapě, že tím je jeho práce kvalitnější. Tento poměr zkušenosti – kvalita však 

nemusí být rozhodně vždy platný. (Průcha, 2002, s. 23) 

Průcha uvádí, že profesní dráhu učitelů lze rozčlenit do jednotlivých etap: 

 „volba učitelské profese – motivace ke studiu učitelství 

 profesní start – vstup do povolání, učitel-začátečník 

 profesní adaptace – první roky ve výkonu povolání 

 profesní vzestup – kariéra 

 profesní stabilizace – zkušený učitel, učitel-expert 

 profesní vyhasínání – vyhoření“ (2013, s. 202; 2002, s. 23, 24) 
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Velký význam je přikládán hned první etapě, a to volbě učitelské profese. Kvalita 

profese je přeci jen podmíněna tím, jací uchazeči se ke studiu této profese přihlásí, jaká 

je jejich motivace danou profesi vykonávat či jaké jsou důvody volby studia profese. 

(Průcha, 2002, s. 24) Student učitelství následně absolvuje ucelenou přípravu na vysoké 

škole, díky které si osvojí celou řadu profesních kompetencí. Završením 

vysokoškolského studia se ocitne na profesním startu a vstupuje do profese učitele. 

V tomto momentě získává učitel označení „začátečník“. Průcha uvádí, že „Všeobecně 

se považuje první rok učitelovy práce ve škole za rozhodující období pro utváření jeho 

profesních dovedností a pro adaptaci na úkoly a podmínky, v nichž vykonává své 

povolání. Projevuje se šok z reality u začínajících učitelů, kteří zjišťují, že nejsou 

náležitě připraveni na všechno, co od nich profese učitele vyžaduje.“ (2002, s. 26) 

Píšová popisuje rovněž fenomén profesního nárazu, který je spojován s počáteční 

etapou profese, neboť „od učitele se od počátku očekává plný výkon a plnění stejných 

povinností jako od zkušených praktiků.“ (2005, s. 49) Učitel musí tedy okamžitě po 

nástupu do profese podávat stoprocentní výkony, což mnohé jiné profese nevyžadují 

a zodpovědnost za svou práci přebírají pozvolněji. 

Začínající učitel se velice rychle stane osamoceným bojovníkem, který se musí co 

nejrychleji adaptovat na podmínky své profese. Právě profesní adaptace probíhá 

mnohdy velmi obtížně. Učitelé se snáze dostávají do stresových situací, v horších 

případech do konfliktů jak s kolegy, tak například s žáky a dokonce i s jejich rodiči. 

Učitel se v tomto období vrací k metodě pokus-omyl, čímž mohou mnohdy trpět 

samotní žáci. (Průcha, 2013, s. 210) 

Po etapě adaptace se učitel dostává do fází profesního vzestupu a profesní 

stabilizace, kdy se jeho pozice v profesi upevňuje a lze hovořit o jakémsi růstu 

z hlediska vývoje osobnosti, zkušeností, vyspělosti a celkové pedagogické činnosti. 

Učitel v tomto období získává označení „expert“, jedná se tedy již o učitele zkušeného. 

Odhaduje se, že se jím učitel stane přibližně po pěti a více letech profesního působení. 

Právě v této fázi, kdy je jeho pozice silně ukotvena, má asi největší vliv na své žáky 

prostřednictvím kvalitně připraveného vzdělávacího prostředí, ale také na budoucí či 

začínající učitele, které může inspirovat. (Průcha, 2013, s. 216; Průcha, 2002, s. 27) 

Závěrečnou fází, do které se však rozhodně nemusí dostat každý učitel, je 

takzvané profesní vyhasínání nebo vyhoření, dnes je tento pojem obecně rozšířen 
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a znám jako „burnout syndrom“. Do této fáze se mohou postupem času dostat starší 

konzervativnější učitelé, výjimkou však rozhodně nejsou ani začínající učitelé, kteří 

v profesi vyhoří již po několika letech. Jedná se o stav, kdy je učitel vyčerpán 

z každodenních příprav, unaven vyučováním, má strach z kontaktu s rodiči, je zklamán 

z vlastní profesní činnosti, nemá zájem o další sebevzdělávání, odmítá inovovat své 

postupy, je víceméně vnitřně vyhaslý a ztrácí tak zájem o svou profesi. (Průcha, 2002, 

s. 28; Píšová, 2005, s. 52, 53) 

Vývoj profesní dráhy učitele je navíc zcela nelineární, individuální a zahrnuje 

většinou také fáze stagnace, regrese či slepé uličky. (Lortie in Píšová, 2005, s. 50) 

Záleží tedy na každém učiteli zvlášť, jak bude danými etapami prostupovat, které další 

vnitřní a vnější podmínky budou ovlivňovat jeho profesní vývoj, který je přeci jen 

pochopitelně úzce spjat s vývojem osobním. 

1.2 Profesní kompetence učitele 

V této kapitole se dostáváme k pojmu, který je pro diplomovou práci zcela 

klíčový, a tím jsou „profesní kompetence učitele“. Pojem kompetence má z určitého 

pohledu zcela jednoznačný význam. Být kompetentní v běžné komunikaci znamená být 

způsobilý vykonávat danou činnost, v profesi učitele se tedy jedná o efektivní řízení 

výchovně-vzdělávacího procesu. Nedokonalostí tohoto pojmu je však skutečnost, že 

ačkoli je čím dál tím více zkoumán a využíván v odborném společenství i laické 

veřejnosti, odborníci a autoři se na jeho vymezení neshodují. Vedle pojmu profesní 

kompetence se setkáváme také s obdobně používanými pojmy kompetence učitele, 

klíčové kompetence, pedagogické kompetence, dovednosti učitele či starším označením 

způsobilost učitele. 

Již v roce 1988 charakterizoval Pařízek učitelskou profesi několika základními 

vnitřními předpoklady, které označil jako „způsobilosti“, tedy jakýsi „soubor 

subjektivních předpokladů pro úspěšný výkon učitelského povolání.“ (1988, s. 30) Mezi 

tyto způsobilosti řadil způsobilost odbornou, výkonovou, osobnostní, společenskou 

a motivační.“ (Pařízek, 1988, s. 31–41) 

Základní vymezení pojmu najdeme samozřejmě v Pedagogickém slovníku, kde je 

pojem „kompetence učitele“ charakterizován jako „Soubor vědomostí, dovedností, 

postojů a hodnot důležitých pro výkon učitelské profese. Vztahují se k profesní, 
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obsahové a osobnostní složce standardu učitelství. Patří k nim kompetence pedagogické 

a didaktické, oborově předmětové, diagnostické a informační, sociální, psychosociální 

a komunikační, manažerské a normativní, profesně a osobnostně kultivující.“ (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2013, s. 130) Autoři Slavík a Siňor pracují rovněž s pojmem 

„kompetence učitele“, který vystihují jako „připravenost učitele vyrovnat se s nároky 

své profesionální role a současně s tím zachovat potřebnou míru autenticity vlastní 

osobnosti.“ (1993, s. 156) 

Švec používá označení „pedagogické kompetence“, které chápe jako „souhrn 

způsobilostí, kterými by měl být vybaven učitel, aby mohl efektivně vyučovat, 

vychovávat i zdokonalovat svou pedagogickou činnost, a které by měly být utvářeny, 

kultivovány a zdokonalovány u studentů učitelství.“ (1999, s. 23) Řadí mezi ně: 

 „vrozené způsobilosti – například schopnosti a pedagogické nadání, 

 způsobilosti získávané učením a praktickou pedagogickou činnost – 

pedagogické vědomosti, dovednosti a zkušenosti“ (Švec, 1999, s. 23) 

Problematice a vývoji profesních znalostí a dovedností se výrazně věnuje 

především Vašutová, která uvádí, že pojem kompetence má „komplexnější charakter 

a znalost je již jeho součástí.“ (2004, s. 88) Právě pojem kompetence je dnes mnohdy 

označován jako módní, neboť je v zásadě totožný s profesními znalostmi či 

dovednostmi. Pojem lze navíc nahradit termíny jako je způsobilost, schopnost, 

dovednost, oprávnění, výkonnost, zdatnost, efektivnost a dalšími, jež víceméně 

vystihují, jak by měl být učitel vybaven a připraven pro profesi. Nejen jazykovou 

nejednoznačností, ale také různými přístupy a pohledy na problematiku profesních 

kompetencí se pojem stává velmi komplikovaným. (Vašutová, 2004, s. 90-91) Vašutová 

tedy po vlastním studiu dané problematiky předložila opravdu komplexní definici 

pojmu „profesní kompetence“ učitele, které „vymezuje jako otevřený a rozvoje schopný 

systém profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách 

znalostí, dovedností, zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou 

vzájemně provázané a chápané celostně. Kompetence jsou konstruktem, který 

charakterizuje efektivní jednání učitele v jednotlivých vrstvách jeho činnosti 

a v jednotlivých pedagogických rolích. Definování struktury kompetencí má význam 

v profesionalizaci učitelů, jejich hodnocení i v profesní identitě.“ (2004, s. 92) V duchu 

této definice dospěla autorka k formulaci sedmi oblastí profesních kompetencí: 
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 „předmětová/oborová, 

 didaktická a psychodidaktická, 

 pedagogická, 

 diagnostická a intervenční, 

 sociální, psychosociální a intervenční, 

 manažérská a normativní, 

 profesně a osobnostně kultivující.“ (Vašutová, 2004, s. 105) 

Také Spilková se drží pojmu „profesionální kompetence“, která „jako komplexní 

způsobilost k úspěšnému vykonávání profese zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje, 

hodnoty a osobnostní charakteristiky.“ (Spilková in Píšová, 2005, s. 39) Složky 

profesní kompetence člení následovně: 

 „kompetence odborněpředmětové, 

 kompetence psychodidaktická, 

 kompetence komunikativní, 

 kompetence organizační a řídící, 

 kompetence diagnostická a intervenční, 

 kompetence poradenská a konzultativní, 

 kompetence reflexe vlastní činnosti.“ (Průcha, 2013, s. 219) 

Tomšíková, Smékalová a Slavík ve své studii definují kompetenci jako excelentní 

způsobilost. Kompetence vnímají jako komplex znalostí, dovedností, postojů 

a zkušeností a charakterizují je jako rozvoje schopné, variabilní a flexibilní. (2014, 

s. 45) 

Problematice se věnují samozřejmě i zahraniční odborníci, mezi které patří 

například Chris Kyriacou. Velkým přínosem je jeho publikace Klíčové dovednosti 

učitele, kde si již v názvu můžeme všimnout, že se přiklání spíše k pojmu „dovednosti 

učitele“. Ty chápe jako „účelné a cílově orientované činnosti učitele, zaměřené na 

řešení pedagogických situací a problémů.“ (Kyriacou, 2004, s. 8) Právě Kyriacou 

pohlíží na problematiku učitelských dovedností spíše z pohledu reálných pedagogických 

činností, které učitel ve své profesi provádí, než z pohledu, jaký by měl učitel ideálně 

být. (Průcha, 2013, s. 220) Dovednosti učitele jsou dle Kyriacoua následující: 

 „plánování a příprava, 

 realizace vyučovací jednotky, 
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 řízení vyučování, 

 klima třídy, 

 kázeň, 

 hodnocení prospěchu žáků, 

 reflexe a evaluace vlastní práce.“ (Kyriacou, 2004) 

Pojmy jsou rozdílně definovány i používány, přesto jak píše Průcha „Shoda je 

zřejmě v tom, že profesní kompetence jsou chápány jako soubor odborných 

a osobnostních předpokladů pro výkon učitelské profese, které by měli učitelé získávat 

studiem, ale pak dále rozvíjet v průběhu vlastního výkonu učitelského povolání.“ 

(Průcha, 2002, s. 108) Toto shrnutí spolu s vymezením pojmu profesní kompetence, 

které nabídla Vašutová, poskytuje velmi kvalitní představu o tom, co profesní 

kompetence skutečně znamenají. Zejména v definici od Vašutové vítáme zdůrazněnou 

schopnost rozvoje a postupného osvojování kompetencí, k čemuž by mělo docházet 

právě v rámci přípravného vzdělávání. 

Otázkou však i nadále zůstává, které to tedy jsou ty profesní kompetence učitele. 

Tuto problematiku ale nelze vyřešit bez zapojení odpovědné společnosti, politických 

představitelů a zejména pedagogických odborníků, neboť oni musí společně posoudit, 

co je v profesi učitele klíčové, tedy k čemu mají být při nástupu do své profese 

kompetentní, a z těchto požadovaných profesních kompetencí vytvořit jakýsi základní 

rámec. V neposlední řadě to jsou i požadavky zaměstnavatelů, které ovlivňují náplň 

vzdělávacích programů, jež následně produkují absolventy v požadovaném 

absolventském profilu. (Vašutová, 2004, s. 93, 94) 

Tímto shrnutím došlo k odkrytí velmi ožehavého tématu a nedostatku českého 

školství, kterému bude věnován prostor v následující kapitole. Jedná se o standard 

učitelské profese, který v českém přípravném vzdělávání stále chybí. 

1.3 Profesní standard učitelství 

Na základě vymezení pojmu profesní kompetence se nyní dostáváme k jednomu 

z nejaktuálnějších témat současného českého vzdělávacího systému, a to profesnímu 

standardu učitelství. Jak bylo uvedeno již výše, učitelství je ve výčtu profesí skutečnou 

výjimkou, neboť oproti jiným povoláním dosud vymezenou a jasně stanovenou úroveň 
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požadovaných profesních kvalit nemá, čímž je znemožněna vyváženost v kvalitě 

absolventů pedagogických fakult, tedy začínajících učitelů. 

Odbornicí v této oblasti je nesporně Vašutová, která problematiku otvírá 

definováním procesu profesionalizace, kdy to mohou být právě samotní učitelé, díky 

kterým se učitelství stává skutečnou a ze strany celé společnosti respektovanou profesí. 

Musí však dojít k jasnému vymezení potřebných znalostí a dovedností, jež jsou důležité 

pro profesi učitele. V současné době je tedy více než žádoucí, aby stejně jako v jiných 

státech Evropy i v ČR došlo k definování toho, jaké jsou a budou vedle 

vysokoškolského diplomu další kvalifikační požadavky na studenty učitelství, kteří pak 

budou vstupovat do profese učitele. Tuto funkci by mohl, stejně jako v zahraničí, plnit 

právě takzvaný „profesní standard“. (Vašutová, 2004, s. 33) 

Ten, jak dále Vašutová uvádí, je chápán jako závazná norma, která by na základě 

struktury profesních činností, povinností a zodpovědností vymezila rámec profesních 

kompetencí, které by byly těmi stěžejními pro standardní výkon profese učitele. Na 

základě této normy by mohl být vyvozen profil absolventa, profesní i kariérní růst či 

hlediska hodnocení učitelů. Právě samotné zavedení normativního vymezení profesních 

kompetencí je však na jedné straně vyžadováno, na druhé straně ale také odmítáno 

a kritizováno. Hlavním protiargumentem je jedinečnost a výjimečnost každého z nás, 

která by jasně požadovanou úrovní výkonu byla potlačována. Vašutová však předkládá 

několik zajímavých argumentů ve prospěch standardizace profese: 

 „různé profese jsou definované v podobě profesních profilů, zatímco 

o učitelství jako o profesi se spíše spekuluje, 

 standardizace poskytuje rámce kvantity a kvality profesního výkonu 

a v důsledcích argumentaci pro platové normy, 

 standardizace umožňuje srovnání s jinými profesemi, s jinými 

kategoriemi uvnitř profese a srovnání kvality vzdělávacích programů 

a výstupů, 

 standardizace vymezuje rámce přípravného a dalšího vzdělávání, 

profesního a kariérního růstu, 

 kodifikovaná standardizace činí stát zodpovědným a zainteresovaným na 

profesionalizaci učitelů a jejich hodnocení, 
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 profesní standard vymezuje učitelství jako expertní profesi.“ (Vašutová, 

2004, s. 34) 

ČR však i nadále zůstává ojedinělou v rámci evropského kontinentu, neboť se 

vedení státu stále brání převzetí přímé zodpovědnosti za formu a koncepci přípravného 

vzdělávání budoucích učitelů, a stanovit tak standardy učitelského povolání. (Vašutová, 

2004, s. 65) Pokud hovoříme o profesionalizaci učitelské profese, věnujeme se zejména 

oblasti přípravného vzdělávání. Protože právě koncept teoretické a praktické přípravy 

studentů učitelství ovlivní to, jak budou kvalitní učitelé ve své profesi. (Vašutová, 2004, 

s. 88) A právě zde narážíme na jádro problému, neboť v současné době připravuje každá 

pedagogická fakulta v rámci ČR studenty učitelských oborů dle své vlastní koncepce, 

čímž se dostáváme do situace, kdy se výstupní kompetence pro výkon profese učitele 

jednotlivých studentů mohou značně lišit. 

Jak se ale v této změti různých koncepcí pregraduálního vzdělávání pozná ta 

nejvhodnější, ta, která připravuje kvalitní budoucí učitele? Touto otázkou a mnoha 

dalšími se zabývaly Spilková, Tomková a kolektiv v rámci výzkumného projektu 

Univerzity Karlovy Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském 

kontextu, na základě kterého byl vypracován model kvalitní školy. Za klíčové znaky 

kvalitní školy jsou považovány: jasná filozofie školy, kvalitní systém řízení školy, 

kvalitní učitelský sbor – jedním z požadavků je profesionalita učitele, kvalita výuky 

a autenticita školy. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 10–13) Autoři dále uvádějí, že 

právě učitel je klíčovou rolí ve všech modelech kvalitní školy: „Kvalita učitelů je 

všeobecně považována za klíčový faktor, který zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu 

školního vzdělávání.“ (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 21) Rozhodující roli v kvalitě 

výuky mají dle autorů profesní a lidské kvality učitele. (Spilková, Tomková a kol., 

2010, s. 21) K otázce kvality vzdělávání se vyjadřuje také Trunda, který tvrdí, že 

„Kvalita vzdělávání souvisí bezprostředně s profesními kvalitami učitele.“ (2012, s. 5) 

V souvislosti s tím poukazuje na rozšířený názor společnosti: „Jaký učitel, takový žák.“ 

Dle Trundy je sice značně zjednodušený, v podstatě však pravdivý, neboť učitel je 

opravdu tím, kdo zásadně ovlivňuje úroveň vzdělání žáků. (2012, s. 5) 

Spilková, Tomková a kolektiv se následně shodují, že na základě vymezení 

klíčových prvků kvality učitele, které jsou definovány v podobě profesních kompetencí, 

znalostí či způsobilostí, došlo v mnoha evropských i neevropských státech k vytvoření 
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profesního standardu jakožto normy kvality pro výkon profese učitele. „Tím, že se stát 

podílí na tvorbě, či přímo stanovuje normy kvality, vyjadřuje svoji odpovědnost za 

kvalitu učitelů, jejich vzdělávání a vytváří také podmínky k zajišťování kvality.“ 

(Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 25) Dále ještě doplňují, že standard profese je 

nejběžněji formulován prostřednictvím klíčových profesních kompetencí, které vnímají 

jako „komplexní, flexibilní soubor znalostí, dovedností, reflektovaných zkušeností, 

hodnot a postojů“. Rovněž může být formulován v podobě charakteristik klíčových 

činností dané profese, které jsou zcela nezbytné pro kvalitní výkon profese. (Spilková, 

Tomková a kol., 2010, s. 25, 26) 

Problematika kvality učitele a profesního standardu se v českém prostředí dostala 

do centra zájmu po vydání dokumentu Národní program rozvoje vzdělání v České 

republice neboli Bílá kniha v roce 2001. I zde bylo již uvedeno, že jednou z cest ke 

zvýšení kvality učitelů a jejich přípravného vzdělávání je vytvoření profesních 

standardů, které by sloužily jako základ pro formulaci jednotlivých rámcových 

programů přípravného vzdělávání učitelů. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 39) Na 

Bílou knihu tak navázal projekt v rámci grantu MŠMT, jehož nejdůležitějším výstupem 

byl pokus o zformulování komplexních kvalit učitele, které by mohly představovat 

profil standardního profesního výkonu. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 39; 

Vašutová, 2004, s. 94) Vašutová k potřebě profesního standardu doplnila, že zahraniční 

zdroje jasně poukázaly na fakt, že učitelství již nelze vnímat jen jako poslání. „Učitel 

musí být především vysoce kvalifikovaný odborník a reflektivní praktik, jehož profese je 

založena na interdisciplinaritě teoretických a praktických znalostí, expertnosti v řešení 

výchovných a vzdělávacích situací, profesní flexibilitě, na etických a osobnostních 

kvalitách.“ (Vašutová, 2004, s. 99, 100) Při tvorbě modelu bylo také důležité držet se 

myšlenky, že má-li se standard stát normou, musí mít obecnou platnost pro rozdílné 

skupiny učitelů, co nejméně detailní charakter a jeho dosažení by mělo být 

prokazatelné. (Vašutová, 2004, s. 101) 

Východiska pro tvorbu modelu profesního standardu představovaly funkce školy, 

které určují role učitelů, a poté vzdělávací cíle pro 21. století, takzvaný Delorsův 

koncept „čtyř pilířů vzdělávání“. Tento koncept zahrnuje tyto pilíře: učit se poznávat, 

učit se žít s ostatními, učit se jednat, učit se být. (Vašutová, 2004, s. 102) Každému 

z nich byly následně přiřazeny vymezené funkce školy (viz Tabulka 1). 
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Tabulka 1: Vztah „čtyř pilířů vzdělávání“ a funkcí školy 

Zdroj: (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 40) 

Cíle vzdělávání Funkce školy 

učit se poznávat – osvojovat si nástroje pochopení světa a rozvíjet 

dovednosti potřebné k učení se 
kvalifikační 

učit se žít společně s ostatními – umět spolupracovat socializační 

učit se jednat – naučit se tvořivě zasahovat do svého prostředí integrační 

učit se být – porozumět sám sobě a svému utváření v souladu 

s morálními hodnotami 
personalizační  

Propojením cílů vzdělávání a funkcí školy vznikly komplementární dvojice, které 

můžeme vidět v Tabulce 2. Tyto dvojice byly důležité pro stanovení a specifikaci 

profesních kompetencí učitelů, čímž byly víceméně popsány nároky na profesi učitele. 

Tabulka 2: Vyvozené kompetence ze čtyř pilířů vzdělávání 

Zdroj: (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 40) 

Cíl – učit se poznávat 

kompetence předmětová 

kompetence didaktická/psychodidaktická 

kompetence pedagogická 

kompetence informatická a informační 

kompetence manažerská 

kompetence diagnostická a hodnotící 

Cíl – učit se žít společně s 

ostatními 

kompetence sociální 

kompetence prosociální 

kompetence komunikativní 

kompetence intervenční 

Cíl – učit se jednat 

kompetence všeobecného rozhledu/osobnostně kultivující 

kompetence multikulturní 

kompetence environmentální 

kompetence proevropská 

Cíl – učit se být 

kompetence diagnostická 

kompetence hodnotící 

kompetence zdravého životního stylu 

kompetence poradensko-konzultační 

společná kompetence osobnostní – týká se psychické odolnosti, fyzické zdatnosti, 

empatie, osobnostních postojů, dovedností a vlastností 

Takto vytvořený profesní standard měl ve svém jádru celkem sedm oblastí 

kompetencí, které jsou uvedené v souvislosti s Vašutovou již v kapitole 1. 2. Profesní 

kompetence učitele. Profesní standard byl následně v tomto duchu rozpracován pro 

jednotlivé kategorie učitelů ve formě vymezení dovedností, znalostí a postojů. 
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Spilková, Tomková a kolektiv charakterizují i další vývoj nově vzniklého návrhu 

standardu. Ačkoli MŠMT bylo tím, kdo zadal práci na tvorbě modelu, po prvotním 

přijetí a podpoře s ním nadále nepracovalo. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 41) 

Teprve v roce 2004 se objevil nový impuls, čímž byla debata o profesním standardu 

obnovena. MŠMT jmenovalo grémium, jež se mělo problematikou přípravného 

vzdělávání učitelů zabývat. Výsledkem jejich činnosti byly takzvané „minimální 

standardy učitelství“. Tyto standardy mající podobu čtyř závazných složek učitelské 

přípravy a jejich vzájemných proporcí obecně napomohly k posílení profesionalizace 

učitelské přípravy. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 43, 44) 

Tento příslib významného zlepšení situace a kvality učitelské přípravy byl však 

zastaven pochybami akademických funkcionářů, v důsledku čehož došlo k oslabení 

vytvořeného dokumentu a norma závazná se přeměnila pouze v normu doporučenou. 

Názor, že kvalitu učitele je nutné ukotvit pomocí normativního standardu, začal však 

opět sílit a v roce 2008 byl předložen dokument „Standard kvality profese učitele.“ Jak 

autoři uvádí, ten je v tomto dokumentu chápán jako „konkretizace požadovaných kvalit 

učitele, které jsou nezbytné pro kvalitní standardní vykonávání profese v podmínkách 

kutikulární reformy.“ Tento standard rovněž definuje požadované kompetence, které 

jsou vnímány jako kritérium k hodnocení kvality práce učitelů, jedná se o jakési 

indikátory kvality. V průběhu roku 2009 probíhala veřejná debata, do které se zapojily 

nejen pedagogické asociace, pedagogické fakulty, ale i jednotlivci. Diskutovány byly 

jak možnosti, které by standard přinesl, ale také rizika, která by pro profesi učitele 

znamenal. Standard byl považován za nástroj, díky kterému se učitelé mohou stát 

většími profesionály. Neměl by však být pouze striktní normou, ale také nástrojem 

k vnitřnímu rozvoji učitele. Standard byl rovněž považován za příslib změny 

v přípravném vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách. Mohl znamenat také 

finanční zlepšení pro mnohé učitele, jež jsou ve výkonu profese dlouhá léta, v současné 

době to pro ně totiž žádnou výhodu nepředstavuje. Jako hlavní argument týkající se 

rizik standardu zazníval názor, že pro jeho zavedení nebudou vytvořené nutné 

podmínky, neboť se jedná o výrazně politickou záležitost. Jako nutnost tedy zazníval 

názor, aby se podpora kvality učitelské profese stala prioritou státní vzdělávací politiky. 

Mělo by rovněž dojít k vytvoření systémové podpory učitelů a učitelského vzdělávání, 

ale zejména k vytvoření ekonomických podmínek potřebných pro trvalé udržení této 

podpory. Celková veřejná diskuse i slibně vyvíjející se proces tvorby profesního 
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standardu byly však ještě téhož roku přerušeny. MŠMT svůj krok zpět nevysvětlilo 

a navrátilo se k přístupu z předešlých let, kdy se od odpovědnosti za kvalitu a podmínek 

vzdělávání učitelů raději distancovalo. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 44–49) 

Po ústupu MŠMT se do popředí práce na standardu dostaly profesní asociace 

a fakulty připravující učitele. Asociace profese učitelství se ujala vedení a již v roce 

2010 publikovala „Podkladový materiál pro tvorbu standardu kvality profese učitele“, 

jež byl vytvořen již mimo projekt MŠMT a byl jakousi modifikací původního návrhu na 

základě poznatků získaných z veřejné diskuse. I přesto, že byla společnost dosavadním 

vývojem zklamaná, podařilo se zájem oživit a standard alespoň částečně formovat na 

základě spolupráce s projekty v rámci MŠMT – Cesta ke kvalitě a Národní kvalifikační 

rámec terciárního vzdělávání. (Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 50, 51) 

I přesto, že otázka profesního standardu nebyla zcela zahozena, bude vytvoření 

profesního standardu potřebovat mnohem více času, než se na počátku mohlo zdát. 

A jak uvedli autoři v závěru této polemiky, „tvorba profesního standardu v systému 

podpory kvality učitelů zůstává dluhem vzdělávací politiky a výzvou pro budoucnost.“ 

(Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 51) Chybějící zájem ze strany vzdělávací politiky 

však může vést k poklesu vzdělávacích výsledků, v jehož důsledku by mohlo dojít 

k tomu, že absolventi českých pedagogických fakult nebudou schopni konkurovat 

vrstevníkům z vyspělejších zemí. (Starý a kol., 2012, s. 19) 
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2 Rozvoj profesních kompetencí v přípravném vzdělávání 

studentů učitelství 

Přelom 20. a 21. století s sebou přinesl řadu dynamických změn ve společnosti. 

Tyto změny, jak bylo již nastíněno, se velice úzce dotýkaly i vzdělávací politiky. Byly 

nově formulovány cíle a požadavky vzdělávání, ale změnilo se také vnímání učitelské 

profese. Učitel je chápán nejen jako klíčový aktér rozvoje celé společnosti, ale také jako 

zásadní faktor při žádoucím dosažení kvality školy a kvalitního vzdělávání ve školách. 

Toho všeho lze ale dosáhnout pouze za předpokladu, že i samotné přípravné vzdělávání 

studentů učitelství bude jasně a kvalitně vymezeno, definováno a sestaveno tak, aby 

budoucí učitelé byli opravdu těmi, kdo budou udržovat a hájit status kvalitního 

vzdělávání v českém prostředí. Z tohoto důvodu je právě otázka přípravného vzdělávání 

studentů učitelství jedním z hlavních témat pedagogické teorie a praxe. (Hrabal, 

Pavelková, 2010, s. 8; Nezvalová, 1994, s. 241; Bendl, a kol., 2011, s. 11–17) 

Pojem „přípravné vzdělávání“ je v Pedagogickém slovníku definován jako 

„Příprava budoucích učitelů všech kategorií k získání kvalifikace pro učitelské 

povolání.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 232) V některých publikacích se 

setkáváme rovněž s označením pregraduální příprava či vzdělávání, které zahrnuje 

bakalářské a magisterské studium na vysokých školách. (Urbánek, 2005a; Bendl, a kol., 

2011; Janík, Havel, 2005) Mnozí autoři a uznávaní odborníci se shodují, že právě 

pregraduální učitelské studium představuje první skutečně významnou a rozhodující 

etapu v procesu profesního rozvoje budoucích učitelů, v rámci které by si měli osvojit 

základní profesní kompetence, jež by měli nadále rozvíjet a spěli by tak k učitelské 

způsobilosti. (Šťáva, 2005, s. 11; Šimoník, 2005, s. 11) Bendl ve své publikaci definuje 

„přípravné vzdělávání“ učitelů jako „přípravu (nejčastěji vysokoškolskou) studentů na 

učitelskou profesi.“ (2011, s. 17) Uvádí dále, že přípravné vzdělávání učitelů v ČR je 

v současné době složeno z pěti dílčích složek, kterými jsou: složka oborově předmětová, 

předmětově didaktická, pedagogicko-psychologická, složka univerzitního základu 

a složka pedagogické praxe.“ (Bendl, a kol., 2011, s. 36) 

Již výše bylo uvedeno, že příprava budoucích učitelů je na jednotlivých vysokých 

školách i fakultách zcela odlišná, a to zejména v obsahu a náplni této přípravy. Stejně 

tak nacházíme rozdíly i mezi státy, zejména v otázce délky, úrovně a pojetí pregraduální 
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přípravy. Jak v ČR, tak i v zahraničí jsou vedeny odborné diskuse o tom, jaký model 

přípravného vzdělávání je tím nejvhodnějším, především co se týče rozvoje kompetencí 

učitele. (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 232) Je tedy v zájmu celé společnosti, aby 

byly již konečně a zcela jasně vymezeny a sjednoceny takové profesní kompetence, 

které mají být u studentů učitelství požadovány a následně v průběhu celého 

přípravného vzdělávání rozvíjeny. 

2.1 Význam a problémy rozvoje profesních kompetencí 

v přípravném vzdělávání 

Velmi častou otázkou současných odborníků je, jak vhodně k pregraduální 

přípravě budoucích učitelů přistupovat. Faktorů ovlivňujících řešení této problematiky 

je nepřeberné množství. Přestože si je soudobá společnost pravděpodobně vědoma 

důležitosti rozvoje optimálních profesních kompetencí, jejich jednotný rozvoj je 

i nadále znemožňován nejen chybějícím jednotným vymezením těchto kompetencí, ale 

zejména odlišným pojetím přípravného vzdělávání v rámci jednotlivých vysokých škol 

i jejich fakult. Odborníci se však shodují ještě na několika dalších problémech, které 

ovlivňují rozvoj profesních kompetencí v přípravném vzdělávání. Pokusíme se je tedy 

v této části stručně nastínit a objasnit. 

Zásadním problémem, který ovlivňuje, jak probíhá rozvoj profesních kompetencí 

a které kompetence jsou zejména rozvíjeny, je koncepční stránka pregraduální přípravy 

učitelství, kde lze vidět jakési dva dílčí problémy. V prvé řadě se jedná o skutečnost, 

že celková příprava učitelů probíhá víceméně v jedné jediné fázi, a to v rámci 

přípravného vzdělávání. Na ni totiž v současné době nenavazuje žádný systém, který by 

dále učitele v průběhu jejich profese systematicky a kvalitně vzdělával. To ve své 

podstatě znamená, že během relativně krátké přípravy musí student učitelství rozvíjet 

a osvojit si všechny potřebné profesní kompetence, aby byl při nástupu do profese zcela 

„hotovým produktem“. Existují sice možnosti dalšího vzdělávání (například školení, 

kurzy, workshopy či přednášky), jedná se však spíše o doplňkovou nabídku, která kvůli 

chybějící koncepci postrádá hlubší smysl, návaznost a cílené směřování. Ač je pro další 

rozvoj učitelů jistě užitečná, tím, že se nejedná o ucelený systém vzdělávání a dalšího 

profesního rozvoje učitelů v praxi, určuje, že vzdělávání učitelů bude muset probíhat 

pouze v rámci pregraduálního studia. (Urbánek, 2005a, s. 64) Problematiku shrnuje 

Urbánek následujícími slovy: „Učitelská fakulta pak stojí před úkolem naučit budoucí 
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učitele už v přípravné fázi celému širokému komplexu všech různorodých profesních 

vědomostí a dovedností, kterými má být učitel vybaven.“ (2005a, s. 65) V takové situaci 

je však ovlivňována zejména kvalita přípravného vzdělávání, neboť musí obsáhnout 

veškeré složky přípravy. Tím se však i požadavky na absolventy stávají nereálnými. 

(Urbánek, 2005a, s. 66) 

Druhým problémem koncepce českého vzdělávání učitelů je samotná strukturace 

pregraduálního vzdělávání. V současné době jsou v přípravě učitelů uplatňovány dva 

modely, prvním je souběžný neboli paralelní model a druhým je model následný neboli 

konsekutivní. V souběžném modelu přípravného vzdělávání učitelů jsou všechny jeho 

složky, tedy předměty všeobecného základu, aprobační předměty, pedagogické, 

psychologické a didaktické předměty a praktická příprava, vyučovány souběžně. 

Student tedy studuje nejen vybrané aprobační předměty, ale zároveň i takové, které jej 

vybavují potřebnými profesními kompetencemi. V následném modelu je však nejprve 

studován vybraný aprobační obor, teprve poté je studium doplněno pedagogickým 

modulem. Dochází tím však k oddělení předmětové a pedagogické složky přípravy. 

(Urbánek, 2005a, s. 64, 67; Bendl, a kol., 2011, s. 18, 19) Souběžný model bývá 

vyzdvihován především z toho důvodu, že profesní příprava je ucelenější a nabízí 

mnohem větší propojenost jednotlivých složek přípravy. Výhoda následného modelu 

tkví v možnosti větší koncentrace na pedagogickou a didaktickou složku v závěru 

přípravy. Odborníci se tedy zabývají otázkou, který model je užitečnější. Obecně 

zaznívá spíše názor podporující souběžný model, neboť přispívá k hlubšímu proniknutí 

do pedagogických jevů či k vyšší efektivitě osvojování profesních kompetencí. Lze jej 

tedy považovat za didakticky efektivnější a výhodnější. (Urbánek, 2005a, s. 68, 69) 

V rámci ČR je v současné době většina oborů realizována již formou strukturovaného 

studia, tedy rozděleného studia na stupeň bakalářský a navazující magisterský. Výjimku 

si udrželo pouze učitelství pro 1. stupeň základní školy, jenž je stále vyučováno 

v nedělené pětileté formě. Lze tak tedy říci, že přípravné vzdělávání učitelů je 

uskutečňováno jak v podobě souběžného modelu, kdy je oborová i pedagogická 

příprava studována společně (avšak i zde je spíše vhodnější používat označení 

semikonsekutivní model, neboť díky strukturovanému studiu je jádro pedagogicko-

psychologické přípravy zasazeno spíše až do průběhu navazujícího magisterského 

studia), tak v podobě modelu následného, kdy si studenti doplňují pedagogickou 
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kvalifikaci v rámci dalšího studia, ať magisterského, tak popřípadě celoživotního. 

(Bendl, a kol., 2011, s. 19–25) 

Neposledním problémem je zejména úroveň a kvalita učitelské přípravy 

i absolventů samotných, které byly a stále jsou veřejností pečlivě sledovány, hodnoceny 

a také kritizovány. Začínající učitele bývají pozitivně hodnoceni zejména v oblasti 

rozvoje předmětových/oborových kompetencí, negativně však bývá hodnocena 

dosažená úroveň v rozvoji potřebných didaktických kompetencí a zejména schopnost 

pracovat, komunikovat a odpovídajícím způsobem řešit vzniklé situace s žáky. Tímto 

jsme se dostali k problému, který začíná vystupovat do popředí a kterému se budeme 

věnovat více v samostatné kapitole, a to ke vztahu teorie a praxe v pregraduální přípravě 

učitelů. Ta bývá mnohdy označována za příliš akademickou, úzce zaměřenou na 

jednotlivé aprobační obory, o to méně však prakticky využitelnou a zaměřenou na 

pedagogicko-psychologickou složku. U začínajících učitelů bývá jako nedostatečný 

vnímán nácvik profesních dovedností a obecných učitelských předpokladů, jako jsou 

tvořivost či schopnost vstupovat do vztahů ve společnosti. (Urbánek, 2005a, s. 62) 

Již několikrát zaznělo, že vymezení takových profesních kompetencí, které by 

byly pro výkon učitelské profese vyžadovány, je více než důležité. Jedním z důvodů je 

i možnost sjednocení, jak by tyto kompetence mohly být u studentů v rámci jejich 

pregraduální přípravy rozvíjeny. Mějme však na vědomí, že se jedná o zásadní 

rozhodnutí, které je nutné promyslet s ohledem i na koncepci, strukturu a možnosti 

současného pregraduálního vzdělávání. Nejedná se o samostatné rozhodnutí, nýbrž 

o dílek mozaiky, kterou přípravné vzdělávání učitelů představuje. 

2.2 Vztah teorie a praxe v rozvoji profesních kompetencí 

v přípravném vzdělávání 

Jedním z diskutovaných témat současného přípravného vzdělávání učitelů je 

poměr pedagogické teorie a pedagogické praxe. Obě složky, jak uvádí Maňák (2012, 

s. 304), si neodporují, nýbrž se vzájemně doplňují, podmiňují a pouze ve vzájemné 

spolupráci mohou pomoci jak v přípravném vzdělávání, tak i v životě samotném. Právě 

poměr teorie a praxe bývá v přípravě učitelů velmi kritizován. Jak již zaznělo, příprava 

učitelů bývá označována za příliš akademickou, v jejímž důsledku nejsou u studentů 

rozvinuty potřebné pedagogicko-psychologické, didaktické a praktické kompetence. 

Odborníkem v této problematice je Švec, který se vztahem teorie a praxe v souvislosti 
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s rozvíjením kompetencí učitele zabývá velmi detailně. Dle něj představuje tento vztah 

jeden ze zásadních problémů efektivní přípravy studentů učitelství. (Švec, 1999, s. 94) 

Otvírá problematiku těmito slovy: „V současnosti v našich školách, včetně škol 

vysokých, se žáci a studenti často učí teoriím. Stávají se tak spíše příjemci znalostí než 

jejich aktivními spolutvůrci.“ (Švec, 2005, s. 88) Teorie v pedagogické složce přípravy 

by dle něj měla pro studenty učitelství představovat jakési opěrné body pro jejich 

následující praktickou činnost, ta by ve své podstatě znamenala pro studenty zdroj 

pedagogických zkušeností. Propojením a následnou reflexí těchto dvou složek by tak 

mělo docházet k rozvíjení potřebné pedagogické teorie. (Švec, 1999, s. 95) 

Nepříliš překvapivým je také zjištění, že studenti učitelství preferují spíše 

pedagogickou praxi než teorii. Pedagogickou praxi označují za nejpřínosnější část 

přípravného vzdělávání. O to více je paradoxní, že nejen studenti, ale i jejich učitelé na 

vysokých školách se shodují, že přípravné vzdělávání je málo účinné, neboť absolventy 

na školní praxi dostatečně nepřipravuje. (Švec, 2005, s. 89) Vztahu teorie a praxe je 

vytýkána právě nedostatečná soudržnost, jež je někdy označována jako propast 

přípravného vzdělávání. (Švec, Bradová a kol., 2015, s. 7) Švec dodává, že podstatou 

přípravného vzdělávání není tedy naučit studenty pouze využívat naučenou teorii 

v praktických situacích, nýbrž souběžně rozvíjet a zdokonalovat jejich pedagogické 

myšlení. (Švec, 1999, s. 95) 

Podle Švece si lze vztah pedagogické teorie a pedagogické praxe v přípravném 

vzdělávání učitelů představit jako pomyslné kyvadlo, které střídá jeho krajní polohy – 

viz Obrázek 1. 

 

Obrázek 1: Pomyslné kyvadlo mezi složkami přípravného vzdělávání 

Zdroj: (Švec, 2005, s. 93) 
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Toto kyvadlo se díky neustálému pohybu střídavě ustaluje v jedné z krajních 

poloh. Tato střídavost odpovídá různým vysokým školám a fakultám, které vzdělávají 

budoucí učitele odlišným způsobem – někde převažuje posun k pedagogické teorii, 

jinde je vytvářen větší prostor pro pedagogickou praxi. V rámci našich fakult převažuje 

snaha o ustálení kyvadla v centrální poloze, tedy rovnoměrně mezi pedagogickou teorií 

i praxí. Švec však za optimálnější variantu považuje takzvanou „integraci“ pedagogické 

teorie a praxe. Jejím jádrem je vzájemné propojování obou složek, a to jak v rámci 

pregraduální přípravy na fakultách, tak i v rámci probíhajících praxí na školách. To však 

podle něj předpokládá nejen užší kooperaci vysokoškolských učitelů, ale zejména 

integrované kurikulum přípravného vzdělávání učitelů. Mělo by se jednat zejména 

o propojení psychologických a pedagogických předmětů či sebereflexi a teoretickou 

reflexi vlastních zkušeností studentů z různorodých pedagogických situací. (Švec, 2005, 

s. 93, 94) 

Švec, Bradová a kolektiv objasňují tuto problematiku také na příkladu studie ze 

skandinávských zemí, jejíž výsledky poukázaly na fakt, že studenti bakalářských 

programů odchází ze studia předčasně z důvodu neodpovídajícího poměru teorie 

a praxe. Studenti vnímali negativně zejména obtíže při využívání teoretických poznatků 

v praxi a někteří uvedli, že teoretická složka zabírá v jejich profesní přípravě příliš místa 

na úkor té praktické. (Pilegaard Jensen et al. in Švec, Bradová a kol., 2015, s. 7, 8) 

Na důležitost propojení teorie a praxe ve vzdělávání učitelů upozorňoval již před 

více než sto lety také samotný J. Dewey. Ke složitosti tohoto vztahu se v současné době 

vyjadřuje zejména nizozemský profesor, odborník a jeden z vůdčích představitelů 

současné teorie a praxe učitelství F. A. J. Korthagen, který jej považuje za jeden 

z nejzákladnějších problémů přípravného vzdělávání učitelů. Dle něj by se měl budoucí 

učitel stát zejména reflektujícím odborníkem. (Švec, Bradová a kol., 2015, s. 8; Hrabal, 

Pavelková, 2010, s. 10) Jeho myšlenky a koncepce jsou v otázce poměru teorie a praxe 

natolik stěžejními, že jim bude věnován samostatný prostor v nadcházející kapitole. 

2.3 Korthagenova koncepce didaktiky realistického vzdělávání 

učitelů 

Korthagen spolu se svými spolupracovníky nabídl v roce 2001 velmi zajímavý 

a inspirativní pohled na vztah teorie a praxe v přípravném vzdělávání učitelů v podobě 

ucelené koncepce, která se v mnoha ohledech značně odlišuje od tradičních a dnes 
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hojně využívaných přístupů v přípravném vzdělávání. (Slavík, Janík, Najvar, Píšová, 

2012, s. 367) Autoři ve své publikaci popsali problémy, kterým čelilo tradiční 

nizozemské vzdělávání přibližně v 80. letech 20. století. Ve své podstatě však popsali 

problémy, se kterými nyní bojuje i přípravné vzdělávání na vysokých školách v ČR. 

Tato spojitost je důkazem toho, že krize tradičního přípravného vzdělávání není vázána 

na konkrétní systém, ale že je společná všem společnostem, kde přípravné vzdělávání 

spadá do takzvaného „modelu technické racionality“. Podstata tohoto modelu je 

v prvotním vyučování základů oboru, jemu následujícímu vyučování metod didaktické 

aplikace a teprve poslední fází je praxe samotná. (Korthagen, a kol., 2011, s. 15) Tento 

model tak víceméně očekává, že se studenti naučí v praxi využívat své teoretické 

poznatky o tom, jak kvalitně vyučovat. (Slavík, Janík, Najvar, Píšová, 2012, s. 369) 

I přes skutečnost, že model technické racionality dominuje v přípravném vzdělávání již 

celá desetiletí, mnozí odborníci došli k zjištění, že není příliš funkční. Takzvaná Teorie 

s velkým T a další poznatky, které studenti v přípravném vzdělání nabyly, byly posléze 

praktickými zkušenostmi odstraněny a nahrazeny, čímž je mezi teorií a praxí vytvářena 

jakási propast. (Korthagen, a kol., 2011, s. 19, 21) 

A právě Korthagen nabízí k tomuto modelu propracovanou a v praxi ověřenou 

alternativu, jíž je „koncepce realistického učitelského vzdělávání“. Dodává, že 

realistický přístup čerpá zejména z praktických situací a problémů, se kterými se 

studenti učitelství setkávají. Hlavními znaky tohoto modelu jsou: 

 důraz na potřeby, zájmy a praktické zkušenosti studentů učitelství, 

 důležitost podpory jejich reflexe, 

 ústup od Teorie s velkým T k teorii s malým t, 

  reflexe jakožto klíčový prostředek propojení teorie a praxe. (Korthagen, 

a kol., 2011, s. 15, 27, 33, 35) 

Jak je již patrné, Korthagen v rámci svého konceptu klade důraz zejména na 

aktivní práci studentů učitelství s jejich vlastními zkušenostmi z výuky, a pracuje 

s odlišným pojetím teorie než model technické racionality. Právě povaha teorie je 

jedním ze zásadních rozdílů mezi tradičním a realistickým přístupem v přípravném 

vzdělávání učitelů. Tento rozdíl ilustrovali autoři na porovnání dvou odlišných pohledů 

na znalosti, a to z pohledu antických myslitelů Platóna a Aristotela. Platón 

charakterizoval znalosti jako „epistémé“, jež odpovídá tradičnímu učitelské vzdělávání. 
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Toto pojetí představuje teorii popisující a objasňující fenomény skutečného světa, které 

jsou následně aplikovány v konkrétním kontextu. Naopak realistické vzdělávání učitelů 

pracuje s Aristotelovým pojetím znalostí jako „phronesis“, které chápe jako praktickou 

moudrost, která staví na znalosti konkrétních jednotlivostí. Nelze tedy disponovat pouze 

obecnými teoretickými poznatky, je třeba znát i konkrétní kontext. (Slavík, Janík, 

Najvar, Píšová, 2012, s. 370; Korthagen, a kol., 2011, s. 39) Tento posun od „epistémé“ 

k „phronesis“ představuje v učitelském vzdělávání důraz kladený na praktické 

zkušenosti studentů, které by se tak měly stát hlavním zdrojem učebního procesu. 

Dochází tak k obratu vztahu teorie a praxe, který lze v realistickém modelu vnímat jako 

cestu od praktických zkušeností studentů, pomocí kterých si budují schémata, jež jim 

pomáhají pochopit jednotlivé situace v praxi a umožňují zejména jejich propojení 

s teorií. Tento posun by však vyžadoval zásadní změny v samotném kurikulu 

přípravného vzdělávání. Neměnil by se však obsah vzdělávání, ale zejména struktura 

a charakter vzdělávání. Vysokoškolští učitelé by tak nepřinášeli do svých hodin 

takzvanou Teorii s velkým T, ale podněcovali by studenty k tomu, aby oni sami 

přinášeli v podobě svých zkušeností z praxe takzvanou teorii s malým t. (Slavík, Janík, 

Najvar, Píšová, 2012, s. 370–371) 

Jak již zaznělo, za jeden z hlavních prostředků spojení teorie a praxe 

v realistickém modelu je považována reflexe. Korthagen a jeho spolupracovníci ji 

vnímají jako „mentální proces spočívající ve snaze strukturovat nebo restrukturovat 

určité zkušenosti, problém nebo stávající znalosti a vhledy.“ (Korthagen, a kol., 2011, 

s. 71) Obecně je termín reflexe odvozen z latinského re-flecto neboli obracet se 

nazpátek, reflektovat tak znamená přemýšlet nad tím, co jsem učinil/a, a popisovat 

a hodnotit své jednání v minulosti. (Slavík, Siňor, 1993, s. 156) Nezvalová k reflexi 

dodává, že jejím důležitým aspektem je schopnost ohlédnout se zpět a umět zhodnotit 

svou vlastní činnost, rozebrat ji a nalézt zejména momenty, které napomohou 

k vlastnímu pozitivnímu rozvoji. (1994, s. 242) V posledních desetiletích tak sílí 

zejména názory odborníků, že právě schopnost reflexe nebo reflexivní kompetence je 

jednou z nejdůležitějších kompetencí, kterou by měl být student učitelství vybaven při 

vstupu do své profese. (Korthagen, a kol., 2011; Nezvalová, 1994, s. 241; Slavík, Siňor, 

1993, s. 157) V návaznosti na tento požadavek se objevuje tedy i snaha, aby příprava 

učitelů byla obohacena nejen o přímé zkušenosti, ale také o struktury znalostí 

odvozených na základě jejich reflexe. Je tedy potřeba zajistit, aby v přípravném 
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vzdělávání učitelů byl vytvořen prostor pro takzvanou „reflektivní praxi“. (Janík, 

Minaříková, a kol., 2011, s. 21) Spilková, Vašutová a kolektiv (2008, s. 45) 

charakterizují reflektivní praxi jako kompetenci učitele: „kriticky prozkoumávat vlastní 

činnost, analyzovat ji, interpretovat a hodnotit ve vztahu k zamýšleným cílům, přemýšlet 

nad důsledky své činnosti, je schopen teoretické reflexe praktických zkušeností.“ Schön 

tedy dospěl k vymezení k termínu „reflektivní praktik“, kterým označuje učitele, který 

reflektivně přemýšlí, jedná a dále se profesně rozvíjí. (Schön in Svojanovský, Švec, 

2014) Příprava učitele jako takzvaného reflektivního praktika by se tedy měla stát 

klíčovým aspektem přípravného vzdělávání učitelů. (Korthagen, a kol., 2001; Janík, 

Minaříková, a kol., 2011) 

Z výše uvedených argumentů je zcela patrné, že primární snahou Korthagenova 

realistického modelu přípravného vzdělávání je nejen překlenutí propasti, jež je 

v současné době mezi teorií a praxí vytvářena, ale zejména prostřednictvím propojení 

teoretické a praktické přípravy předejít samotnému vzniku této propasti. (Korthagen, 

a kol., 2011, s. 13) 

2.4 Přípravné vzdělávání učitele jako reflektivního praktika 

Je zcela evidentní, že klíčovým faktorem v realistickém modelu je reflexe 

vlastních praktických zkušeností. Reflexe se tak promítá i do samotného učebního 

procesu, jenž je pochopitelně i v tomto modelu podstatnou složkou přípravného 

vzdělávání. Korthagen v rámci své koncepce realistického vzdělávání přichází 

s pětifázovým modelem zkušenostního učení, jenž nese název ALACT. Název tohoto 

modelu je odvozen od počátečních písmen anglického pojmenování jednotlivých fází. 

Jedná se o proces, který je založen na neustálém střídání několika fází vlastního jednání 

a jeho zpětné reflexe. Průběh procesu můžeme vidět na Obrázku 2, kde jsou jednotlivé 

fáze očíslovány v pořadí od 1 do 5. (Korthagen, a kol., 2011, s. 58) 
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Obrázek 2: Korthagenův model ALACT popisující ideální proces reflexe 

Zdroj: (Korthagen, a kol., 2011, s. 58) 

Ve zkušenostním modelu ALACT se postupuje induktivně – základními 

stavebními prvky jsou vlastní percepce studentů, jejich potřeby, jejich myšlení a pocity 

v konkrétních vyučovacích situacích, kterých se aktivně účastnili. (Korthagen, a kol., 

2011, s. 59) Podívejme se tedy na jednotlivé fáze více dopodrobna. Na počátku 

zkušenostního modelu je konkrétní jednání či situace v praxi, poté následuje zpětný 

pohled na jednání, kdy si student pokládá otázky a přemýšlí, jak dané jednání zvládl. 

Výsledkem zpětného pohledu je uvědomění si podstatných aspektů svého jednání, kdy 

student může dojít k pochopení, k jakým problémům během jednání došlo nebo mohlo 

dojít. Tím, že si dané problémy uvědomí, se dostává do fáze, kdy se pokouší vytvořit 

alternativní postupy svého jednání, kterými by dané jednání mohl vylepšit. Tuto 

alternativu následně prakticky vyzkouší v nové situaci. Jak tedy můžeme vidět, pátou 

fází se víceméně otevírá kruh nového jednání, můžeme ji tedy chápat jako východisko 

pro cyklus nový. Korthagen tak přichází s modelem zkušenostního učení, který 

umožňuje studentům učitelství cyklický či spirálový vývoj procesu reflexe, v širším 

slova smyslu i spirálový či cyklický profesní rozvoj. Důležitým aspektem cyklického 

modelu je skutečnost, že s každým novým cyklem se úroveň reflektivního učení 

zvyšuje. (Korthagen, a kol., 2011, s. 58, 59, 74, 75) 

V tomto momentu však může vyvstat otázka, kde je ve zkušenostním učebním 

procesu ponechán prostor pro teorii. Nelze říct, že by v realistickém modelu nehrála 

důležitou roli, prošla však zásadní proměnou. Korthagen uvádí, že zejména ve fázi číslo 

3, tedy ve chvíli, kdy si student uvědomí podstatu daného jednání a podrobí jej reflexi, 
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nastává příhodná situace pro vzdělavatele, který do tohoto momentu může přinést 

odpovídající teorii, ta by však i nadále měla odpovídat specifickým potřebám studenta 

a nastalé situace. Jak jsme tedy objasnili již výše, mění se zejména ta povaha teorie, 

která je do procesu učení vnášena. (Korthagen, a kol., 2011, s. 59) 

Korthagenův model se tedy jasně přiklání k takovému přípravnému vzdělávání, 

kde hlavním cílem je „učit se ze zkušeností prostřednictvím reflexe“. (Korthagen, a kol., 

2011, s. 60) Jedním z hlavních důvodů je právě neúspěch tradičního přístupu. Tím 

dalším je ale také nutnost uvědomit si, že není v silách učitelského vzdělávání připravit 

studenty na úplně všechny druhy situací, do kterých se může v profesi učitele dostat. 

Zvláště v současně době, kdy jsme svědky neustálého společenského, technologického 

i vědeckého vývoje, se vše kolem nás mění, a to velmi rychle. Korthagen cituje Rogerse 

(in Korthagen, a kol., 2011, s. 61), jenž dodává: „Čelíme zcela nové situaci, kdy cílem 

vzdělávání, máme-li přežít, je napomáhat změnám a učení. Vzdělaný člověk je jedině 

ten, který se naučil učit se; ten, který se naučil adaptovat a přizpůsobit se změnám.“ 

Haan popisuje situaci obdobně: „Nemusíš vědět, co máš udělat, měl by ses spíš naučit 

přijmout skutečnost, že pokaždé musíš znovu a znovu přicházet na to, co máš udělat.“ 

(in Korthagen, a kol., 2011, s. 61) 

Korthagen tedy dochází k závěru, že studenti učitelství by si měli v rámci svého 

přípravného vzdělávání osvojit zejména schopnost, postoj a snahu učit se ze svých 

vlastních zkušeností, které neustále podrobují reflexi – měli by tedy usilovat o to, aby se 

stali reflektivními praktiky. Pokud budou úspěšní, osvojí si takzvanou „kompetenci 

k růstu“, díky které se stanou samostatnějšími nejen již v průběhu přípravného 

vzdělávání, ale také v procesu dalšího profesního seberozvoje, tedy již po absolvování 

studia na vysoké škole. (Korthagen, a kol., 2011, s. 60, 137) 
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3 Sebehodnocení v přípravném vzdělávání studentů učitelství 

V předešlé kapitole jsme došli k jasnému závěru, že jednou z klíčových 

komponent přípravného vzdělávání by se měla stát reflexe, a to v takovém smyslu, aby 

si studenti učitelství dokázali již prostřednictvím svého studia osvojit schopnost zpětně 

hodnotit sami sebe, své jednání, chování, vlastní zkušenosti a vztahy, do kterých 

v rámci pedagogické praxe vstupují v roli učitele, a z nich následně čerpat ve své další 

pedagogické činnosti a profesním rozvoji. Přes vymezení termínů reflexe, reflexivní 

praxe či reflektivní praktik se tedy dostáváme k hlavnímu tématu diplomové práce, a to 

k sebehodnocení, které by mohlo, někde už je, být výrazným pomocníkem 

a prostředkem rozvoje profesních kompetencí u studentů učitelství. Narážíme i na dílčí 

pojmy, které jsou s reflexí velice úzce spojené a které je rovněž třeba definovat 

a objasnit. 

3.1 Sebehodnocení a sebereflexe – vymezení jejich významu 

a vztahu 

Stěžejním pojmem diplomové práce je „sebehodnocení“. Avšak a zejména 

v praktické části budeme mít možnost vidět, že je velice snadné jej zaměnit s obdobným 

pojmem „sebereflexe“. Výměna těchto pojmů není pravděpodobně závažným 

prohřeškem, neboť jejich význam je velmi blízký, v odborné literatuře jsou však oba 

pojmy z určitého důvodu definovány zvlášť. Uveďme si tedy nejprve definice obou 

pojmů, na základě čehož si vymezíme, jak s nimi budeme dále pracovat. 

Termín sebehodnocení vnímají autoři Pedagogického slovníku trojím způsobem: 

 „Obecně každé hodnocení, při němž člověk hodnotí sám sebe. 

 Ve školním kontextu jedna z výchovných metod, díky níž si žák 

konfrontuje svůj pohled na sebe sama, své výkony s pohledy vyučujících, 

spolužáků a dospívá (zpravidla) k reálnějšímu sebepojetí. 

 V psychologii metodologický postup, jenž umožňuje zjistit, jak daný 

jedinec chápe sebe sama, své poznávání a prožívání světa.“ (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2013, s. 258, 259) 
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Švec uvádí, že při sebehodnocení své pedagogické činnosti student či učitel 

srovnává již zjištěné informace na základě reflexe s požadavky, které na ni jsou 

vymezeny. (Švec, 1994, s. 109, 110) 

Termín sebereflexe je v odborné literatuře používán častěji, předkládáme proto 

také širší spektrum hledisek, jak je vnímán. V Pedagogickém slovníku je sebereflexe 

vymezena následovně: „Obecně zamýšlení se jedince nad sebou samým, nad svou 

osobností, ohlédnutí se zpět za svými činy, myšlenkami, postoji, city, rekapitulování 

vlastního chování a rozhodování v situacích, které jsou pro daného člověka významné. 

Cílem je zhodnotit sebe sama, rozhodnout, co a jak změnit, zvolit strategii pro 

budoucnost.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 259) 

Psycholog Smékal (in Švec, 1994, s. 106) vyjádřil význam sebereflexe jako 

„uvědomování si obsahů svého vědomí a charakteristik osobnosti i výsledků jednání na 

pozadí, respektive v konfrontaci s morálními normami nebo aspoň obrazy ideálního Já. 

Ideální Já vyjadřuje představu jedince, jaký by chtěl být, jakým by měl být.“ 

Velmi podobně se k sebereflexi vyjadřuje Spilková, která ji definuje následovně: 

„Sebereflexe podporuje přijetí zodpovědnosti za to, jaký jsem a jaký bych chtěl být, co 

dělám a co svým jednáním způsobuji, k přijetí zodpovědnosti za vlastní rozvoj osobnosti 

ve smyslu lidského i profesního já.“ (2004, s. 145) 

Urbanovská charakterizuje proces sebereflexe jako dualitní. Tuto vlastnost 

vysvětluje slovy, že „jedinec je zároveň subjektem i objektem vlastního poznávání ve 

smyslu „já jsem si vědom sám sebe“.“ Sebereflexe pak dle autorky obsahuje tyto 

aspekty – sebepoznání, sebeporozumění, sebeprožívání a vlastní chování. V tomto 

smyslu tedy sebereflexe znamená uvědomování si vlastních myšlenek, emocí, hodnot, 

názorů, vztahu k sobě samému, chování, hodnocení či oceňování sebe sama. 

(Urbanovská, 2002, s. 151) 

Svojanovský a Švec (2014) uvádí, že sebereflexe je „specifický případ reflexe, to, 

když se zamýšlíme sami nad sebou, posuzujeme své možnosti, silnější a slabší stránky, 

tedy způsob monitorování a hodnocení sebe sama.“ Ve vztahu ke studentům učitelství 

pak vnímají sebereflexi jako vnitřní proces, kdy student či učitel přemýšlí a analyzuje 

své jednání, chování, pedagogické aktivity, své pojetí výuky, názory či postoje ve 

vztahu k druhým, a to k žákům, kolegům, rodičům a dalším. A vidí v ní zejména prostor 

pro další rozvoj, neboť pokud se budou učitele zamýšlet nad svou pedagogickou 



 

46 

 

činností, budou uvažovat o svém jednání a chování k druhým a pokud si přiznají 

i emoce, které v těchto činnostech a vztazích prožívají, potom mohou adekvátněji 

pochopit motivy své pedagogické činnosti a pracovat sami na sobě, přemýšlet o své 

výuce, komunikaci i vztazích s ostatními aktéry výchovně-vzdělávacího procesu. 

(Svojanovský, Švec, 2014; Švec, 1999, s. 72) 

Švec vnímá sebereflexi také jako „vnitřní dialog“, jenž vede student učitelství 

nebo již učitel sám se sebou. V konceptu sebereflexe jako vnitřního dialogu si student 

nebo učitel uvědomuje své poznatky, vědomé prožitky, zkušenosti, myšlenky, způsoby 

jednání a chování. Smyslem dialogu není však jen pouhé pokládání otázek, ale zejména 

hlubší a důkladnější představa a následné pochopení svého jednání v dané pedagogické 

situaci. (Švec, 1996, s. 267; 2005, s. 78, 79) V tomto dialogu student či učitel přistupuje 

ke svým zkušenostem, zážitkům a pocitům kriticky, snaží se je analyzovat, pochopit, 

hodnotit a na základě tohoto vývoje své chování a jednání v budoucnosti dovést na lepší 

úroveň. (Solárová, 1998, s. 65) Jak Švec dodává, tento „vnitřní dialog se tak stává 

profesionálním svědomím budoucího učitele.“ Uvedl také, že sebereflexi lze chápat jako 

takzvanou „zpětnou vazbu“ toho, co a jak jsme učinili. (Švec, 1994, s. 106) 

Vzhledem ke skutečnosti, že sebereflexe umožňuje studentovi či učiteli rozbor 

a porovnání minulých i novějších pedagogických situací a zkušeností, nabízí mu tím 

vlastně i jakési východisko pro jeho další rozvoj. Tímto cyklickým pohybem neustálého 

reflektování sebe samého dochází k permanentnímu přetváření a zdokonalování 

vlastních profesních kompetencí. Nejen tedy, že student či učitel zjišťuje, co a jak 

během své pedagogické činnosti dělal, ale zejména hledá a rozkrývá zdroje svého 

vlastního profesního i osobnostního rozvoje. Hlavním smyslem sebereflexe je její 

podnětnost ke zdokonalování řízení budoucího chování a jednání v pedagogických 

činnostech studenta či učitele. (Švec, 1994, s. 106; Solárová, 1998, s. 65) Jak je tedy 

zřetelné, sebereflexe v přípravném vzdělávání je velmi důležitá, což potvrzuje 

i Nezvalová, která chápe vlastní reflexi jako jednu z cest či možností, jak rozvíjet 

pedagogické myšlení a jednání učitele. (1994, s. 244) Průcha, Walterová a Mareš 

dodávají, že právě „Profesionální sebereflexe učitele je nutnou podmínkou jeho 

odborného růstu a odborné i lidské odpovědnosti.“ (2013, s. 259) 

Jak tedy můžeme vidět, pojmy sebehodnocení a sebereflexe jsou velmi podobné 

a úzce propojené, je však mezi nimi určitý vztah, náznak jakési posloupnosti. Nejprve 
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musíme zpětně nahlédnout na své jednání, chování, vlastní zkušenosti či prožitky, 

a musíme tak dojít ke zjištění, na jaké úrovni máme jednotlivé profesní kompetence 

osvojené. Teprve poté, co o sobě tyto informace zjistíme, můžeme přejít k další fázi, 

kdy hodnotíme sami sebe dle vymezených kritérií. Lze tedy dojít k závěru, že první fází 

by měla být důkladná sebereflexe a z ní by vždy mělo vycházet studentovo 

sebehodnocení. Náznaky této posloupnosti potvrzuje také následující výrok: 

„sebereflexe je většinou popisována jako metoda sebehodnocení ve vztahu k profesnímu 

výkonu, jako uvědomovaný a sdělitelný proces.“ (Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 56) 

Vzhledem k tomu, že sebehodnocení by tedy mělo primárně vycházet z kvalitní 

sebereflexe, zaměříme se nejprve na ni. Pokusíme se objasnit, jaká je její podstata, jaké 

jsou její fáze, jak ji prostřednictvím jednotlivých sebereflektivních strategií a technik 

rozvíjet a jak je její role v přípravném vzdělávání důležitá. Na základě těchto zjištění se 

poté vrátíme k pojmu sebehodnocení. 

3.2 Sebereflexe v přípravném vzdělávání studentů učitelství 

Skutečnost, že sebereflexe je jedním ze základních nástrojů rozvoje a udržení 

kvality ve vzdělávání, je zcela signifikantní a naprosto zřetelná všem, kteří se u tuto 

problematiku zajímají. I přesto ale, že otázka sebereflexe jakožto nástroje rozvoje 

profesních kompetencí v pregraduální přípravě patří v současné době stále mezi hlavní 

témata odborných pedagogických diskusí, ne vždy jsou její princip a zejména potřeba 

v přípravném vzdělávání pochopeny a uspokojivě naplňovány. (Nezvalová, 1994, 

s. 244; Tomšíková, Smékalová, Slavík, 2014, s. 46; Urbanovská, 2002, s. 154) 

V přípravném vzdělávání tak i nadále zní hlasy, aby byli studenti učitelství a poté 

učitelé schopni analyzovat, diskutovat, hodnotit a měnit svoji vlastní praxi, přijmout 

morální a etická východiska své vlastní praxe, zvýšit řízení svého vlastního 

profesionálního růstu, ovlivnit budoucí změny ve vzdělávání, být schopen řídit vlastní 

budoucnost, neboť vlastní sebereflexe je nepostradatelným předpokladem 

profesionálního růstu. (Nezvalová, 1994, s. 241) Nezvalová demonstruje důležitost 

sebereflexe v učitelské přípravě také na faktu, že učitel je během své pedagogické 

činnosti ve třídě sám a nemůže jej tedy nikdo na jeho možné chyby a nedostatky 

upozornit. Tato skutečnost je tedy hlavním důvodem, proč je nutné princip sebereflexe 

zařadit již do přípravného vzdělávání studentů učitelství. (Nezvalová, 1994, s. 244) 
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Jako nezbytnou a nezastupitelnou součást pregraduální přípravy budoucích učitelů 

vidí sebereflexi taktéž Solárová. Její potřebu zdůvodňuje tím, že právě studenti 

učitelství jsou ti, kteří ještě nemají dostatečné množství pedagogických zkušeností 

a kteří se vlastně teprve učí, jak v jednotlivých situacích jednat. Avšak právě v jejich 

přípravě stále chybí bližší a podrobnější seznámení s principem a smyslem sebereflexe 

jako takové, s jejím praktickým využitím v dalším profesním rozvoji, ale i s možnostmi 

jednotlivých sebereflektivních technik. Ačkoli se stále hovoří o její důležitosti, 

k uplatňování sebereflexe nejsou studenti učitelství ani připravováni ani vedeni. Nejen 

jejím názorem tedy je, že zanést sebereflexi do pregraduální přípravy je více než 

žádoucí. (Solárová, 1998, s. 65) 

Podlahová ve své publikaci tyto názory potvrzuje a dodává, že pro ty studenty, 

kteří se v průběhu pregraduální přípravy naučí efektivně reflektovat svou pedagogickou 

činnost i sebe samotné, bude následné získávání zkušeností a prohlubování 

pedagogických kompetencí mnohem rychlejší než pro ty, kteří si sebereflektivní 

praktiky neosvojí. (Podlahová, 2004, s. 106) 

V tomto momentě však začínají vyvstávat otázky typu: „V čem tedy spočívá 

sebereflexe studentů učitelství, potažmo i učitelů samotných?“, „Jaké jsou fáze 

v procesu sebereflexe?“ či „Jaké jsou techniky, metody či možnosti podněcování 

a rozvíjení sebereflexe u studentů učitelství v pregraduální přípravě?“. Na tyto otázky 

se tedy nyní pokusíme najít odpovědi. 

3.2.1 Fáze sebereflexe 

O několik řádků výše bylo předloženo spektrum hledisek, jak je sebereflexe 

vnímána. Lze tedy říci, že sebereflexe je specifickým způsobem myšlení, v rámci 

kterého se student učitelství nebo již učitel vrací ke svým zkušenostem či zážitkům 

z různých pedagogických situací a aktivit, zkoumá je, analyzuje, hodnotí z různých úhlů 

s cílem uvědomit si takové aspekty svého minulého jednání a chování, kterých si dosud 

vědom nebyl, a které mu zejména pomohou své jednání a chování zdokonalit. Na 

počátku je však důležité si uvědomit jednu skutečnost, a to, že každý člověk je zcela 

jedinečný a přemýšlí svým vlastním způsobem. Nelze tedy říct, že existuje jasně daný 

návod k sebereflexi, můžeme však v tomto procesu rozlišit určité univerzální fáze, které 

jsou platné v obecnějším měřítku, čímž neomezují individualitu a specifika každého 

z nás. (Svojanovský, Švec, 2014) 
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V současné době existuje již celá řada modelů, ve kterých se jednotliví odborníci 

a autoři snaží vymezit fáze v procesu sebereflexe – například Schön, Smyth, Villar, 

Korthagen a mnozí další. (Švec, 1999, s. 73, 74) Pro účely této práce zmíníme nejprve 

model sebereflexe pedagogické činnosti J. Smytha (1989), jenž je velmi kvalitní 

a dodnes stále poměrně známou koncepcí. Dle něj zahrnuje proces sebereflexe tyto fáze: 

a) „popisná fáze – zaměřena na vybavení a popis pedagogické situace, toho, co se 

událo. Otázky typu: Co se přihodilo? Jak jsem reagoval/a, jaká byla odezva 

žáků? 

b) informující (vysvětlující) fáze – bližší dešifrování pedagogické situace. Otázky 

typu: O co vlastně šlo? V jakém kontextu situace vznikla? Jak jsem v této situaci 

jednal/a? Čím bylo moje jednání ovlivněno? 

c) interpretační fáze – poodhalení příčin vzniku dané situace. Otázky typu: Proč 

k této situaci zřejmě došlo? O co jsem se při řešení situace opíral/a? Jsem vůbec 

na takovéto situace připraven/a? 

d) rekonstrukční fáze – hledání účinnějšího řešení vzniklé situace. Otázky typu: 

Jaké další možnosti řešení situace se nabízejí? Co potřebuji k tomu, abych tyto 

možnosti mohl/a realizovat?“ (Svojanovský, Švec, 2014) 

Novější modely studentské i učitelské sebereflexe, jenž předkládají odborníci 

v současnosti, v určité míře velmi korespondují s dřívějšími modely a v nich uvedenými 

fázemi, jsou však vytvářeny zejména v podobě cyklu či spirály. Jedním z nich je velmi 

často používaný a v praxi uplatňovaný model Korthagena a jeho spolupracovníků 

nesoucí název ALACT. (Svojanovský, Švec, 2014) Model byl sice uveden a blíže 

popsán již v kapitole 2, pro připomenutí jej však předkládáme i nyní. 
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Obrázek 3: Korthagenův model ALACT popisující ideální proces reflexe 

Zdroj: (Korthagen, a kol., 2011, s. 58) 

Jak bylo řečeno již v kapitole 2, model představující proces sebereflexe má 

celkem pět fází běžících ve stále se rozvíjející a pokračující spirále. Fáze 5 je víceméně 

startovním můstkem pro cyklus další a tedy i další fázi 1. V modelu lze vidět několik 

fází zaměřených na myšlení, ale zejména dvě fáze zacílené na jednání studenta či 

učitele. Model ALACT tak v sobě představuje významný prostor pro další profesní 

rozvoj, neboť „účinná je taková sebereflexe, která směřuje ke změně jednání.“ 

(Svojanovský, Švec, 2014) 

Slavík a Siňor vnímají reflexi jako uvědomovaný a slovně sdělitelný proces. Dle 

nich zahrnuje proces reflexe, potažmo tedy i sebereflexe, rovněž několik fází: 

1. „opětovná prezentace reflektovaného jevu – vybavení z paměti, 

2. popis, 

3. vymezení klíčových prvků – ty podmiňují vývoj a změny jevu, 

4. hodnocení a vysvětlení – v závislosti na cílech a kontextech jednání, 

5. prognóza – vyústění reflexe, odhad budoucího vývoje jevu, 

6. preskripce – stanovení závazného předpisu dalšího postupu, který má napravit 

případné chyby a vést k cíli.“ (Slavík, Siňor, 1993, s. 157) 

Také Nezvalová se zabývala otázkou, jak v rámci pregraduální přípravy rozvíjet 

u studentů učitelství reflexivní myšlení. Na základě studia zahraničních zdrojů došla 

k závěru, že reflexe se dotýká čtyř dílčích aspektů výchovně-vzdělávacího procesu – 

výukového procesu, výběru učiva, etických principů vyučování a sociálního kontextu 
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vyučování. Právě kvůli širokému záběru sebereflexe jako takové by se mělo stát 

nedílnou součástí přípravného vzdělávání učitelů těchto pět typů reflexe: 

 „technická – zaměřena na způsoby vyučování, 

 reflexe v činnosti a po činnosti – intuitivní a spontánní rozhodování 

učitele během vyučování, zpětný pohled na toto rozhodování po výuce, 

 poradní reflexe – vychází z rad ostatních učitelů, z výzkumu a konfrontací 

těchto rad s vlastními (i protichůdnými) zkušenostmi, 

 osobní reflexe – zaměřena na osobnostní rozvoj a vztah k profesi, 

 kritická reflexe – vede k naplňování idejí a cílů výchovně-vzdělávacího 

procesu.“ (Nezvalová in Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 58) 

Výše předložené koncepce a modely sebereflexe studentů či učitelů si jsou 

poměrně podobné. Hlavním charakteristickým znakem, který je pro ně společný, je 

modelování cesty a vývoje studenta či učitele od popisu dané pedagogické situace či 

aktivity, přes uvědomění si všech prožitých pocitů, přes její rozbor, hodnocení, hledání 

příčin vybraného jednání a chování v dané situaci, promýšlení vlastního zlepšení, 

plánování změn v budoucích obdobných pedagogických situacích či aktivitách až po 

aplikaci těchto změn a vlastních zlepšení. (Švec, 1999, s. 75) Za velmi kvalitní a v praxi 

využitelný považujeme Korthagenův model ALACT, zejména pro jeho cyklický 

charakter, který výborně naznačuje neustále probíhající rozvoj daného jedince. 

3.2.2 Strategie a techniky v rozvoji sebereflektivního myšlení 

Švec vnímá sebereflexi jako proces, jenž je ve velké míře ovlivněn osobností 

samotného studenta či učitele, jeho pedagogickými schopnostmi, dovednostmi, uměním 

se nad sebou zamyslet, empatií, flexibilitou, vztahem k sobě samému i k ostatním kolem 

sebe, ale zejména také snahou, chutí a motivací umět se sebou pracovat a něco dělat. Na 

druhé straně však nelze popřít skutečnost, že proces sebereflexe a s ním i osvojování 

a rozvíjení sebereflektivních dovedností lze usnadnit podněcováním studentů učitelství 

z vnějšku již v rámci přípravného vzdělávání učitelů, a to například různými speciálními 

technikami, metodami či dalšími podněcujícími strategiemi. (Švec, 1999, s. 78) 

Píšová k sebereflektivním strategiím a technikám uvádí, že jejich využívání 

v přípravném vzdělávání učitelů má při nejmenším dva velmi důležité cíle. Nejenže je 

možné je používat jako prostředek okamžité podpory profesního učení, ale zejména se 

přeměňují v plnohodnotnou výbavu učitele v rámci jeho dalšího profesního rozvoje. 
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(Píšová, 2005, s. 98) V procesu přípravného vzdělávání lze tedy využít různé strategie 

a techniky vedoucí k rozvoji reflexivního myšlení budoucích učitelů. Jednotlivé 

strategie, metody či techniky mají své výhody i nevýhody, jsou různorodé a odlišné, 

čímž nabízí studentům učitelství možnost sledovat a hodnotit svou pedagogickou 

činnost z jiného úhlu pohledu. 

K nejběžnějším strategiím rozvíjející reflexivní myšlení jsou obecně řazeny: 

„akční výzkum, případová studie, mikrovýstupy, pedagogický deník, písemné hodnocení, 

vedení pedagogické praxe, aktivity v seminářích, diskuse, skupinová práce, kooperativní 

učení, brainstorming, budování konsensu, diskuse v malé skupině, hraní rolí 

a dotazování.“ (Nezvalová, 2002, s. 55) 

Švec za velmi užitečnou techniku rozvíjející a podněcující sebereflexi studentů 

učitelství považuje zejména vedení studentského sebereflektivního deníku. Sebereflexi 

studentů dle něj mohou podněcovat rovněž diagnostické a autodiagnostické techniky 

zařazené do seminářů, řadí mezi ně například dotazníky, sebereflektující otázky a škály 

zkoumající styly učení, flexibilitu a empatii studentů samotných. Jako velmi zajímavou 

a přínosnou strategii označuje metodu metafor, v rámci které dochází k připodobňování 

zážitků a různých situací z pedagogické praxe. (Švec, 1999, s. 79–81; Švec, 1994, 

s. 108) Tyto blíže popsané metody doplňuje výčtem dalších strategií, které sebereflexi 

u studentů učitelství rovněž podporují: 

 „písemné zachycování myšlenek studentů, 

 písemné záznamy problémových situací s uvedením alternativ jejich 

řešení, 

 řešení situací, které nabízejí studenti na základě jejich zkušeností z praxe 

a jejich přehrávání (hraní rolí, simulace, mikrovýstupy, …), 

 sebeposuzovací škály, 

 videozáznamy studentských pedagogických aktivit, 

 jasně vyjádřená studentská pojetí výuky.“ (Villar in Švec, 1999, s. 83) 

Píšová se ve své publikaci rovněž vyjadřuje k repertoáru technik a metod, pomocí 

kterých je a měla by být sebereflexe u studentů učitelství rozvíjena. Mezi nejčastěji 

doporučované či používané strategie a techniky řadí „pozorování, video- či 

audiozáznam pedagogické situace, dotazník, zpráva, reflektivní deník, metafory, akční 

výzkum či profesní portfolio.“ (Píšová, 2005, s. 98–101) 
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Někteří autoři poté výše uvedené sebereflektivní techniky a metody doplňují ještě 

dalšími. Velmi často zmiňovanou je možnost provázání vlastní sebereflexe ještě s další 

osobou, například spolužákem, cvičným učitelem, kolegou či někým dalším, a to ve 

formě řízeného dialogu či hospitace, čímž se obsah sebereflexe ještě prohlubuje. 

(Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 65–73; Svojanovský, Švec, 2014) 

Strategií, technik a dalších metod, jak rozvíjet u studentů učitelství sebereflektivní 

myšlení, je opravdu mnoho. Sebereflexe v přípravném vzdělávání však naráží na jiný 

problém, který velmi trefně zformulovala Urbanovská. Uvádí, že v učitelských 

studijních programech, zejména v oborech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, není dostatečný 

prostor pro zapojení takových činností, v rámci kterých by mohlo být sebereflektivní 

myšlení rozvíjeno. V přípravném vzdělávání navíc chybí potřebné propojení 

s pedagogickou praxí, neboť mnohé obory ji mají zařazenou až v předposledním roce 

studia, čímž je postrádána návaznost a zejména propojenost jednotlivých složek 

přípravného vzdělávání. Obecně tedy můžeme říci, že rozvoji sebereflektivního myšlení 

je pozornost v rámci pregraduální přípravy věnována pouze ojediněle, místo toho, aby 

byli studenti učitelství podněcováni k osvojování principů sebereflexe jednotně již od 

prvního ročníku svého studia. (Urbanovská, 2002, s. 154) 

V důsledku této nejednotnosti v osvojování a rozvíjení sebereflektivního myšlení 

se mohou objevovat nejen u studentů, ale i u učitelů samotných problémy 

s nepochopením podstaty sebereflexe. Mohlo by se tedy stávat, že se sebereflexí budou 

začínat až ve chvíli, kdy ve své pedagogické praxi či činnosti narazí na nějaký problém, 

dojde ke zklamání, neúspěchu či ke konfliktu. Teprve v tuto chvíli se začnou obracet 

sami do sebe, hledat příčiny těchto událostí a z nich vyvozovat vhodnější varianty do 

budoucna. Reflektování a hodnocení vlastní pedagogické činnosti by však mělo být 

přirozenou a neoddělitelnou součástí učitelské profese. (Urbanovská, 2002, s. 150) 

Dívat se zpětně na své jednání, chování a pedagogickou činnost by měl umět každý 

student a tedy i učitel, a to bez ohledu na to, jestli se mu během pedagogické praxe či již 

v rámci své profese daří či nikoliv. 

Hupková došla v otázce sebereflexe i k dalším zajímavým zjištěním, jež můžeme 

vidět v Tabulce 3. Jedná se o rozdíly mezi učiteli, kteří se sebereflexí pracují a kteří ne. 

(Hupková in Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 58) 
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Tabulka 3: Přehled rozdílů mezi učiteli v souvislosti s využíváním či nevyužívám sebereflexe 

Zdroj: (Dytrtová, Krhutová, 2009, s. 58) 

učitel, který využívá sebereflexi učitel, který nevyužívá sebereflexi 

orientuje se na žáky a věnuje pozornost 

jejich potřebám 
orientuje se na sebe nebo na učivo 

plánuje výchovně-vzdělávací proces jeho perspektivy jsou krátké nebo žádné 

vystupuje v roli facilitátora spoléhá se na osobní zkušenosti 

má potřebu zpětné vazby preferuje vzdělávání a učení pokus-omyl 

uplatňuje strategické myšlení předává informace 

jeho obecné závěry jsou utvářeny na 

základě důkladného poznání sama sebe, 

žáků i situace 

závěry a zobecnění dělá unáhleně bez 

zkoumání příčin daných jevů 

má potřebu dalšího vzdělávání 

a profesního zdokonalování 

podléhá předsudkům, v jeho práci 

převládá dogmatičnost a rutina 

 nemá potřebu dalšího vzdělávání 

Schopnost reflektovat a hodnotit vlastní činnost je důležitá v každé profesi. 

Můžeme však s klidným svědomím říci, že v té učitelské to platí dvojnásob. 

Urbanovská vnímá sebereflektivní dovednost jako tu nejdůležitější, kterou by měl být 

student učitelství při vstupu do profese vybaven. (2002, s. 150) 

Svojanovský a Švec vyslovili na závěr zajímavou otázku, a to: „Jak člověk zjistí, 

že si skutečně uvědomil to podstatné?“. Jako ukazatel kvalitně a úspěšně provedené 

sebereflexe vymezují takzvaný „aha moment“, kdy si student či učitel uvědomí, že si 

dokázal odpovědět na všechny své otázky, na základě kterých se dozvěděl něco nového 

a bude mít tedy možnost a prostor se poučit, aby tak své jednání a chování 

v budoucnosti zlepšil a mohl se dál profesně rozvíjet. (Svojanovský, Švec, 2014) 

Na závěr této kapitoly můžeme jasně říci, že rozvíjení sebereflektivního myšlení 

budoucích učitelů by se mělo stát nedílnou součástí jejich pregraduální přípravy. Pokud 

si totiž již v průběhu svého studia osvojí základní principy sebereflexe, budou na jejích 

základech budovat své pedagogické myšlení, které se promítne do jejich pedagogické 

činnosti. Sebereflexi tak můžeme zjednodušeně vnímat jako motivaci či hnací sílu pro 

svou další činnost a profesní rozvoj. V procesu sebereflexe si uvědomujeme vše, co 

jsme prožili, cítili, vyhledáváme příčiny nejen svého jednání, chování ale i svých emocí, 

a zejména se snažíme nalézt možná řešení pro jednání a chování budoucí. Sebereflexe 

představuje nejen pro studenta, ale i pro učitele možnost neustále na sobě pracovat, 

vyvíjet se, hledat nové cesty svého pedagogického působení a současně s tím si 

i odpovídat na otázky, jak jsem sám sebou spokojený, zda pracuji se sebou a svým 
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okolím vhodným způsobem nebo jestli existují i jiné alternativy, na základě kterých 

bych se opět profesně zdokonalil. 

3.3 Cesta studenta od sebereflexe k sebehodnocení 

Jak bylo řečeno již výše, pojmy sebehodnocení a sebereflexe jsou velmi podobné 

a úzce propojené. Došli jsme zejména k závěru, že předstupněm sebehodnocení by měla 

být důkladná sebereflexe, ze které by tedy následné studentovo sebehodnocení mělo 

vycházet. Stejně tak i Švec v této souvislosti uvedl, že při sebehodnocení srovnává 

student informace získané na základě vlastní sebereflexe s požadavky, které jsou na něj 

kladeny. (Švec, 1994, s. 109, 110) 

V předešlé kapitole byly nejprve uvedeny jednotlivé strategie a techniky, které 

studentům učitelství napomáhají v rozvoji jejich sebereflektivního myšlení a měly by 

tak být zdrojem studentského sebehodnocení. A právě jedním z cílů této diplomové 

práce bylo vytvoření právě takového nástroje, jenž by studenty učitelských oborů 

Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (dále jen FP) na Technické univerzitě 

(dále jen TU) v Liberci vedl k jejich sebehodnocení v souvislosti s pedagogickou praxí 

v závěru jejich pregraduálního studia. 

Sebehodnotící nástroj byl vytvořen na bázi dotazníku, ve kterém se studenti 

vyjadřovali prostřednictvím předem vymezené a vytvořené škály k jednotlivým 

profesním kompetencím. Práci s tímto hodnotícím nástrojem předcházela 

několikatýdenní závěrečná souvislá pedagogická praxe, jež je zařazena v závěru 

pregraduálního studia učitelských oborů, a během které se měli studenti sami 

reflektovat. Po absolvování této praxe následovala souhrnná sebereflexe, na základě 

které se měli studenti v jednotlivých profesních kompetencích sami zhodnotit. 

V této podkapitole jsme pouze stručně a velmi krátce shrnuli vztah sebereflexe 

a sebehodnocení, které na sebe úzce navazují. Prostřednictvím tohoto vztahu jsme již 

nastínili téma a náplň praktické části, ke které se přesuneme po vymezení všech 

podstatných a důležitých teoretických východisek, pojmů a souvislostí a ve které se 

budeme sebehodnotícímu nástroji, jeho tvorbě, funkci a využití věnovat ve větší míře 

a detailněji. 
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4 Praktická příprava studentů učitelství 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ 

Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické 

univerzity v Liberci 

V závěru předešlé kapitoly byl již stručně představen a nastíněn hlavní cíl této 

diplomové práce. Tím je vytvoření konkrétního sebehodnotícího nástroje, který by 

studentům učitelských oborů FP na TU v Liberci napomohl k vedení jejich 

sebehodnocení v souvislosti s pedagogickou praxí, jež absolvují v závěru svého 

pregraduálního studia. Než se však přesuneme k praktické části, kde se zmiňovanému 

nástroji budeme věnovat v plné míře, pokusíme se v rámci této kapitoly objasnit, jaká je 

aktuální situace a stav pedagogické praxe studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

a 2. stupeň ZŠ a SŠ FP TU v Liberci. Jedním z důvodů, proč zde budeme tyto informace 

uvádět, je také jejich pozdější využití při diskusi nad výsledky v praktické části. 

Jak bylo uvedeno již výše, přípravné vzdělávání budoucích učitelů se v ČR skládá 

z pěti základních složek. A právě praktická příprava či jinak označována pedagogická 

praxe je její nedílnou součástí. (Bendl, a kol., 2011, s. 42) Pedagogická praxe je 

v Pedagogickém slovníku definována jako „Součást přípravy učitelů na pedagogických 

a jiných fakultách. Jejími hlavními cíli jsou: spojovat teorii a praxi všech složek 

vysokoškolské přípravy, uvést budoucího učitele do podmínek reálného školního 

prostředí a zacvičit jej v činnostech učitelské profese. Uskutečňuje se většinou na 

fakultních školách.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 192) Dle Solfronka je 

předmětem pedagogické praxe příprava na profesi učitele. (in Bendl, a kol., 2011, s. 43) 

Obecným problémem pedagogické praxe však je, že i přesto, že je považována za 

zcela nezpochybnitelnou a nenahraditelnou součást přípravy budoucích učitelů a že je 

neustále zdůrazňována a vyzdvihována její důležitost v rámci přípravy učitelů, tak ve 

výsledku za ostatními složkami pregraduální přípravy výrazně zaostává. Musíme však 

uvést i příčiny, proč tomu tak je, neboť jsou rovněž velmi významné a nezanedbatelné. 

Těmi hlavními jsou nejen organizační, ale také finanční náročnost realizace 

pedagogických praxí, občasná nepropracovanost systému praxí, teoretická neujasněnost 

jejího pojetí, ale také modelů praktické přípravy. (Bendl, a kol., 2011, s. 42) 

Velmi podstatnou příčinou, jež nepříznivě ovlivňuje kvalitu a rozsah 

pedagogických praxí, je také stále chybějící standard pro přípravné vzdělávání učitelů, 
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o kterém jsme blíže psali již v kapitole 1. 3. Profesní standard učitelství. Uvedli jsme, že 

v roce 2004 sice byl vytvořen dokument zvaný „minimální standardy učitelství“, jenž 

měl představovat rámcové požadavky na podobu pregraduální učitelské přípravy 

a vymezoval rozsah dílčích složek učitelské přípravy, v závěru byl však přijat pouze 

jako standard doporučující. V minimálních standardech učitelství byla pro 

pedagogickou praxi doporučena 3 % z celkové učitelské přípravy, v současné době však 

není nikde minimální limit pro pedagogickou praxi závazně stanoven, rozhodnutí tedy 

vždy leží na jednotlivých fakultách, jež budoucí učitele vzdělávají a připravují. 

(Spilková, Tomková a kol., 2010, s. 35, 43; Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, 2004). Dalším výrazným problémem stavu pedagogických praxí je 

skutečnost, že stále chybí legislativní vymezení takzvaných fakultních, cvičných či 

klinických škol. V důsledku toho jsou tedy pedagogické fakulty nuceny spoléhat se 

pouze na přátelské vztahy s jednotlivými základními či středními školami, kde by 

následná pedagogická praxe studentů učitelství mohla probíhat. (Bendl, a kol., 2011, 

s. 42). 

A ačkoli zaznívají hlasy, že není nutné pedagogickou praxi před dalšími složkami 

pregraduální přípravy upřednostňovat, o důležitosti pedagogické praxe jakožto součásti 

přípravného vzdělávání budoucích učitelů není žádných pochyb. Skutečnost, že 

pedagogická praxe zaujímá v přípravném vzdělávání studentů učitelství významné 

postavení, zdůrazňuje také Šťáva. Dle něj je však přes veškeré obtíže, jež otázka 

zařazení pedagogických praxí do přípravného vzdělávání přináší, potřeba nahlížet na 

tuto problematiku komplexně, a to ve smyslu neustálého propojování teorie a praxe ve 

výchově učitele. (Bendl, a kol., 2011, s. 46; Šťáva, 2005, s. 11) Bendl dodává, že 

i v ostatních profesích je nezbytnou součástí jejich vzdělávání získávání a osvojování 

dovedností prostřednictvím vlastních zkušeností. Dovedeme si snad představit lékaře, 

který by mohl operovat pacienta, aniž by měl osvojené veškeré nutné dovednosti, kroky 

a postupy? (Bendl, a kol., 2011, s. 46) 

Nyní se tedy na praktickou přípravu budoucích učitelů FP TU v Liberci zaměříme 

již konkrétně, a to nejprve na obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a poté na obor Učitelství 

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, v obou případech budeme hovořit o prezenční formě studia. 
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4.1 Praktická příprava v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

Jak bylo již jednou uvedeno, studijní obory Učitelství pro 1. stupeň ZŠ představují 

jakousi výjimku v otázce modelů přípravného vzdělávání. Tento obor si tedy i na FP TU 

v Liberci udržel svou původní podobu a jako jediný je stále uskutečňován 

v nestrukturované pětileté formě. Studium oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ tak nadále 

nabízí a představuje systém přípravného vzdělávání v ucelené podobě. 

Skutečnost, že studium oboru probíhá v nestrukturované podobě, umožňuje 

návaznost, propojenost a integraci jednotlivých složek celého přípravného vzdělávání. 

Nejen, že jsou větší možnosti v rozprostření teoreticky postavených předmětů, ale 

zejména i pedagogické praxe jako takové. Ucelené studium umožňuje její propojenost, 

integraci a zejména gradaci. Není tedy překvapením, že s pedagogickou praxí se 

setkávají studenti již v 1. ročníku. Od tohoto ročníku se nároky a požadavky 

pedagogické praxe navyšují, následně se v průběhu celého pětiletého studia rozšiřuje, 

prodlužuje a stává se detailnější. (Centrum praktické přípravy, 2016) 

Studenti se s pedagogickou praxí setkávají poprvé v letním semestru 1. ročníku 

prostřednictvím předmětu Pedagogické praktikum 1, jehož náplní je prvotní kontakt 

a seznámení s činnostmi učitele v 1. třídě. Studenti se účastní výuky v délce 

4 vyučovacích hodin/týden, absolvují náslechy, asistují třídnímu učiteli, pozorují 

činnosti jednotlivých vyučovacích hodin, veškeré poznatky si zapisují do 

pedagogického deníku a v závěru semestru si vyzkouší tři mikrovýstupy v délce 15 – 20 

minut. Výstupem je semestrální práce na dané téma. (Centrum praktické přípravy, 

2016) 

V zimním semestru 2. ročníku navazuje předmět Pedagogické praktikum 2, 

v rámci kterého absolvují studenti praxi ve 2. třídě, rovněž v délce 4 vyučovacích 

hodin/týden. Pedagogická činnost však již graduje, každý týden si totiž studenti připraví 

a následně odučí jeden mikrovýstup. Výstupem je další semestrální práce na dané téma, 

tentokrát již výzkumného charakteru. V letním semestru následuje Učitelské praktikum, 

kde se studenti dostávají do 3. třídy, opět v délce 4 vyučovacích hodin/týden. Základní 

náplň pedagogické praxe je velmi obdobná těm předešlým, v tomto semestru si však 

studenti vyzkouší již výuku matematiky a českého jazyka, každý týden si připraví 

a odučí jednu vyučovací hodinu (střídavě ČJ, M). Výstupem je opět semestrální práce 

výzkumného charakteru na dané téma. (Centrum praktické přípravy, 2016) 
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Pedagogická praxe ve 3. ročníku stále graduje. V zimním semestru absolvují 

studenti Průběžnou pedagogickou praxi, v rámci které se účastní vyučování ve 4. třídě, 

opět v délce 4 vyučovacích hodin/týden. Studenti si v tomto semestru každý týden 

připraví a následně odučí dvě vyučovací hodiny. Výstupem je odevzdání nejlepší 

přípravy, kterou během praxe odučili. V letním semestru nenásleduje klasická 

pedagogická praxe, jako tomu bylo doteď, ale studenti mají před sebou Výchovnou 

praxi, rámci které si mohou vybrat ze třech možností plnění – oddílový vedoucí na 

letním táboře v délce 14 dní (plnění během léta), vedoucí na příměstském táboře v délce 

18 dní (plnění během léta) nebo účast na škole v přírodě v délce 14 dní (plnění během 

školního roku). Cílovou skupinou jsou pochopitelně děti mladšího školního věku. 

Studenti si v průběhu praxe vedou pedagogický deník, kam si zapisují veškeré činnosti 

a vlastní reflexe. Je také podmínkou udělení zápočtu. (Centrum praktické přípravy, 

2016) 

Pedagogická praxe ve 4. ročníku se opět rozšiřuje a mění se zejména její 

charakter. V zimním semestru je nejprve Souvislá pedagogická praxe 1, jež probíhá 

v délce 2 týdnů. Studenti se dostávají do 5. třídy, tentokrát však do zcela úplného 

výchovně-vzdělávacího procesu. Jejich úkolem je zapojit se do všech aktivit, akcí 

a činností třídy a školy jako takové. Absolvují rovněž náslechy, musí však odučit 

celkem 18 vyučovacích hodin. Studenti po skončení praxe předloží všechny 

vypracované přípravy a jejich reflexe. V letním semestru pokračují velmi obdobně, 

náplní je totiž Souvislá pedagogická praxe 2. Studenti mají v tomto semestru absolvovat 

šestitýdenní praxi ve 3. třídě. Praxi si tentokrát zajišťují sami, a to v místě svého 

bydliště. Opět je jejich povinností zapojit se do všech aktivit, akcí a činností dané třídy 

a školy, například i třídních schůzek, projektových dnů, sportovních či jiných akcí. 

Studenti po skončení praxe předloží všechny vypracované přípravy a aktivity, kterých 

se na praxi účastnil. (Centrum praktické přípravy, 2016) 

Poslední etapou praktické přípravy je Specializační praxe, kterou studenti 

absolvují v zimním semestru 5. ročníku. Jejich úkolem je v průběhu 2 týdnů absolvovat 

nejprve 2 hodiny náslechů a poté odučit 10 vyučovacích hodin zaměřených dle vlastní 

specializace. Podmínkou je neustálé vedení pedagogického deníku, který je výstupem 

Specializační praxe a který studenti po skončení praxe předloží. Musí obsahovat 

všechny náslechy, vypracované přípravy a aktivity s reflexemi. (Centrum praktické 

přípravy, 2016) 
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Jak tedy můžeme vidět, ucelené magisterské studium oboru Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ nabízí zejména prostor pro návaznost a propojenost jednotlivých složek 

přípravného vzdělávání. Nejen, že vidíme jasný vývoj praktické přípravy, která se 

s každým dalším semestrem prodlužuje, prohlubuje a klade na studenta větší nároky, ale 

tato praktická příprava může rovněž korespondovat s ostatními složkami pregraduální 

přípravy. V zachování nestrukturovaného studia lze tedy vidět zřetelná pozitiva. 

4.2 Praktická příprava v oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

V přípravném vzdělávání učitelů pro 2. stupeň ZŠ nebo pro SŠ došlo na základě 

Boloňského procesu k razantním zásahům a změnám. Již jsme zmínili, že fakulty 

vzdělávající budoucí učitele musely přejít na strukturované studium, což ve výsledku 

znamenalo odklon od souběžného modelu přípravného vzdělávání a příklon naopak 

k modelu následnému. Současně uplatňovaný model v českém přípravném vzdělávání 

učitelů pro 2. stupeň a SŠ však není ani klasickým souběžným, ale ani typickým 

následným modelem, je jakoby na půli cesty mezi nimi, je tedy vhodnější používat 

označení semikonsekutivní model. Zavedení strukturovaného studia přineslo určité 

organizační změny i do oblasti pedagogických praxí učitelů pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. 

(Bendl, a kol., 2011, s. 49–51) Dřívější souběžný model nabízel rozvržení jednotlivých 

složek přípravného vzdělávání v průběhu celého studia, bylo tedy možné integrovat 

jednotlivé složky v komplexnější bloky, které na sebe navazovaly a vzájemně se 

propojovaly. (Bendl, a kol., 2011, s. 49–51; Urbánek, 2005b, s. 26) V současném 

semikonsekutivním modelu však dochází naopak k úbytku těchto integrujících 

možností. Postrádána je nejen návaznost jednotlivých disciplín, ale rovněž i jejich 

skloubení a propojení. Můžeme říci, že v modelu 3 + 2 jakoby došlo ke ztrátě 

potřebného prostoru, ačkoli se dle matematických pravidel jedná o stejný časový úsek. 

(Bendl, a kol., 2011, s. 49–51) 

Obdobná situace je rovněž u studijních oborů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ 

na FP TU v Liberci. Průběh celé pregraduální přípravy je v současné době rozdělen do 

2 stupňů, a to na tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský. Obecně můžeme 

říci, že v bakalářském studiu se studenti setkávají s přímou pedagogickou praxí pouze 

okrajově, studium je totiž zaměřené spíše teoreticky a důraz je kladen zejména na 

oborovou přípravu v rámci vybrané a studované aprobace. Přechod na navazující 

magisterské studium tak může být pro některé stresujícím, neboť jsou víceméně od 
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prvního dne vhozeni do role učitele. Jako těžiště praktické přípravy na profesi učitele 

lze tedy vnímat až tento navazující magisterský stupeň. (Centrum praktické přípravy, 

2016) 

Studenti těchto oborů se s pedagogickou praxí setkávají rovněž v 1. ročníku 

bakalářského studia, a to formou Pedagogického praktika, které probíhá v zimním 

i letním semestru. Toto praktikum je vstupní formou v praktické přípravě a studenti by 

měli získávat zejména praktické zkušenosti v práci s dětmi, a to především v zájmových 

činnostech. Hlavním cílem praxe je výchovné působení na určitou skupinu žáků 

školního věku. Studenti mají možnost plnit pedagogickou praxi dvojím způsobem: 

 průběžná forma – pravidelně se opakující aktivity během školního roku 

o student pracuje v libovolné volnočasové organizaci, ZŠ či SŠ jako 

vedoucí zájmového kroužku, trenér, asistent v družině či ve 

výuce, … 

 souvislá forma – jednorázový pobyt, kurz, škola v přírodě 

o student se účastní dětského tábora, školy v přírodě či jiného kurzu 

jako oddílový vedoucí, vychovatel, … 

Studenti si v průběhu celé praxe vedou pedagogický deník, kam si zapisují veškeré 

činnosti a především vlastní reflexe. Pedagogický deník je také jednou z podmínek pro 

udělení zápočtu. (Centrum praktické přípravy, 2016; Bendl, a kol., 2011, s. 238) 

Další etapa praktické přípravy je zařazena až ve 3. ročníku bakalářského studia. 

V zimním semestru absolvují studenti předmět Vybrané praktické problémy výchovy. 

Cílem tohoto předmětu je povzbudit a podpořit zájem studentů o pedagogické obory, 

motivovat je k dalšímu vzdělávání, tedy k pokračování na navazující magisterské 

studium. Obsahem jsou návštěvy různých školních zařízení, předmět tak v sobě 

kombinuje jak semináře, kde jsou studenti uváděni do problematiky českého výchovně-

vzdělávacího systému, tak exkurze do různých školních pracovišť v okolí Liberce, 

v rámci kterých získávají základní praktické zkušenosti a dovednosti během pozorování, 

hodnocení, rozboru a reflexe vybraných pedagogických situací a jevů přímo v terénu. 

Studenti se dostávají přímo do vyučovacích hodin, sledují činnosti pracovníků 

jednotlivých školních zařízení a v závěru návštěvy s nimi o konkrétních situacích 

a jevech také diskutují. Výstupem této etapy jsou dílčí reflexe. V letním semestru 

pokračuje praktická příprava v obdobném duchu, a to předmětem Úvod do pedagogické 
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praxe. I v tomto předmětu nalezneme kombinaci seminářů, během kterých jsou studenti 

uváděni do problematiky a základních otázek školství, školské soustavy a vzdělávání 

v ČR, a terénních exkurzí neboli hospitací na základních a středních školách v okolí 

Liberce, v rámci kterých si opět upevňují dovednosti v pozorování, hodnocení, rozboru 

a reflexi konkrétních jevů. Studenti hospitují přímo ve vyučovacích hodinách a činnosti 

učitelů následně analyzují. V rámci této etapy si však také již připraví a zrealizují 

simulovaný mikrovýstup, jenž je poté podroben i vlastní analýze. (Centrum praktické 

přípravy, 2016; Bendl, a kol., 2011, s. 238) Praktická příprava tak má v bakalářském 

studiu sice své místo, její jádro však leží až v dvouletém navazujícím magisterském 

studiu. 

Po jeho zahájení nastupují studenti okamžitě na Praxi průběžnou 1 pro ZŠ/SŠ, jež 

probíhá celý zimní semestr 1. ročníku a v rámci které se dostávají již zcela do role 

učitele. Tato průběžná praxe je zaměřena předmětově, a to na výuku v jednotlivých 

aprobačních předmětech (kombinace 2 předmětů). Studenti obdrží informace 

o fakultních školách, kde budou praxi absolvovat, musí se s vedením i svými cvičnými 

učiteli seznámit a společně i domluvit na harmonogramu, v rámci kterého budou plnit 

požadavky pedagogické praxe – minimálně 2 náslechy a 5 výstupů v každém předmětu. 

Jelikož mají studenti vždy kombinaci 2 předmětů, absolvují praxi na dvou základních či 

středních školách, kde se střídají dle lichých a sudých týdnů. Studenti si musí vést 

pedagogický deník, ve kterém dokládají veškeré náslechy, přípravy na vyučovací 

hodiny, následné analýzy a reflexe vlastních výstupů. Stejně tak se ale musí účastnit 

i dalších učitelských aktivit jako je opravování, příprava pomůcek či dozory. Jádrem 

průběžné praxe jsou tedy vlastní výstupy a vyučování, a to pod dohledem cvičného 

učitele. (Centrum praktické přípravy, 2016; Bendl, a kol., 2011, s. 239) Praktická 

příprava v letním semestru 1. ročníku je velmi obdobná, neboť pokračuje předmětem 

Praxe průběžná 2 pro ZŠ/SŠ. Obsah a náplň této praxe jsou víceméně shodné s tou 

první, za nejvýraznější změnu lze asi považovat výměnu fakultních škol, kde studenti 

praxi absolvují. Za významný aspekt těchto dvou průběžných praxí je považována 

gradace činností studenta v roli učitele. V průběhu této celoroční praxe by mělo 

u studentů docházet k prohlubování osvojených profesních kompetencí, studenti by si 

měli upevňovat své profesní vystupování a sebevědomí, a celkově by si měli všímat 

a vyzkoušet si veškeré činnosti, které jsou v profesi učitele každodenně vykonávány 

a požadovány. (Centrum praktické přípravy, 2016; Bendl, a kol., 2011, s. 239) 
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Završující formou praktické přípravy je Souvislá pedagogická praxe, která 

probíhá ještě před zahájením zimního semestru v 2. ročníku, tentokrát však v místě 

svého bydliště. V rámci této praxe praktikují studenti učitelství pro 2. stupeň 5 týdnů na 

vybrané základní škole a studenti učitelství pro SŠ nejprve 3 týdny na základní škole 

a poté 2 týdny na střední škole. Tato praxe má komplexní charakter, neboť studenti 

vyučují své aprobační předměty v kontinuálním sledu. Můžeme tak říci, že představuje 

imitaci skutečného vykonávání profese učitele v celém jejím rozsahu. Požadavkem této 

praxe je absolvovat týdně 6 až 8 vyučovacích hodin a 1 až 2 náslechy v každém 

předmětu. Po prvních pokusech v předešlém roce tak nyní studenti vyučují ve většině 

ročníků 2. nebo i 3. stupně, a to několik hodin denně, musí se každodenně připravovat, 

účastní se i dalších činností, aktivit a akcí nejen jednotlivých tříd, ale i školy jako 

takové. V průběhu praxe si musí vést pedagogický deník, ve kterém dokládají veškeré 

náslechy, přípravy na vyučovací hodiny, následné analýzy a reflexe vlastních výstupů. 

(Centrum praktické přípravy, 2016; Bendl, a kol., 2011, s. 239) Souvislou praxí je 

praktická příprava studentů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ ukončena. 

Jak jsme tedy viděli, rozdíly mezi jednotlivými obory a modely jejich přípravy 

jsou opravdu znatelné a vnímáme je jako velmi podstatné. Studenti oboru Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ mají výrazně větší prostor nejen pro poznání podstaty a činností v profesi 

učitele, ale mají zejména prostor pro poznání sebe samotných, jak oni sami vnímají 

svou pedagogickou činnost, mají možnost sledovat svůj profesní rozvoj v kontinuálním 

sledu a na základě těchto zjištění reagovat i na průběh vlastního studia, a to například 

výběrem vhodných volitelných předmětů. Studenti oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

a SŠ mají v tomto ohledu méně možností. Po ukončení bakalářského studia jsou 

vybaveni především teoretickými znalostmi, na poznání sebe samotných, nastartování 

svého profesního rozvoje v roli učitele a reakci v průběhu studia v souvislosti 

s pedagogickou praxí tak nemají dostatek prostoru či možností. Skutečnost, že 

v oborech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ je rozsah pedagogických praxí nižší, je 

však způsobena i tradicí, jež je s přípravou učitelů pro 2. a 3. stupeň spojena. 

V pregraduální přípravě těchto učitelů totiž stále převládá názor, že nejdůležitější je 

jejich odborná znalost, tedy vědomosti a znalosti získávané v jednotlivých aprobačních 

předmětech. Jednotlivé katedry tak chtějí i nadále vzdělávat budoucí učitele jako 

expertní znalce. 
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V závěru tedy můžeme dodat, že nestrukturované studium v pregraduální přípravě 

učitelů sice vnímáme jako efektivnější, vhodnější a smysluplnější variantu. Za velmi 

důležité a podstatné však považujeme zejména zavedení profesního standardu, jež by 

problematiku rozsahu jednotlivých složek profesní učitelské přípravy vyřešil zcela 

jasně, a to jak pro učitele 1. stupně, tak i pro učitele 2. a 3. stupně. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Úvod do výzkumného šetření 

Prostřednictvím teoretické části jsme se pokusili vymezit a charakterizovat 

základní teoretická východiska této práce, jež se zabývá sebehodnocením jako 

prostředkem rozvoje profesních kompetencí u studentů učitelství 1. a 2. stupně ZŠ. Nyní 

se však přesouváme do její praktické části, ve které budou představeny základní 

informace, jednotlivé fáze, cíle, metody a v neposlední řadě také výsledky výzkumného 

šetření. Výzkumné šetření spojené s tématem diplomové práce proběhlo celkem ve 

dvou fázích. První fáze byla založena na postupech kvantitativního šetření a byla 

realizována v rámci projektu Studentské grantové soutěže (dále jen SGS), z tohoto 

důvodu zde sice bude zmíněna, avšak jen okrajově, aby byla druhá fáze zasazena do 

smysluplného kontextu. Jádrem diplomové práce je totiž následná fáze číslo dvě, a to 

v podobě kvalitativního měření, jež bylo realizováno již jen autorkou diplomové práce, 

tedy mimo projekt SGS. Svým obsahem, cílem a potenciálem je však považována za 

podstatné přispění a cenný zdroj informací nejen pro samotný projekt SGS, ale zejména 

pro studenty FP TU v Liberci, jejich praktickou přípravu během pregraduálního studia 

a rovněž také pro Centrum praktické přípravy (dále jen CPP), jež se organizací, řízením 

a administrativním vedením veškerých pedagogických praxí na FP TU v Liberci 

zabývá. V následujících kapitolách jednotlivé fáze výzkumného šetření představíme 

prostřednictvím jejich cílů, vybraných metod sběru dat, výzkumného vzorku, analýzy 

získaných dat a zejména výsledků a jejich diskusi. 

5.1 První fáze výzkumného šetření 

Jak bylo stručně nastíněno již v teoretické části, jedním z cílů této diplomové 

práce bylo vytvoření sebehodnotícího nástroje, který by vedl studenty učitelských oborů 

FP TU v Liberci k jejich sebehodnocení v souvislosti s pedagogickou praxí v závěru 

jejich pregraduálního studia, a napomáhal by jim tak v jejich profesním rozvoji. A právě 

takový sebehodnotící nástroj byl vytvořen již v rámci projektu SGS nesoucí název 

Profesní kompetence v pregraduálním vzdělávání učitelů, jenž byl zahájen v letním 

semestru akademického roku 2014/2015 a který je v této diplomové práci označován 

jako první fáze výzkumného šetření. Odpovědnou řešitelkou projektu byla PhDr. Jitka 
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Novotová, Ph.D., jejími spoluřešitelkami byly studentky navazujícího magisterského 

studia na FP TU v Liberci Bc. Kateřina Havrancová a Bc. Barbora Müllerová. Jako 

hlavní cíle projektu byly stanoveny tyto: 

 vytvořit nástroj, jenž by byl využitelný k hodnocení a sebehodnocení 

osvojených profesních kompetencí u studentů učitelství během jejich 

závěrečných souvislých praxí, neboť současně využívaný nástroj je příliš 

stručný a dle studentů neposkytuje adekvátní zpětnou vazbu 

 ověřit kvalitu pregraduální přípravy učitelů na FP TU v Liberci, 

respektive kvalitu osvojených profesních kompetencí studentů učitelství 

v závěru jejich přípravného vzdělávání, konkrétně po absolvování jejich 

závěrečné souvislé pedagogické praxe. 

Výsledky získané v tomto projektu měly sloužit i ke zkvalitnění pregraduální přípravy 

učitelů na FP TU v Liberci. (Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 184, 185) 

5.1.1 Tvorba nového evaluačního nástroje 

Zásadním úkolem první fáze výzkumného šetření bylo vytvořit konkrétní nástroj 

určený k hodnocení a sebehodnocení studentů a ověřit jeho fungování, využitelnost 

a efektivitu v praxi. Jako výzkumný nástroj v námi řešené otázce hodnocení 

a sebehodnocení profesních kompetencí u studentů učitelství byl vybrán dotazník. 

(Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 184, 185) Dotazník jakožto metoda sběru 

a získávání dat patří v pedagogickém výzkumu k těm nejfrekventovanějším. (Chráska, 

2007, s. 163) Gavora charakterizuje dotazník jako „způsob písemného kladení otázek 

a získávání písemných odpovědí.“ (2010, s. 121) Chráska poté doplňuje, že dotazník 

představuje „soustavu předem připravených a pečlivě formulovaných otázek, které jsou 

promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba, tedy respondent, odpovídá 

písemně.“ (2007, s. 163) Právě metoda dotazníku byla shledána v první fázi jako 

nejvhodnější varianta sběru dat, neboť, stejně jak potvrzuje Chráska, umožňuje velmi 

snadné, rychlé a ekonomické shromažďování velkého množství dat získaného od 

mnohdy rozsáhlého souboru respondentů. (Chráska, 2007, s. 164) 

Při tvorbě a hledání vhodné podoby hodnotícího a sebehodnotícího nástroje jsme 

čerpaly ze dvou cenných zdrojů. Tím prvním byly zejména vlastní zkušenosti hlavní 

řešitelky z předešlého výzkumu, jenž realizovala v roce 2008 a zabývala se v něm 

hodnocením profesních kompetencí již u zkušených učitelů 2. stupně ZŠ, a to 
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především z hlediska jejich významu a důležitosti pro výkon profese učitele. V tomto 

výzkumu vycházela z modelu profesních kompetencí dle Vašutové, jednotlivé 

kompetence však následně ještě modifikovala, upravila či doplnila. (Novotová, 2008, 

s. 187–189) Tento hodnotící nástroj se tak stal prvním odrazovým můstkem při 

formování nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje. Avšak cennějším 

a významnějším zdrojem nám byl především evaluační nástroj Rámec profesních kvalit 

učitele. Hodnotící a sebehodnotící arch, jenž byl vytvořen v rámci národního projektu 

MŠMT Cesta ke kvalitě (plným názvem „AUTOEVALUACE – Vytváření systému 

a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“), jehož snahou byla podpora škol při 

autoevaluaci. (Národní ústav odborného vzdělávání, 2012; Tomková, a kol., 2010, 

s. 10) Rámec profesních kvalit učitele byl vypracován jako podklad k vytváření nástrojů 

komplexního a dlouhodobého hodnocení a sebehodnocení kvality učitelů a autory je 

vnímán jako „charakteristika vynikajícího učitele základní a střední školy, především 

učitele všeobecně vzdělávacích předmětů“. (Tomková, a kol., 2010, s. 5, 10) Tento 

„rámec“ byl vytvořen s cílem podporovat profesionalizaci profese učitele, zkvalitňovat 

profesi učitele, napomáhat v profesním rozvoji učitelů a umožňovat nejen komplexní 

hodnocení, ale také sebehodnocení kvality práce učitelů na školách, a to jak 

začínajících, tak i zkušených, čímž jim pomáhá objevovat jejich slabé i silné stránky, 

ale například také prostor a možnosti pro jejich další zlepšení a vlastní rozvoj. 

(Tomková, a kol., 2010, s. 5, 10) 

Jádro „rámce“ tvoří osm oblastí profesních činností učitele, v nichž jsou 

jednotlivé profesní kompetence učitele uplatňovány: 

1. „Plánování výuky 

2. Prostředí pro učení 

3. Procesy učení 

4. Hodnocení práce žáků 

5. Reflexe výuky 

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy 

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností 

8. Profesní rozvoj učitele“. (Tomková, a kol., 2010, s. 13–19) 

Pro účely projektu SGS a koncipování nového hodnotícího a sebehodnotícího 

nástroje jsme však využily pouze prvních pět oblastí. Důvodem této redukce byla 

skutečnost, že nový nástroj měl být zaměřen na hodnocení a sebehodnocení profesních 
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kompetencí u studentů učitelství v souvislosti s jejich závěrečnou souvislou praxí, nelze 

tedy hodnotit v oblastech, do kterých stále jako studenti a nikoli již učitele nemají 

možnost zasahovat. Na základě tohoto rozhodnutí jsme tedy pracovaly pouze s prvními 

pěti oblastmi – 1. Plánování výuky, 2. Vytváření prostředí pro učení, 3. Řízení procesů 

učení, 4. Hodnocení práce žáků, 5. Reflexe výuky – jež jsme dále konkretizovaly do 

34 dílčích profesních kompetencí, tedy jednotlivých položek samotného dotazníku. Při 

formulaci těchto položek jsme musely přemýšlet také nad tím, které profesní 

kompetence z „rámce“ odpovídají úrovni studentů v závěru jejich studia a které jsou 

určené již spíše pro zkušené učitele. Oproti „rámci“ jsme tedy dílčí profesní kompetence 

formulovaly mnohem specifičtěji a konkrétněji. Důvodem byla zejména snaha vytvořit 

takový nástroj, ve kterém bude možné hodnotit dosažení a osvojení profesních 

kompetencí co nejpřesněji. Během tvorby dotazníku byla provedena také obsahová 

validizace dílčích položek, tedy jednotlivých profesních kompetencí, a to za účasti 

několika vysokoškolských učitelů pedagogiky a studentů učitelství. V jejím důsledku 

byl dotazník ještě částečně poupraven a dle získaných připomínek doplněn. (Novotová, 

Havrancová, Müllerová, 2015, s. 186) 

Na základě vymezení a užší specifikace profesních činností a dílčích profesních 

kompetencí vznikla jakási kostra nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje, jenž 

byl tedy vytvořen na bázi dotazníku. Pro jednoznačné zhodnocení dosažení jednotlivých 

profesních kompetencí byla vytvořena pětistupňová škála, jež propojovala jak číselné 

tak slovní ohodnocení, a to v posloupnosti využívané ve vzdělávání: 

1. zvládá(m) v plné míře 

2. zvládá(m) s drobnými výhradami 

3. zvládá(m) s nedostatky 

4. zvládá(m) s výraznými nedostatky 

5. nezvládá(m). 

Na výše uvedené pětistupňové škále si můžeme rovněž všimnout, že je 

formulována ve dvojím provedení – zvládá a zvládám. Tato odlišnost v časování slovesa 

zvládat či nezvládat je způsobena tím, že samotný dotazník jakožto hodnotící 

a sebehodnotící nástroj byl vyhotoven ve dvou variantách. První varianta, tedy 

hodnotící dotazník, byla určena pro cvičné učitele, kteří měli u studentů vykonávajících 

souvislou pedagogickou praxi posoudit dosažení a osvojení jednotlivých profesních 

kompetencí. Jako značný přínos pro pedagogickou praxi na FP TU v Liberci jsme však 
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vnímaly zejména druhou variantu, tedy sebehodnotící dotazník, jenž byl určen pro 

studenty samotné. Právě a především oni se měli v souvislosti s absolvováním 

závěrečné souvislé pedagogické praxe sami zhodnotit a získat tak cenné informace 

o tom, na jaké úrovni mají jednotlivé profesní kompetence osvojeny. Byl to právě 

prostor pro sebehodnocení studentů, jenž jsme považovaly za velmi důležitý 

a podstatný, neboť do této chvíle jako takový poskytován nebyl. V současnosti stále 

používaný Výkaz o pedagogické praxi (označován také jen jako Výkaz) je totiž zaměřen 

pouze na hodnocení cvičnými učiteli. Aby mohly být navrácené dotazníky správně 

vyhodnoceny, bylo potřeba z nich utvořit odpovídající dvojice. Propojily jsme proto obě 

verze dotazníku společným identifikačním číslem. Dotazník vzhledem ke studentům byl 

vytvořen jako anonymní, u varianty pro učitele jsme však požadovaly uvedení 

základních informací o škole a osobě cvičného učitele. (Novotová, Havrancová, 

Müllerová, 2015, s. 186) 

Výsledkem našeho snažení byly tedy dva nově vytvořené dotazníky – hodnotící 

nástroj a sebehodnotící nástroj. Lze mezi nimi nalézt drobné odlišnosti, týkají se však 

pouze úvodní strany, dílčích poznámek či rozdílných formulací, a to z důvodu vymezení 

dvou kategorií respondentů – cviční učitelé a studenti FP TU v Liberci. Nový nástroj 

tedy předkládáme v Příloze 1, a to konkrétně ve variantě student. Jak bylo však nyní 

řečeno, po obsahové stránce se od verze pro učitele nijak neliší. Každý z těchto 

evaluačních nástrojů byl doplněn o průvodní informace, jež měly respondentům objasnit 

smysl, cíl, podstatu a práci s novým nástrojem. Oba dotazníky byly navíc ještě doplněny 

o položky, v rámci kterých se mohli respondenti vyjádřit k samotnému hodnotícímu 

nástroji, jeho kvalitě, provedení, srozumitelnosti, efektivitě či využitelnosti pro 

hodnocení a sebehodnocení studentů během pedagogických praxí na FP TU v Liberci. 
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5.1.2 Předvýzkum – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

S takto vytvořeným dotazníkem určeným pro hodnocení a sebehodnocení 

dosažení profesních kompetencí u studentů vykonávajících závěrečnou souvislou 

pedagogickou praxi byl zahájen předvýzkum, jehož cílem bylo ověřit fungování 

a využitelnost dotazníků v praxi. Cílovou skupinou a výzkumným vzorkem 

předvýzkumu bylo 26 studentů 4. ročníku prezenčního studia oboru Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ, kteří absolvovali v letním semestru akademického roku 2014/2015 

souvislou pedagogickou praxi v délce 6 týdnů. Studentům byly předány vytištěné 

dotazníky ve dvojím provedení – jeden pro cvičného učitele a jeden pro vlastní 

sebehodnocení. Studenti byli pochopitelně seznámeni jak s cíli projektu SGS, tak 

i předvýzkumu samotného, stejně tak jim byly sděleny základní informace o tom, jak 

s novým hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem pracovat. Po absolvování praxe mělo 

dojít jednak k závěrečné souhrnné reflexi od cvičného učitele, ale také k vlastnímu 

souhrnnému sebehodnocení, v rámci kterého se měli studenti sami v jednotlivých 

profesních kompetencích zhodnotit. Návratnost činila 84,6 %, neboť se vrátilo pouze 

22 párů dotazníků. (Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 186) 

Výzkumný vzorek předvýzkumu nebyl sice rozsáhlý, předvýzkum jako takový 

však zajímavé výsledky přinesl. Na tomto místě je však žádoucí podotknout, že 

podrobná analýza procesu vyhodnocování a rozsáhlá diskuse nad výsledky výzkumného 

šetření prováděného v rámci projektu SGS je nad rámec této diplomové práce. 

Pokusíme se tedy uvést stěžejní výsledky. 

Jak bylo uvedeno výše, jedním z cílů předvýzkumu bylo ověřit využitelnost 

a efektivitu nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje. Bylo tedy naším záměrem, 

aby se i k těmto aspektům dotazníku mohli vyjádřit samotní respondenti. Z jejich 

odpovědí je patrné, že jak učitelé, tak studenti vnímali dotazník převážně jako 

srozumitelný, přehledný a svým rozsahem přiměřený. Polovina studentů se dále shodla 

na názoru, že by tento sebehodnotící nástroj mohl přispět ke zkvalitnění profesní 

sebereflexe, a více než polovina učitelů se shodla na přínosu nového hodnotícího 

nástroje pro hodnocení studentů. Většina respondentů tedy vnímala nově vytvořené 

dotazníky jako přínosné. Dle jejich názorů obsahuje všechny podstatné činnosti, které si 

studenti na pedagogické praxi vyzkoušeli. Dle některých obsahuje ale i takové, které si 

někteří studenti neměli možnost vyzkoušet. Právě tyto odpovědi nás vedly k úvaze, zda 
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by bylo vhodné rozšířit hodnotící škálu o položku nelze hodnotit. Respondenti také 

často uváděli, že některé profesní kompetence obsahovaly více činností, formulovali by 

je proto ještě úžeji a specifičtěji. (Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 187) 

Jako velmi zásadní bychom však rozhodně označily zjištění, že hodnocení získané 

od učitelů nebylo možné využít v plné míře. Naprostá většina cvičných učitelů totiž 

hodnotila své studenty velmi kladně, a to stupněm 1, maximálně stupněm 2. Námi 

vymezené profesní kompetence měly sice odpovídat úrovni studentů učitelství, 

domníváme se však, že jejich plné a zcela bezchybné zvládnutí lze očekávat spíše až od 

zkušených učitelů. Vyvstala tedy otázka, zda jejich kladné hodnocení opravdu odpovídá 

skutečným schopnostem všech studentů, nebo jestli se za jejich velmi kladným 

hodnocením neskrývají jiné důvody. Těmi může být například zpochybňovaná 

anonymita dotazníků, cviční učitelé se mohli pravděpodobně obávat toho, že by mohli 

svým hodnocením studentovi uškodit. Důvodem však může být také skutečnost, že 

studenti si praxi zajišťují sami a mnohdy ji vykonávají u známých či příbuzných. 

Důvodem však mohla být také nízká motivace učitelů či nepochopení podstaty nově 

předloženého hodnotícího nástroje. Vzhledem k pochybnostem jsme však došly 

k závěru, že hodnocení učitelů využijeme pouze ve vztahu k hodnocení dotazníků, 

nikoliv ve vztahu k hodnocení dosažení profesních kompetencí u studentů. (Novotová, 

Havrancová, Müllerová, 2015, s. 187, 190) 

V rámci předvýzkumu tak bylo vyhodnocováno pouze sebehodnocení studentů 

samotných, tedy, které profesní kompetence hodnotili sami u sebe jako nejlépe a naopak 

nejméně rozvinuté. Ze získaných výsledků jsme došly k zjištění, že celkově hodnotili 

studenti sami sebe nejlépe v oblasti profesních činností Vytváření prostředí pro učení, 

nejhůře pak v oblasti Plánování výuky. V následující Tabulce 4 předkládáme seznam 

profesních kompetencí, které u sebe studenti hodnotili jako nejlépe rozvinuté: 

Tabulka 4: Nejlépe rozvinuté dílčí profesní kompetence z pohledu studentů 

Zdroj: (Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 188) 

Oblast profesních 

činností 
Popis dílčí kompetence 

Vytváření prostředí 

pro učení 

přístup k žákům s pozitivním očekáváním, poskytování pomoci a 

podpory 

Řízení procesů 

učení 

využívání tabule, didaktických technik a dalších pomůcek 

k podpoře učební činnosti žáků 
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Reflexe výuky přijímání konstruktivní kritiky od cvičného učitele, poučení 

Vytváření prostředí 

pro učení 

podpora soudržnosti třídy, spolupráce a vzájemné pomoci mezi 

žáky 

Vytváření prostředí 

pro učení 
podpora kázně, dodržování dohodnutých pravidel chování 

Plánování výuky příprava učebních pomůcek a různých zdrojů informací 

Vytváření prostředí 

pro učení 
vytváření prostředí vzájemné úcty, respektu a zdvořilosti 

Hodnocení práce 

žáků 

poskytování žákům průběžné zpětné vazby k jejich činnostem a 

učení 

Jak můžeme vidět, mezi těmito osmi dílčími profesními kompetencemi se nachází 

celkem čtyři, které spadají do oblasti profesních činností Vytváření prostředí pro učení, 

čímž se potvrzuje již výše uvedené tvrzení, že tato oblast byla celkově hodnocena 

nejlépe. Z těchto výsledků je tedy zcela patrné, že studenti si nejvíce věří právě v oblasti 

vytváření vhodných podmínek pro učení žáků, a to zejména v souvislosti 

s utvářením sociálního klimatu kolektivu a třídy. (Novotová, Havrancová, Müllerová, 

2015, s. 188) Podívejme se však také na výčet dílčích profesních kompetencí, které 

u sebe studenti hodnotili jako nejméně rozvinuté (viz Tabulka 5).  

Tabulka 5: Nejméně rozvinuté dílčí profesní kompetence z pohledu studentů 

Zdroj: (Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 189) 

Oblast profesních 

činností 
Popis dílčí kompetence 

Řízení procesů 

učení 

sdělování a vyhodnocování cílů výuky, vedení žáků ke stanovení 

vlastních cílů 

Vedení žáků k 

sebehodnocení 
vedení žáků k sebehodnocení 

Plánování výuky 
formulování a stanovení dílčích cílů výuky s ohledem na 

dlouhodobé vzdělávací cíle, tj. požadavky ŠVP 

Plánování výuky 
předvídání situací, jež mohou nastat, promýšlení variant jejich 

řešení 

Plánování výuky odhad času vzhledem k naplánovaným učebním činnostem 

Plánování výuky vytváření prostoru pro práci s chybou 

Reflexe výuky 

vyhodnocování zvolených strategií, metod a organizace výuky 

vzhledem k naplánovaným cílům a ve vztahu k žákům; 

uvědomění si odchylky mezi plánem a realizovanou skutečností 

Plánování výuky 
volba vhodných způsobů diferenciace a individualizace výuky dle 

potřeb žáků 

Hodnocení práce 

žáků 

seznamování žáků s očekávanými výstupy výuky a kritérii jejich 

hodnocení 
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I nyní se nám potvrzuje dřívější tvrzení, že oblast Plánování výuky byla celkově 

hodnocena jako nejhorší. Důkazem je výskyt celkem pěti dílčích profesních kompetencí 

z devíti. U některých těchto činností či profesních kompetencí je však dobré si 

uvědomit, že vyžadují již určité praktické zkušenosti, mnohdy jsou navíc rozvíjeny až 

dlouhodobější praxí nebo představují specifickou činnost, která není součástí běžných 

a klasických příprav a student si ji osvojí až v průběhu déle trvající praxe. Nelze je tedy 

zcela jednosměrně vnímat jako důsledek nekvalitního přípravného vzdělávání. Ve výčtu 

nejhůře hodnocených profesních kompetencí se ale například objevila i vlastní 

sebereflexe výuky, což jen potvrdilo názory mnohých odborníků, že v přípravném 

vzdělávání budoucích učitelů je potřeba se více zaměřit na objasňování významu 

sebereflexe a sebehodnocení, stejně tak ale i na zařazování různých technik k tréninku 

a rozvíjení sebereflexe. (Novotová, Havrancová, Müllerová, 2015, s. 189, 190) 

I přes to, že počet respondentů byl poměrně malý, že stejně tak nízká byla 

pravděpodobně i motivace respondentů, tak se nám v rámci předvýzkumu podařilo nový 

hodnotící nástroj ověřit z hlediska jeho funkčnosti, platnosti, efektivity a využitelnosti 

při hodnocení a sebehodnocení profesních kompetencí u studentů učitelství v souvislosti 

se závěrečnou souvislou pedagogickou praxí. Prostřednictvím jejich vyplnění jsme 

získaly velmi cenné informace, které jsme již v dalších etapách výzkumného šetření 

zohledňovaly. Výsledky však bylo třeba brát s určitým nadhledem, bylo třeba je ověřit 

na větším vzorku respondentů. Cenným se pro nás však stal názor většiny respondentů, 

že by tento hodnotící a sebehodnotící nástroj mohl napomoci ke zkvalitnění hodnocení 

a sebehodnocení studentů na pedagogických praxích. (Novotová, Havrancová, 

Müllerová, 2015, s. 190) 

5.1.3 Výzkum – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

V průběhu předvýzkumu bylo zahájeno již 1. kolo samotného výzkumu. Cílem 

bylo získat odpovědi na tyto výzkumné otázky: 

1. Které profesní kompetence studentů jsou cvičnými učiteli hodnoceny a studenty 

sebehodnoceny jako nejlépe rozvinuté? 

2. Které profesní kompetence studentů jsou cvičnými učiteli hodnoceny a studenty 

sebehodnoceny jako nejméně rozvinuté? 

3. Jak se sebehodnocení studentů a hodnocení cvičných učitelů odlišuje? 

(Novotová, Nišponská, 201X, v recenzním řízení) 
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  Výzkum jako takový byl sice zahájen až v září roku 2015, předání hodnotících 

a sebehodnotících dotazníků však proběhlo již v dubnu téhož roku, dotazníky tak byly 

předány v jeho původní podobě. Výzkumným vzorkem se tentokrát stalo již 45 studentů 

2. ročníku navazujícího magisterského studia oborů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro 

SŠ, kteří právě v průběhu září a října absolvovali svou závěrečnou souvislou praxi 

v délce 5 týdnů. Stejně tak, jako tomu bylo v předvýzkumu, i tentokrát byli studenti 

seznámeni s cíli projektu SGS i výzkumu samotného. Obdrželi nové hodnotící 

a sebehodnotící dotazníky a byly jim především objasněny základní informace o tom, 

jak s novým nástrojem pracovat. Vytištěné dotazníky dostali rovněž ve dvojím 

provedení – hodnotící dotazník pro cvičného učitele a sebehodnotící dotazník pro 

vlastní sebehodnocení. Studenti však tentokrát obdrželi hodnotící dotazník dvakrát, 

důvodem je kombinace dvou studovaných předmětů, v rámci kterých mohou mít dva 

různé cvičné učitele, dostali tak hodnotící dotazník pro každého zvlášť. Stejně tak jim 

bylo vysvětleno, jak mají v rámci svého vlastního sebehodnotícího nástroje své dva 

studované a vyučované předměty odlišit. Po ukončení praxe mělo opět dojít jak 

k souhrnným reflexím od obou cvičných učitelů, tak i k vlastnímu souhrnnému 

sebehodnocení. V následující Tabulce 6 představujeme celkové počty a návratnost 

hodnotících a sebehodnotících dotazníků: 

Tabulka 6: Návratnost a vyhodnocování hodnotících a sebehodnotících dotazníků 

Zdroj: (Novotová, Nišponská, 201X, v recenzním řízení) 

 studenti učitelé 

počet rozdaných dotazníků 45 90 

počet navrácených dotazníků 39 79 

návratnost v % 86,7 87,8 

počet vyhodnocených 

dotazníků 
36 72 

počet získaných 

sebehodnocení/hodnocení 
72 72 

Ačkoliv byly dotazníky rozdány všem studentům 2. ročníku navazujícího 

magisterského studia, navráceno jich bylo pouze 39. Po důkladném přezkoumání 

a zkompletování odpovídajících párů dotazníků bylo však nakonec vyhodnocováno 

pouze 36 plnohodnotných párů dotazníků. Jak jsme uvedly již výše, detailní rozbor 

procesu vyhodnocování získaných výsledků je nad rámec této práce, i zde se tedy 

zaměříme spíše na prezentaci stěžejních výsledků. 



 

75 

 

Výrazným posunem oproti předvýzkumu byla především skutečnost, že tentokrát 

mohlo být vyhodnoceno nejen sebehodnocení profesních kompetencí od samotných 

studentů, ale rovněž i hodnocení od jejich cvičných učitelů. V důsledku vyhodnocení 

získaných výsledků jsme došly ke zjištění, že ve skupině profesních kompetencí 

hodnocených jako nejlépe rozvinuté se shodli studenti a učitelé v šesti z celkového 

počtu osmi kompetencí, ve skupině profesních kompetencí hodnocených jako nejméně 

rozvinuté se shodli dokonce v sedmi z celkového počtu osmi. (Novotová, Nišponská, 

201X, v recenzním řízení) Podívejme se tedy na následující Tabulku 7, kde srovnání 

hodnocení učitelů a sebehodnocení studentů předkládáme: 

Tabulka 7: Srovnání profesních kompetencí hodnocených jako nejlépe a nejméně rozvinuté 

Zdroj: (Novotová, Nišponská, 201X, v recenzním řízení) 

 

Oblast 

profesních 

činností 

Popis dílčí kompetence 
Průměr 

učitelé 

Průměr 

studenti 

Nejlépe 

rozvinuté 

profesní 

kompetence 

Vytváření 

prostředí pro 

učení 

vytváření prostředí 

vzájemné úcty, respektu a 

zdvořilosti 

1,07 1,07 

přístup k žákům s 

pozitivním očekáváním, 

poskytování pomoci a 

podpory 

1,09 1,09 

poskytování prostoru žákům 

pro vyjádření vlastních 

názorů, kladení otázek, 

vzájemné naslouchání a 

rozhodování 

1,14 1,26 

Plánování 

výuky 

 

výběr podstatného a 

smysluplného učiva, 

rozlišení základního a 

rozšiřujícího učiva 

1,22 1,27 

Řízení 

procesů učení 

využívání tabule, 

didaktických technik a 

dalších pomůcek k podpoře 

učební činnosti žáků 

1,14 1,31 

Reflexe 

výuky 

přijímání konstruktivní 

kritiky od cvičného učitele, 

poučení 

1,07 1,12 
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Oblast 

profesních 

činností 

Popis dílčí kompetence 
Průměr 

učitelé 

Průměr 

studenti 

Nejméně 

rozvinuté 

profesní 

kompetence 

Plánování 

výuky 

předvídání situací, jež 

mohou nastat, promýšlení 

variant jejich řešení 

1,80 2,09 

odhad času vzhledem k 

naplánovaným učebním 

činnostem 

1,68 2,14 

vytváření prostoru pro 

práci s chybou 
1,58 2,04 

volba vhodných způsobů 

diferenciace a 

individualizace výuky dle 

potřeb žáků 

1,64 2,27 

Řízení 

procesů učení 

sdělování a vyhodnocování 

cílů výuky, vedení žáků ke 

stanovení vlastních cílů 

1,65 2,26 

Hodnocení 

práce žáků 

vedení žáků k 

sebehodnocení 
1,74 2,23 

Vytváření 

prostředí pro 

učení 

přizpůsobování výuky 

možnostem jednotlivých 

žáků, uplatňování 

individuálního přístupu 

1,51 2,07 

 Výsledky získané od cvičných učitelů byly v rámci výzkumu již vyhodnocovány, 

i tentokrát bylo však zcela viditelné, že cviční učitelé hodnotili praktikující studenty 

opět velmi kladně a mnohem mírněji, než jak sami sebe hodnotili samotní studenti, kteří 

byli vůči sobě paradoxně více kritičtí. (Novotová, Nišponská, 201X, v recenzním řízení) 

Jak v kategorii profesních kompetencí, jež jsou hodnoceny jako nejlépe rozvinuté, 

tak i v kategorii profesních kompetencí hodnocených jako nejméně rozvinuté si 

můžeme všimnout, že částečně korespondují s výsledky, které jsme získaly již 

v předvýzkumu. Tedy že nejlépe hodnocenou je i v tomto případě oblast profesních 

kompetencí Vytváření prostředí pro učení, stejně tak nejhůře hodnocenou je oblast 

profesních kompetencí Plánování výuky. Výsledky získané ve výzkumu však musíme 

interpretovat s ohledem na charakteristiku výzkumného vzorku, který byl tvořen 

studenty Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Právě tito studenti se k vlastnímu 

vyučování dostávají velmi ojediněle, spíše až v průběhu navazujícího magisterského 

studia, rozsah jejich přímé vyučovací činnosti je tedy relativně malý. Na základě těchto 
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skutečností tedy docházíme k závěru, že u těchto studentů dochází k rozvoji určitých 

profesních kompetencí pomaleji či opožděně, v některých případech až po nástupu do 

profese učitele. (Novotová, Nišponská, 201X, v recenzním řízení) 

I v rámci výzkumu měli respondenti možnost hodnotit dotazník z hlediska jeho 

obsahu, srozumitelnosti, rozsahu, efektivity či možného využití. Mezi odpověďmi 

studentů se objevil zajímavý postřeh, že dotazník napomáhá studentům uvědomit si, 

které všechny činnosti do učitelské profese spadají. Převážná většina respondentů 

hodnotila nový nástroj jako srozumitelný, jednoznačný a přehledný, stejně kladně se 

vyjadřovali i k použité škále. I přesto se objevily určité podněty, a to například omezit 

vědeckost formulací a používání cizích slov, čímž by byl dotazník více jednoznačný a 

srozumitelný pro všechny respondenty. V otázce, zda je rozsah dotazníku přiměřený, se 

studenti vyjadřovali také převážně kladně, u učitelů byla sice situace obdobná, někteří 

však doplnili svou odpověď tím, že některé profesní kompetence by mohly být 

vypuštěny, čímž by se částečně zkrátil. Cenné podněty a připomínky od obou skupin 

respondentů jsme získaly zejména v otázkách, zda nový hodnotící nástroj obsahuje 

všechny podstatné činnosti nebo zda naopak obsahuje činnosti, jež studenti neměli 

možnost vyzkoušet. V té první otázce, tedy zda obsahuje všechny podstatné činnosti, se 

většina respondentů přiklonila k odpovědím ano a spíše ano. Někteří respondenti ale 

například uvedli, že v dotazníku chybí otázka udržení kázně a zjednání si autority, dále 

práce s třídnicí a jinými školními dokumenty či práce s cizinci a žáky se speciálními 

poruchami učení. Někteří učitelé by také přivítali otevřené otázky, v rámci kterých by 

mohli svého praktikanta zhodnotit vlastními slovy. V druhé otázce, a to i přesto, že 

většina respondentů odpověděla ne a spíše ne, uvedla značná část nejen studentů, ale i 

jejich učitelů, že dotazník obsahuje činnosti, které studenti neměli možnost vyzkoušet. 

A to zejména kvůli krátkodobosti praxe, ale také neznalosti žáků a jejich individuálních 

potřeb, třídního kolektivu a prostředí či nedostatku času a prostoru pro podporu 

soudržnosti třídy, vzájemné pomoci, spolupráce mezi žáky či jejich zodpovědnosti. 

V otázce, zda by mohl tento nový hodnotící a sebehodnotící nástroj přispět ke 

zkvalitnění sebehodnocení studentů, zaujali respondenti převážně pozitivní stanovisko. 

Celkem 47% studentů a 69% cvičných učitelů jej vnímalo jako přínosný a viděli v něm 

tedy možnost, jak sebehodnocení studentů v průběhu jejich praktické přípravy 

podporovat a zlepšovat. Musíme však také dodat, že celých 31% studentů si nemyslí, že 

by tento dotazník mohl podpořit a zkvalitnit jejich vlastní profesní sebereflexi. 
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5.2 Shrnutí a diskuse výsledků první fáze výzkumného šetření 

Předvýzkum a 1. kolo výzkumu byly realizovány v rámci projektu SGS, jehož 

úkolem bylo nejen ověřit kvalitu osvojených profesních kompetencí studentů učitelství 

v závěru jejich přípravného vzdělávání na FP TU v Liberci, ale zejména vytvořit takový 

evaluační nástroj, jenž by byl právě k hodnocení a sebehodnocení osvojených 

profesních kompetencí během jejich závěrečných souvislých praxí využitelný. 

Při konstrukci nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje jsme vycházely 

především z Rámce profesních kvalit učitele od Tomkové a kolektivu. Jimi vytvořený 

evaluační nástroj jsme však pro účely vlastního výzkumu upravily, a to s ohledem na 

cílovou skupinu, která má být prostřednictvím tohoto nástroje hodnocena, tedy na 

studenty oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ v závěru 

jejich pregraduálního studia. Jádrem námi vytvořeného hodnotícího a sebehodnotícího 

nástroje se stalo pět oblastí profesních činností: Plánování výuky, Vytváření prostředí 

pro učení, Řízení procesů učení, Hodnocení práce žáků a Reflexe výuky, jež jsou 

naplňovány prostřednictvím 34 dílčích profesních kompetencí. Již i podle názvu si 

můžeme všimnout, že byl nový evaluační nástroj určen dvěma různým skupinám, a to 

nejen cvičným učitelům, ale nově také studentům samotným. Právě prostor pro 

sebehodnocení studentů jsme vnímaly již na počátku první fáze jako možný přínos pro 

pregraduální přípravu na FP TU v Liberci, neboť do této chvíle jako takový poskytován 

nebyl. V současnosti stále využívaný Výkaz o pedagogické praxi je totiž zaměřen pouze 

na hodnocení cvičnými učiteli. Jelikož jsme se však pokoušely zavést do systému 

pedagogických praxí něco nového, bylo potřeba nový evaluační nástroj ověřit 

i z hlediska jeho kvality, formy, srozumitelnosti, obsahu, spolehlivosti, efektivity 

a zejména využitelnosti pro hodnocení a sebehodnocení studentů během pedagogických 

praxí na FP TU v Liberci. Z tohoto důvodu jsme oba dotazníky doplnily ještě o položky, 

v rámci kterých se mohli respondenti k těmto aspektům vyjádřit. 

S takto vytvořeným hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem byl v průběhu roku 

2015 realizován nejprve předvýzkum na vzorku 26 studentů 4. ročníku prezenčního 

studia oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kdy vyhodnoceno bylo pouze 22 párů 

dotazníků. Následně proběhlo již i 1. kolo samotného výzkumu, tentokrát však na 

větším výzkumném vzorku, celkem na 45 studentech 2. ročníku navazujícího 
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magisterského studia oborů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, vyhodnoceno však 

mohlo být pouze 36 odpovídajících párů dotazníků. 

Velkým potěšením pro nás jakožto řešitelky projektu SGS bylo, že vyhodnocené 

výsledky předvýzkumu i 1. kola samotného výzkumu se velmi shodovaly. Jako 

nejzásadnější zjištění první fáze jsme vnímaly, že hodnocení od cvičných učitelů bylo 

ve výsledku vždy výrazně mírnější než sebehodnocení studentů samotných. Považovaly 

jsme tento trend za skutečně podstatný, začaly jsme si tedy pokládat otázky, proč 

inklinují cviční učitelé spíše ke kladnějšímu hodnocení, když studenti dokáží být 

paradoxně sami k sobě více kritičtí. Můžeme se pouze domnívat, zda jsou cviční učitelé 

limitováni nedostatečnou informovaností, nebo zda se bojí, aby svému praktikantovi 

spíše neuškodili, pokud jej v určité profesní kompetenci zhodnotí více kriticky. Je však 

také možné, že převážně kladné hodnocení je způsobené i tím, že studenti mnohdy 

vykonávají svou praxi u známých či dokonce příbuzných, což samo o sobě již snižuje 

výpovědní hodnotu a objektivitu uděleného hodnocení. Vzhledem k těmto 

pochybnostem jsme tak v rámci předvýzkumu hodnocení od cvičných učitelů nevyužily. 

V rámci 1. kola výzkumu již ano, i přesto bylo jejich hodnocení opět výrazně příznivější 

než u praktikujících studentů. A právě toto zjištění se pro nás stalo dalším podnětem, 

aby byly funkce, smysl a podstata nového nástroje studentům a jejich cvičným učitelům 

znovu a lépe objasněny, aby jej tedy chápali jako možný zdroj zpětné vazby a vlastního 

sebehodnocení, na základě kterých se mohou dále profesně rozvíjet. 

Dalším příznivým výsledkem vypovídajícím o spolehlivosti nového hodnotícího 

a sebehodnotícího nástroje byla shoda v otázkách, které profesní kompetence jsou 

u studentů hodnoceny jako nejlépe a které naopak nejméně rozvinuté. Na základě 

získaných výsledků jsme došly ke zjištění, že celkově se studenti hodnotí a zároveň 

i jsou nejlépe hodnoceni v oblasti profesních činností Vytváření prostředí pro učení, 

nejhůře pak naopak v oblasti Plánování výuky, a to jak v rámci předvýzkumu, tak 

i 1. kola výzkumu. U výsledků získaných v 1. kole výzkumu je však zcela nezbytné 

zohlednit limity samotného výzkumného vzorku, který byl tvořen studenty Učitelství 

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ. Právě ti se k pedagogické praxi dostávají spíše až v průběhu 

navazujícího magisterského studia, rozsah jejich přímé vyučovací činnosti je tedy 

relativně nižší. V důsledku těchto okolností tedy vyplývá, že u těchto studentů dochází 

k rozvoji určitých profesních kompetencí pomaleji, v některých případech až po nástupu 

do profese učitele. 
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Jak bylo již řečeno, jedním z cílů první fáze výzkumného šetření bylo také nový 

hodnotící a sebehodnotící nástroj ověřit z hlediska jeho obsahu, srozumitelnosti, 

rozsahu, efektivity či možného využití. Podnětným se stalo zejména tvrzení, že nový 

nástroj napomáhá studentům uvědomit si, které všechny činnosti do učitelské profese 

spadají. Ze získaných odpovědí bylo dále zcela patrné, že jak učitelé, tak studenti 

vnímali nový evaluační nástroj převážně jako srozumitelný, přehledný, svým rozsahem 

přiměřený a zejména pro potřeby hodnocení jako přínosný. Dle jejich názorů obsahuje 

všechny podstatné činnosti, které by si studenti na pedagogické praxi měli vyzkoušet. 

Dle některých respondentů však obsahuje i takové, které si někteří studenti neměli 

možnost vyzkoušet. Nejčastěji uváděným důvodem byla krátkodobost praxe, dále ale 

také neznalost žáků, jejich individuálních potřeb, třídního kolektivu a prostředí. 

Cenným se pro nás stal zejména názor většiny respondentů, že by tento hodnotící 

a sebehodnotící nástroj mohl napomoci ke zkvalitnění hodnocení a sebehodnocení 

studentů na pedagogických praxích. 

V závěru společného výzkumu jsme tyto získané informace vnímaly jako jasné 

potvrzení toho, že se pokoušíme o dobrou věc a že chceme pomoci zkvalitnit nejen 

pregraduální přípravu na FP TU v Liberci jako takovou, ale zejména její praktickou 

složku, a to ve vztahu ke studentům a jejich profesnímu rozvoji. Na druhou stranu jsme 

si však byly vědomy i toho, že získané informace je potřeba nadále ověřovat 

a prohlubovat. Stejně tak se postupně začala objevovat touha poznat názory studentů na 

nový hodnotící a sebehodnotící nástroj více do hloubky, nejen pochopit jejich vnímání 

sebehodnocení, jeho role, podstaty a důležitosti ve vzdělávání, ale zejména zjistit, jak se 

oni sami staví k možnosti využívání nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje 

v souvislosti s vykonáváním závěrečných souvislých pedagogických praxí. A právě to 

se stalo impulsem k realizaci druhé fáze výzkumného šetření. 
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5.3 Druhá fáze výzkumného šetření 

Cílem druhé fáze výzkumného šetření bylo tedy na základě nově vytvořeného 

sebehodnotícího nástroje aplikovaného během závěrečných souvislých pedagogických 

praxí studentů oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

ověřit jeho kvalitu a upotřebitelnost v souvislosti s pedagogickými praxemi, ale 

především vyhodnotit jeho využitelnost, a to z hlediska profesního rozvoje studentů 

samotných. Snahou druhé fáze tedy bylo nejen již získané informace prohloubit, ale 

získat rovněž podněty a informace nové, které by opět napomohly ke zdokonalení nově 

vytvořeného sebehodnotícího nástroje, ale mohly by znamenat přínos i pro samotnou 

pregraduální přípravu učitelů na FP TU v Liberci. V této fázi jsem se tedy primárně 

zaměřila pouze na jednu část nově vytvořeného nástroje, a to na sebehodnotící nástroj, 

jenž byl zaměřen na sebehodnocení studenta po absolvování závěrečné souvislé praxe. 

5.3.1 Výběr, tvorba nástroje sběru dat a cíle výzkumného šetření 

Jako nejvhodnější výzkumná metoda sběru dat byla v případě druhé fáze 

výzkumného šetření shledána metoda rozhovoru. Mnohdy se pro něj používá také 

označení hloubkový rozhovor a je řazen mezi nejčastěji využívané techniky 

kvalitativního výzkumu. (Švaříček, Šeďová, a kol., 2007, s. 159) Metoda rozhovoru je 

oproti dotazníku jakožto metodě sběru kvantitativních dat sice výrazně náročnější, a to 

zejména z hlediska času, jeho velkou výhodou je však na druhé straně skutečnost, že 

nemusí být osloven tak velký počet respondentů. Švaříček charakterizuje hloubkový 

rozhovor jako „nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla 

jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek.“ (Švaříček, Šeďová, a kol., 2007, 

s. 159) V případě této diplomové práce jsem tedy konkrétně využila typ 

polostrukturovaného hloubkového rozhovoru, který oproti nestrukturovanému vychází 

z předem připraveného seznamu témat a otázek. (Švaříček, Šeďová, a kol., 2007, s. 160) 

Hendl dále uvádí, že „vedení kvalitativního rozhovoru je uměním i vědou zároveň.“ 

(2005, s. 166) Dle něj vyžaduje kvalitativní rozhovor nejen dovednost, citlivost, 

koncentraci, porozumění či disciplínu, ale zejména také pečlivý výběr obsahu, formy 

i pořadí otázek. Dodává, že velmi důležitý je také samotný začátek i konec vedeného 

rozhovoru. Na počátku je potřeba prolomit možné komunikační bariéry, podstatné je 

rovněž získání souhlasu s archivováním či nahráváním dat. Stejně důležitý je i závěr 

rozhovoru, neboť i v posledních vteřinách může badatel získat cenné informace, které 
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mu mohou například pomoci vyhodnocovat celý rozhovor v uceleném a lépe 

pochopitelném kontextu. (Hendl, 2005, s. 166, 167) 

V rámci druhé fáze výzkumného šetření byla tedy metoda polostrukturovaného 

hloubkového rozhovoru použita k prohloubení názorů studentů Učitelství pro 1. stupeň 

ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na nově vytvořený sebehodnotící nástroj, jeho 

využitelnost a upotřebitelnost při pedagogických praxích či v průběhu pregraduální 

přípravy jako takové a především jeho přínosnost pro sebehodnocení a profesní rozvoj 

studentů FP TU v Liberci. V průběhu vyhodnocování a analýzy získaných výsledků 

v rámci realizovaného projektu SGS se totiž začaly objevovat otázky, na které bylo 

vhodné nalézt odpovědi. Zastřešující a hlavní výzkumnou otázku druhé fáze 

výzkumného šetření jsem tedy formulovala následovně: 

 Jaké možnosti pro sebehodnocení nabízí sebehodnotící nástroj studentům 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

vykonávajících pedagogické praxe na FP TU v Liberci v rámci jejich 

profesního seberozvoje? 

Tuto hlavní výzkumnou otázku jsem dále konkretizovala a specifikovala 

prostřednictvím třech dílčích výzkumných otázek, které zní takto: 

1. Jak je sebehodnotící nástroj hodnocen studenty Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ vykonávající pedagogické praxe na FP TU 

v Liberci? 

2. V jaké podobě by mohl být sebehodnotící nástroj využitelný a upotřebitelný pro 

účely studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

vykonávajících pedagogické praxe na FP TU v Liberci? 

3. Jakým způsobem by mohl být sebehodnotící nástroj přínosný pro profesní 

seberozvoj studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ 

a SŠ FP TU v Liberci? 

Tyto dílčí výzkumné otázky pak vzájemně pokryly obsah a náplň jednotlivých 

otázek, jež společně tvoří jádro samotného rozhovoru. Jak bylo uvedeno již výše, 

hloubkový polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje tím, že badatel přichází s předem 

vytvořenými otázkami, jež postupně pokládá svému respondentovi. Jednotlivé otázky 

rozhovoru jsem formulovala a sestavila tak, aby prostupovaly dílčími tématy a postupně 

gradovaly i z hlediska jejich náročnosti. Ačkoli byly všem respondentům pokládány 
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otázky v předem vytvořeném pořadí, neznamenalo to, že by se nemohli k předešlým 

otázkám vracet či je různým způsobem doplňovat. Stejně tak došlo mnohdy i k situaci, 

kdy z probíhajícího rozhovoru vyplynula otázka nová, jež se k tématu výzkumného 

šetření rovněž vztahovala. Již jsem také zmínila, že na počátku rozhovoru je důležité 

prolomit možné komunikační či psychické bariéry. Z tohoto důvodu jsem každý 

rozhovor zahájila poněkud volnějšími konverzačními otázkami či tématy, v důsledku 

kterých jsem chtěla odstranit prvotní nervozitu mezi mnou a respondentem. Následující 

průběh již odpovídal předem připravené struktuře jednotlivých otázek, kterou nyní 

předkládám: 

1. Jak bys ty sám/sama zhodnotil/a tento nový sebehodnotící nástroj? 

2. Mohl/a bys popsat, jak se ti s tímto sebehodnotícím nástrojem pracovalo? 

a) Obsahoval všechny podstatné činnosti, které jsi na praxi prováděl/a? 

b) Obsahoval některé činnosti, které jsi neměl/a možnost na praxi vyzkoušet? 

c) Zdá se ti, že jsou činnosti popsány srozumitelně? 

d) Jsou činnosti popsány jednoznačně? 

e) Zdá se ti rozsah dotazníku přiměřený? 

f) Myslíš si, že je dotazník přehledný? 

3. Dále by mne zajímalo, kde a jestli v něčem spatřuješ důvody, které nás vedly 

k jeho vytvoření? 

4. Myslíš si, že by mohl tento sebehodnotící nástroj přispět ke zkvalitnění 

studentské sebereflexe a vlastního sebehodnocení? 

5. Co si vlastně vybavíš pod pojmem sebehodnocení? 

6. Při jaké činnosti či situaci jsi sebehodnotící nástroj vyplňoval/a? 

7. Byl/a sis vědom/a toho, že v danou chvíli provádíš svou vlastní sebereflexi, tedy 

že se zamýšlíš nad sebou samým/samou v souvislosti s vykonáváním praxe? 

8. V jaké kategorii profesních kompetencí bylo pro tebe tvé vlastní sebehodnocení 

nejobtížnější? 

9. V jaké kategorii profesních kompetencí bylo pro tebe tvé vlastní sebehodnocení 

naopak nejjednodušší? 

10. Naznačila ti práce s tímto sebehodnotícím nástrojem nějaké podrobnější či 

zajímavé informace o svém profesním rozvoji? 

11. Ukázal ti sebehodnotící nástroj nějaké tvé přednosti, tedy tvé silné stránky 

v rámci profese učitele? 
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12. Ukázal ti sebehodnotící nástroj naopak nějaké nedostatky, tedy tvé slabé stránky 

v rámci profese učitele? 

13. Myslíš si, že by využívání sebehodnotícího nástroje během vykonávání 

pedagogických praxí na FP TU v Liberci mohlo studentům pomoci v jejich 

profesním seberozvoji? 

14. Myslíš si, že by mohl být sebehodnotící nástroj využitelný pro účely a potřeby 

studentů FP TU v Liberci? 

15. Dokázal/a bys mi popsat, jak by mohl být tento sebehodnotící nástroj 

využívaný? 

16. Vidíš popřípadě jeho nějaké další využití či uplatnění? 

17. Když se pokusíš porovnat současně využívaný Výkaz o pedagogické praxi 

a tento hodnotící a sebehodnotící nástroj, jak bys je vzájemně zhodnotil/a? 

18. Teď se prosím zamysli nad tím, zda by bylo podle tebe možné tento 

sebehodnotící nástroj upravit nějakým způsobem tak, aby více odpovídal tvým 

potřebám. 

19. Napadají tě nějaké další možnosti jeho vylepšení? 

5.3.2 Výzkumný vzorek kvalitativního šetření 

Cílovou skupinou, v rámci které měla být druhá fáze výzkumného šetření 

realizována, byli právě ti studenti oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 

2. stupeň ZŠ a SŠ, kteří svou závěrečnou souvislou pedagogickou praxi již absolvovali 

a kteří tedy s novým hodnotícím a sebehodnotícím dotazníkem přišli do kontaktu 

a pracovali s ním. Celou tuto cílovou skupinu jsem po vytvoření výzkumného nástroje 

kontaktovala prostřednictvím školního emailu, ve kterém jsem je informovala 

o pokračování výzkumného šetření a jeho hlavním úmyslu. Jako velkou výhodu 

v získávání výzkumného vzorku jsem vnímala zejména své postavení, neboť i já jsem 

byla jednou z této cílové skupiny a získání respondentů z řad studentů tak nebylo příliš 

obtížné. Musím však podotknout, že i přes skutečnost, že mými respondenty tak byli mí 

vlastní spolužáci, jsem se snažila být v průběhu celého výzkumného šetření naprosto 

korektní, neutrální a objektivní. Ke spolupráci se nakonec přihlásilo celkem devět 

dobrovolníků. Jelikož ale jsou či byli zároveň i studenty FP TU v Liberci, bylo 

zapotřebí respektovat jejich právo na soukromí dvojnásobně. Z tohoto důvodu jsem se 
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rozhodla zachovat jejich anonymitu v plné míře. Obecnou charakteristiku výzkumného 

vzorku však předkládám v následující Tabulce 8: 

Tabulka 8: Charakteristika výzkumného vzorku 

Zdroj: (vlastní zpracování) 

 počet respondentů 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ  2 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 7 

muž  3 

žena 6 

Z Tabulky 8 je patrné, že větší část získaných respondentů pocházela z řad 

studentů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, mezi nimi byli také všichni muži, již byli pro 

druhou fázi výzkumného šetření získáni. 

5.3.3 Realizace druhé fáze výzkumného šetření 

Samotná realizace druhé fáze výzkumu byla zahájena na počátku letního semestru 

akademického roku 2015/2016, kdy bylo všech devět respondentů již přihlášeno. 

Jednotlivé rozhovory byly následně uskutečněny v průběhu února a března. S každým 

zvlášť jsem se nejprve domluvila na konkrétním místě a času, kdy měl náš společný 

rozhovor proběhnout. Jelikož bylo v mém zájmu, aby se během společného rozhovoru 

cítili respondenti příjemně a bezpečně, jejich výběr místa setkání jsem se snažila ve 

všech případech respektovat. 

Každý rozhovor jsem pochopitelně zahájila vysvětlením a objasněním hlavního 

cíle a smyslu výzkumného šetření, jemu následovalo nejprve ujištění o anonymitě a poté 

žádost o souhlas s pořízením nahrávky společného rozhovoru. Vysvětlila jsem však 

pokaždé, že získané informace budou použity pouze pro účely této diplomové práce 

a popřípadě možného zkvalitňování studia na FP TU v Liberci. Souhlasy respondentů 

k pořízení nahrávky tak představovaly stěžejní bod celého rozhovoru. Po zahájení 

nahrávání jsem každého respondenta nejprve požádala, aby se sám představil a uvedl 

obor, který na FP TU v Liberci studuje. Jak jsem zmínila již výše, na samotném počátku 

rozhovoru bylo důležité odstranit prvotní ostych či nervozitu a navodit spíše pocity 

uvolněnosti, spontánnosti, důvěry, klidu a bezpečí. Jak píše Švaříček, „úvodní otázky by 

měly být jednoduché a měly by dávat najevo empatii s účastníkem.“ (Švaříček, Šeďová, 

a kol., 2007, s. 163) Tyto otázky se týkaly například společného studia nebo různých 

zážitků a zkušeností ať ze studia či již z praxe. Prostřednictvím těchto témat se mi 
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většinou podařilo prvotní nervozitu odstranit, díky čemuž jsem mohla volně přejít 

k otázkám hlavním, jež podle Švaříčka představují páteř celého rozhovoru. (Švaříček, 

Šeďová, a kol., 2007, s. 164) 

Jelikož se jednotlivé otázky rozhovoru vztahovaly k nově vytvořenému 

hodnotícímu a sebehodnotícímu nástroji, jeho podobě, formě, smyslu, obsahu či 

dalšímu využití, shledala jsem za vhodné, aby jej měli respondenti během společného 

rozhovoru k dispozici. Chtěla jsem, aby si jej tím opět připomenuli, aby si jej mohli 

prohlížet a mohli s ním pracovat. Jednoduše řečeno, aby jim byl jakousi oporou či 

pomůckou při jejich odpovědích. Rozhovor byl následně veden dle předem vytvořené 

struktury, zároveň jsem však plně respektovala, pokud se chtěli respondenti vracet 

k tématům již minulým a doplnit je o další podněty, informace či názory. V průběhu 

rozhovorů jsem se snažila působit nenuceně a klidně, stejně tak jsem se snažila svým 

respondentům pozorně a pečlivě naslouchat. Po vyčerpání předem připravených otázek 

byl rozhovor formálně ukončen, s některými ze získaných respondentů jsme však i po 

skončení nahrávaného rozhovoru v diskusi nad probíranými tématy pokračovali. Délka 

rozhovoru byla v převážné většině případů přibližně 60 minut. 

Každý z devíti realizovaných hloubkových rozhovorů byl svým způsobem 

výjimečný a specifický. Již jsem uvedla, že respondenty tohoto výzkumu byli studenti 

učitelských oborů, kteří jsou či byli v podstatě mými spolužáky. Tento vztah 

k respondentům byl příhodný zejména v momentě, kdy jsem studenty kontaktovala 

s úmyslem získat dobrovolníky pro realizaci vlastního výzkumu. Stejně tak ale nemůžu 

popřít skutečnost, že díky tomu, že jsem se se všemi respondenty znala již 

prostřednictvím společného studia, byla realizace a samotná komunikace mnohdy 

snadnější a svým způsobem i přirozenější. Musím tedy říci, že někteří byli ve svých 

odpovědích mnohdy opravdu velmi sdílní a upřímní. Musím ale zejména uznat, že 

některé z těchto rozhovorů ve mne zanechaly vždy i na nějaký čas hlubokou stopu, 

neboť jsme se prostřednictvím společného rozhovoru vedeného nad určitým tématem 

dostali mnohdy k opravdu zajímavým podnětům a postřehům a velmi mne těší, že je 

mohu prostřednictvím této diplomové práce vyhodnocovat a publikovat. 

Poté, co jsem uskutečnila všech devět rozhovorů, jsem nahrávky převáděla do 

psané podoby, čímž jsem získala přepisy jednotlivých rozhovorů představující rozsáhlé 

nestrukturované materiály obsahující nepřeberné množství informací, jež bylo potřeba 
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podrobit systematické analýze a interpretaci. (Švaříček, Šeďová, a kol., 2007, s. 207) 

Získaná rozsáhlá data jsem tedy následně začala organizovat a zpracovávat, a to 

způsobem, jenž je označován jako otevřené kódování. Dle Šeďové se jedná o „velmi 

efektivní způsob, jak nastartovat analýzu dat.“ (Švaříček, Šeďová, a kol., 2007, s. 211) 

Šeďová dále představuje otevřené kódování jako proces, v rámci kterého jsou získané 

údaje zcela rozebrány a znovu složeny, avšak novým způsobem. Během otevřeného 

kódování je totiž celý text, v mém případě přepisy jednotlivých rozhovorů, rozdělen do 

dílčích jednotek či kategorií. Ty jsou však vytvářeny na základě určitého významu, 

vnitřní souvislosti či vzájemné podobnosti. Těmto vzniklým jednotkám či kategoriím 

jsou poté přiděleny kódy neboli názvy, jež popisují charakter jednotlivých jednotek či 

kategorií a jasně vyjadřují, k jakému tématu se vztahují. (Švaříček, Šeďová, a kol., 

2007, s. 211, 212) V rámci procesu otevřeného kódování aplikovaného v této diplomové 

práci byly vybrány tyto kódy: Pojem sebehodnocení, Hodnocení sebehodnotícího 

nástroje, Úpravy a možné využití sebehodnotícího nástroje, Porovnání s Výkazem 

o pedagogické praxi, Přínos pro profesní seberozvoj studentů. 

Prostřednictvím výše vymezených kódů, které lze vnímat jako stěžejní témata 

realizovaných rozhovorů, se tedy snažím interpretovat názory, postoje a stanoviska 

devíti respondentů, a to ve vztahu k nově vytvořenému sebehodnotícímu nástroji. Právě 

v něm jsem totiž já osobně viděla značný potenciál a přínos nejen pro profesní rozvoj 

studentů učitelských oborů na FP TU v Liberci, ale především pro jejich pregraduální 

přípravu jako takovou a jejího možného zkvalitnění. Mou snahou bylo poté nově 

vytvořený sebehodnotící nástroj dovést do takové podoby, v jaké by mohl být 

využitelný jak pro potřeby studentů, ale také pro potřeby CPP, které praxe učitelských 

oborů na FP TU v Liberci řídí a organizuje. V průběhu realizovaného výzkumného 

šetření jsem si však stanovila ještě jeden cíl, který se pro mne stal velmi zásadním. 

Tímto cílem je konkrétní výstup, a to v podobě jakéhosi doporučení neboli praktického 

„manuálu“. V rámci něj se totiž na základě analýzy získaných dat pokusím popsat, jak 

by námi vytvořený hodnotící a sebehodnotící nástroj, upravený dle podnětů a postřehů 

respondentů, mohl být CPP využívaný pro hodnocení a sebehodnocení studentů 

v souvislosti s vykonáváním pedagogických praxí a zejména v jakých momentech by 

mohl být do jednotlivých stupňů celkového systému pedagogických praxí na FP TU 

v Liberci zařazen. 
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5.3.4 Analýza získaných kvalitativních dat 

Jak jsem uvedla výše, získaná kvalitativní data budu interpretovat prostřednictvím 

pěti vybraných kódů neboli kategorií: Pojem sebehodnocení, Hodnocení 

sebehodnotícího nástroje, Úpravy a možné využití sebehodnotícího nástroje, Porovnání 

s Výkazem o pedagogické praxi, Přínos pro profesní seberozvoj studentů. V tomto 

pořadí, jak jsou zde jednotlivé kódy vypsány, budu také získaná data vyhodnocovat. 

Považuji však za důležité zdůraznit, že i přes vymezení samostatných kódů spolu 

jednotlivá témata velmi úzce korespondují a vzájemně se překrývají a doplňují. 

Pokusím se je vyhodnocovat v každé kategorii zvlášť, obsahově však spolu budou 

souviset i nadále. 

POJEM SEBEHODNOCENÍ 

 „Sebereflexe je pro mě nástroj pro zlepšení a nástroj i pro zkvalitnění 

profesního života, protože z některých věcí z té hodiny můžu mít špatné a nelibé pocity 

a já se díky sebehodnocení podívám, co jsem vlastně udělal špatně nebo co mohlo být 

špatně a ty věci zlepšit a na příští hodině se zlepší třeba má nálada, protože já jsem pro 

tu věc udělal nějakou činnost a už mám lepší pocit z výuky, já jsem pro to něco udělal.“ 

(citace z rozhovoru č. 3) 

 Jedním z prvních zajímavých momentů realizovaných rozhovorů bylo zjištění, 

na které jsem upozornila již v rámci teoretické části. Tím byla právě velmi častá záměna 

pojmů sebehodnocení a sebereflexe. Studenti tyto pojmy vnímali jako identické a zcela 

totožné, v tomto duchu s nimi operovali i v průběhu svých odpovědí. V rámci 

interpretace získaných výsledků jsem se s ohledem k této skutečnosti rozhodla, že budu 

používat jednotné označení sebehodnocení. 

Tento pojem studenti považují za možnost podívat se zpětně nejprve na to, co 

člověk v minulosti udělal, jak se při tom choval, jak při tom jednal s ostatními aktéry, 

jaké při tom zažíval pocity, jaké a zda mělo jeho konání nějaké dopady, a poté sám sebe 

kriticky zhodnotil, zda to udělal dobře nebo zda to mohl udělat lépe. Studenti vnímají 

sebehodnocení jako možnost, jak hledat a objevovat své vlastní silné a slabé stránky. 

Znamená pro ně také proces, kdy hodnotí, nejen zda byli ve svém konání úspěšní či 

nikoliv, ale zejména se snaží vymýšlet možnosti a způsoby, jak na sobě dále pracovat, 

aby se sami zlepšili a své případné chyby či nedostatky do budoucna buď mírnili či 

zcela odstranili. Zajímavým postřehem bylo, že právě fáze hledání možností vlastního 
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zlepšení je pro některé z nich nejobtížnější. Sebehodnocení je některými vnímáno také 

jako nástroj pro zlepšení nejen sebe samotného, ale i nástroj pro zkvalitnění svého 

profesního života. Někteří v něm vidí možnost vyššího nadhledu nad sebou, jakýsi 

komplexní obraz svého já, a to vnímaný jak sebou samým, tak i svým okolím. 

Sebehodnocení bylo charakterizováno i jako způsob hledání duševního klidu. 

Z odpovědí studentů bylo více než zřejmé, že si jsou vědomi podstaty, důležitosti 

a významu sebehodnocení jak pro rozvoj své osobnosti, tak i pro rozvoj sebe samotných 

v profesi učitele. Tyto jejich postoje byly potvrzeny i prostřednictvím odpovědí, v rámci 

kterých všichni uvedli, že s tímto sebehodnotícím nástrojem pracovali těsně po 

ukončení jejich závěrečné souvislé praxe, a to v klidném prostředí, aby se mohli na 

vlastní sebehodnocení zcela soustředit. Jako velmi přínosný bych označila názor, že 

teprve práce s tímto nástrojem donutila daného respondenta zamyslet se nad tím, jak 

sám profesi učitele skutečně zvládá či nezvládá, stejně tak i vyjádření jiného 

respondenta, že nejen vyplnění, ale ještě opětovné pročítání provedeného 

sebehodnocení mu umožnilo zjistit o sobě cenné informace, které by jinak asi cíleně 

sám nezjišťoval. Na druhou stranu však musím uznat, že převažujícím postojem 

studentů spíše bylo, že dotazník byl vyplňován jako nezbytná povinnost, aby mohla být 

pedagogická praxe uzavřena. Právě skutečnost, že byl tento sebehodnotící nástroj 

vytvořen a představen jako dotazník, jehož vyplnění bylo nezbytnou podmínkou 

ukončení praxe, se během rozhovorů objevila nesčetněkrát a během interpretace 

výsledků se k ní ještě vyjádřím. I přesto ale mohu říci, že někteří studenti vnímali 

možnost vlastního sebehodnocení po závěrečné praxi jako velmi přínosnou. 

HODNOCENÍ SEBEHODNOTÍCÍHO NÁSTROJE 

„Tak jako myslím si, že je to určitě dobrej nápad, vzhledem k tomu, vlastně zeptat 

se nás i jak vlastně, co nám vlastně chybí v tý škole nebo popřípadě na čem bychom se 

jakoby jako studenti měli zlepšit a vlastně ve chvíli, kdy jsem to vyplňoval, ale vlastně 

zpětně jsem si pak uvědomoval, že některý věci mě vlastně vůbec nedošly.“ (citace 

z rozhovoru č. 4) 

Stejně jako tomu bylo v první fázi výzkumného šetření, tak i v rámci rozhovorů 

jsem pokládala studentům otázky zaměřené na hodnocení vzhledu, struktury, obsahu či 

náplně nového sebehodnotícího nástroje. Nejen, že jsme se tedy společně vrátili 

k otázkám, jež byly zařazeny již v závěru samotného dotazníku, tentokrát jsme se 
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věnovali i dalším, které byly zaměřeny na podrobnější hodnocení tohoto nového 

sebehodnotícího nástroje, a to z hlediska jeho významu, smyslu a podstaty. 

Právě otázky týkající se hodnocení tohoto nástroje byly zařazeny v úplném 

začátku každého rozhovoru. Vnímala jsem to jako přirozené umístění, neboť jsem na 

nich stavěla otázky následující. S každým realizovaným rozhovorem jsem si však začala 

všímat určitého trendu, kterým byla mnohdy výrazná změna názorů i změna v 

hodnocení tohoto nástroje v průběhu samotného rozhovoru. Nyní, s odstupem času, 

musím říci, že to bylo vždy velmi zajímavé nejen pro mě jakožto výzkumnici, která 

vstupovala do rozhovorů s vlastními představami a hledala odpovědi na své otázky, ale 

zejména i pro studenty samotné, kteří prostřednictvím jednotlivých otázek 

a probíhajícího rozhovoru více nahlédli na problematiku sebehodnocení a významu 

tohoto sebehodnotícího nástroje jako takového, a začali jej vnímat jako pozitivní přínos. 

Respondenti obecně hodnotili nově vytvořený sebehodnotící nástroj převážně 

kladně. Někteří se sice vyjádřili, jak jsem již uvedla, že vnímali dotazník pouze jako 

povinné vyplnění a o jeho strukturu, obsah, zpracování, smysl či možný význam se 

vlastně vůbec nezajímali. Nebyl pro ně nijak zásadní, natož že by od něj něco očekávali. 

Na druhou stranu se objevili i tací, kteří zcela jasně uvedli, že je dobře, že byl takový 

nástroj vytvořen a studenti tak konečně získali možnost sebehodnocení a zpětné vazby 

své pedagogické činnosti, neboť v současné době na FP TU v Liberci nic podobného 

neexistuje. Jediným využívaným hodnotícím nástrojem je totiž Výkaz o pedagogické 

praxi, jedná se však pouze o hodnocení studentů jejich cvičnými učiteli. Jelikož se 

studenti k samotnému Výkazu vyjadřovali vícekrát a mnohdy s dalšími souvislostmi 

a podnětnými argumenty, rozhodla jsem se jej vymezit jako samostatnou kategorii, jíž 

se budu věnovat později. Ze závěrečného hodnocení některých studentů dokonce 

vyplynulo, že teprve díky práci s tímto sebehodnotícím nástrojem si plně uvědomili, 

jaké všechny činnosti jsou náplní a obsahem učitelské profese. I přes konstruktivní 

kritiku a občas negativní postoje tak v závěru studenti hodnotili nový sebehodnotící 

nástroj převážně jako dobře a kvalitně zpracovaný, svým obsahem srozumitelný, 

komplexní, jednoznačný a z hlediska jeho struktury zcela přehledný. 

Velmi cenné podněty a připomínky, na základě kterých by mohl být celkový 

hodnotící a sebehodnotící nástroj dále upraven a zdokonalen pro jeho možné budoucí 

využívání, jsem získala zejména v otázkách týkajících se jeho rozsahu a jednotlivých 
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profesních kompetencí, které jsou zařazeny navíc nebo které zde nejsou zahrnuty a dle 

některých by možná měly být jeho pevnou součástí. Co se týče rozsahu a jeho 

přiměřenosti, vnímala jej většina respondentů jako adekvátní nejen vzhledem k jeho 

současnému využití během závěrečných souvislých praxí, ale i k dosud používanému 

Výkazu o pedagogické praxi. I přesto by se někteří přiklonili k spíše stručnější variantě. 

Pokud by měl být používán ale i na praxích průběžných, byl by dle většiny studentů 

vzhledem k charakteru těchto praxí zbytečně rozsáhlý a bylo by tedy vhodné jej 

rozhodně upravit či zestručnit. Právě v otázce rozsahu nástroje se projevil trend, o němž 

jsem se zmínila výše. Někteří jej z počátku charakterizovali jako dlouhý a podrobný, 

v průběhu vedeného rozhovoru však svůj názor změnili a uvedli, že vzhledem k jeho 

smyslu a účelu vlastně dlouhý není. Tento trend byl potvrzen i názorem, že ačkoli se 

nástroj může zdát na první pohled jako příliš dlouhý, a že ve své podstatě opravdu 

obsahuje velké množství činností, pravdou je, že by je měl student v roli učitele během 

závěrečné souvislé praxe skutečně všechny vyzkoušet. A pokud by nebyl tento nástroj 

jen pouhým dotazníkem na vyplnění a byl by nějakým způsobem upraven, doplněn 

a zařazen do systému pedagogických praxí pod vedením CPP, tak by rozhodně svým 

rozsahem odpovídající byl. Rozsah nového hodnotícího nástroje byl diskutován 

i z hlediska učitelů, tedy když učitelé hodnotili své praktikující studenty. Někteří 

respondenti jej vnímali jako příliš dlouhý, podrobný a pro cvičné učitele představující 

jen další papírování. Někteří také uvedli, že v rámci průběžných praxí by je učitelům 

buď nezadávali vůbec, nebo by pro ně jednoznačně zvolili zjednodušenou variantu, 

neboť během několika hodin nemají možnost studenta ve všech oblastech profesních 

činností poznat a objektivně zhodnotit. 

V otázce, zda museli hodnotit nějakou profesní kompetenci, již však neměli 

možnost vyzkoušet, se nejčastěji objevovaly kompetence přizpůsobuji výuku možnostem 

jednotlivých žáků a uplatňuji individuální přístup či zohledňuji a volím vhodné způsoby 

diferenciace a individualizace výuky dle potřeb individuálních žáků. Mnohdy to však 

bylo způsobeno charakterem samotné pedagogické praxe či specifickými podmínkami 

jednotlivých škol, kde studenti svou praxi vykonávali, například nedostačujícími 

časovými či prostorovými podmínkami. Dalšími často zmiňovanými profesními 

kompetencemi, které rovněž neměli možnost vyzkoušet, byly tyto: využívám široké 

spektrum vyučovacích metod a organizačních forem s důrazem na aktivní učení žáků či 

přizpůsobuji prostředí třídy potřebám žáků a vedu je k zodpovědnosti za prostředí 
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kolem nich. V otázce, zda nástroj obsahoval všechny podstatné činnosti, které na praxi 

vykonávali, se studenti přikláněli spíše ke kladnému hodnocení. Jedním z podnětů 

například bylo, že by mohl být doplněn o činnost organizace mimoškolních aktivit, ať 

už různých školních výletů, akcí či exkurzí. 

Jelikož jsem se na tvorbě nového sebehodnotícího nástroje osobně podílela, 

vcházela jsem tak do druhé fáze výzkumného šetření s vlastními plány, očekáváními 

a vizemi. Velmi zajímavou tak pro mne byla otázka, jestli i studenti sami vnímají nějaké 

důvody, jež nás vedly k jeho vytvoření. Téměř všichni studenti se vyjádřili velmi 

obdobně, jako tomu bylo u vymezení pojmu sebehodnocení. Tedy že cílem a snahou 

bylo, aby měli studenti možnost se v závěru svého studia zhodnotit, víceméně si sami 

poskytli zpětnou vazbu o tom, co jim jejich studium přineslo a v jakých oblastech 

profesního života se mohou ještě nadále zlepšovat. Zazněl však i názor, že tento nástroj 

představuje zpětnou vazbu i pro univerzitu jako takovou, neboť by tím mohla získávat 

informace o tom, jak kvalitně budoucí pedagogy připravuje a kde jsou popřípadě 

možnosti či prostor pro její zlepšení. Zajímavým postřehem rovněž bylo, že by se 

prostřednictvím tohoto nástroje mohli studenti vyjadřovat i k osobě samotných cvičných 

učitelů, neboť ne vždy plní svou mentorskou roli v adekvátní míře či kvalitě. Někteří 

vnímali vytvoření nového nástroje jako reakci na možné podněty od studentů, cvičných 

pedagogů či jiných aktérů zainteresovaných do systému pedagogických praxí, kterými 

mohla být například nespokojenost se současně využívaným Výkazem o pedagogické 

praxi. Vždy opět zdůraznili, že je více než dobře, že byl takový nástroj vytvořen 

a zopakovali absenci nástroje, který by v současné době umožňoval opravdu kvalitní 

hodnocení i sebehodnocení studentů v souvislosti s vykonáváním pedagogických praxí. 

Vnímali vytvoření tohoto nástroje jako snahu tuto situaci vyřešit. 

Velmi zajímavým a myslím, že mohu říci i značně podstatným, je názor všech 

dotázaných studentů, že by tento nový sebehodnotící nástroj mohl ke zkvalitnění 

studentského sebehodnocení rozhodně přispět. Zvýšení jeho potenciálu však vidí nejen 

v jeho úpravě, ale zejména v propracovaném systému jeho využívání v rámci 

pedagogických praxí na FP TU v Liberci. K tomuto tématu se více vyjádřím 

v samostatné kategorii Úpravy a možné využití sebehodnotícího nástroje. Studenti 

vnímali nový sebehodnotící nástroj jako jakýsi krok vpřed či možné zkvalitnění, většina 

z nich však doplnila svůj názor dalším podstatným argumentem, a to motivací každého 

studenta. Kdy právě motivace k vlastnímu studiu, k dalšímu profesnímu rozvoji či 
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k vykonávání profese učitele jako takové hraje hlavní roli i v otázce, zda by tento 

nástroj mohl studentům v jejich sebehodnocení pomoci. Někteří studenti naopak uvedli, 

že sami mají techniky sebehodnocení již určitým způsobem osvojeny, tudíž jim tento 

nástroj k jejich vlastnímu sebehodnocení nijak nepomohl. Současně si však jedna 

z těchto studentek ihned odporovala, neboť dodala, že při závěrečném sebehodnocení 

prostřednictvím tohoto dotazníku objevila určité body či momenty, které u sebe do té 

chvíle nikdy nehodnotila, čímž jí byl tento nástroj svým způsobem přínosný. 

ÚPRAVY A MOŽNÉ VYUŽITÍ SEBEHODNOTÍCÍHO NÁSTROJE 

„V té formě, jak to bylo teď, konečné hodnocení, ten dotazník podaný na konci 

praxe, vyplněný a odevzdaný při odevzdání všech papírů mi přijde z 90 % k ničemu. 

Proč, protože jednak to s tím studentem absolutně nijak nepracuje, ten student to jen 

vyplní. Nepracuje se s tím dál, neřekne, ty máš problémy tady a tady a měl by ses 

podívat na tohle a tohle. Rozhodně to může být ale základ, tak to nějakým způsobem víc 

začlenit do té přípravy na praxe.“ (citace z rozhovoru č. 3) 

Jádro zvýšení potenciálu nově vytvořeného nástroje viděli dotázaní studenti 

zejména v jeho úpravě na základě předložených doporučení či námětů, v důsledku 

kterých by mohl být doveden do podoby, ve které by více odpovídal jejich požadavkům 

a potřebám. Takto upravený a zdokonalený nástroj by se pak mohl dle jejich názoru stát 

nedílnou součástí hodnocení studentů v souvislosti s vykonáváním pedagogických 

praxí. Odpověď na otázku, zda by mohl být tento sebehodnotící nástroj využitelný pro 

účely a potřeby studentů, byla tedy jednoznačně ano, za ním však pokaždé následovalo 

„ale“. 

Z výpovědí studentů asi nejvíce vyplývalo, že jim v sebehodnotícím nástroji 

chyběla možnost a prostor pro slovní vyjádření, nějaký vlastní komentář či slovní 

shrnutí. Studenti tak předkládali možná řešení, jak by mohl být tento prvek do nástroje 

zahrnut a umožnil jim hlubší a kvalitnější náhled do sebe samotných. Od většiny z nich 

však opět zaznělo, že i v tomto ohledu záleží jen a jen na osobnosti daného studenta, na 

jeho přesvědčení stát se učitelem, na jeho preferencích či na jeho stylu vyjadřování. Dle 

názorů všech studentů by tedy bylo přínosné, pokud by se mohli k obsahu svého 

sebehodnocení vyjádřit i slovně, a to v podobě nějakého textu. Nejen že by tím mohli 

například objasnit některé problémy, nedostatky či komplikace, které v rámci vlastního 

sebehodnocení u sebe identifikovali a do dotazníku zanesli, ale mohli by se vyjádřit 
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i k pocitům a zážitkům, které si z praxe odnesli. Slovní vyjádření pro ně představuje 

širší pole možností, jak své myšlenky, prožitky a vlastní zkušenosti popsat. Pro některé 

studenty by bylo dokonce přirozenější, pokud by v závěru tohoto nástroje měli shrnout 

svou pedagogickou praxi v krátké eseji. Jako velmi podnětný jsem vnímala nápad, že 

předložená škála by mohla být tvořena kombinací číselné hodnoty a vlastního 

komentáře, tedy že by se sice student ohodnotil od 1 do 5, měl by však u každé položky 

prostor i pro slovní vyjádření, kde by mohl vlastní hodnocení objasnit. Tato úprava by 

tak umožňovala pochopení daného hodnocení i při zpětném nahlédnutí. Právě razantní 

požadavek slovního vyjádření či vlastního komentáře jsem vnímala jako velmi 

pozoruhodný, neboť tuto možnost studenti v rámci Výkazu vlastně také nikdy neměli 

a zde jej vnímali jako základní úpravu, pokud by s ním měli ještě jednou pracovat. 

Požadavek slovního vyjádření byl zmíněn i v souvislosti nástroje určeného pro učitele, 

tedy aby i cvičný učitel měl možnost shrnout či zhodnotit svého praktikujícího studenta 

svými vlastními slovy. 

Tak, jako často zaznívala potřeba slovního vyjádření, tak i výrazná část studentů 

velmi často zmiňovala, že by nástroj jako takový či vlastní sebehodnocení doplnila ještě 

další fází, a to ústní diskusí nad provedeným hodnocením a sebehodnocením. Tato 

diskuse by měla v ideálním případě probíhat přímo s cvičným učitelem po ukončení 

souvislé praxe, dle některých by však byla přínosná i s odborníky z jednotlivých 

oborových kateder či samotné katedry pedagogiky a psychologie, čímž by pro ně 

získané informace nabyly opět dalších rozměrů. Samotné vyplnění sebehodnotícího 

nástroje je podle nich sice dobré, z dlouhodobého hlediska však bez hlubšího významu, 

což o společné diskusi nad provedeným hodnocením a sebehodnocením nelze 

jednoznačně tvrdit. Mí respondenti si byli vědomi skutečnosti, že po absolvování 

pedagogických praxí by mělo dojít ke společnému rozhovoru mezi studentem a jeho 

cvičným učitelem, ne vždy tomu tak ale je. Stejně tak uvedli, že ačkoli probíhá i jakési 

sezení s oborovým didaktikem či jiným zaměstnancem Pedagogické fakulty, jehož 

náplní je aktuální pedagogickou praxi uzavřít a v rámci kterého by se mělo právě 

o praxi jako takové hovořit, tak i v tomto případě není situace optimální. Studenti, a to 

především oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, se totiž shodli, že tato situace je 

zejména velmi odlišná na jednotlivých katedrách. Další jako velmi zajímavý postřeh 

jsem vnímala potřebu či požadavek studentů, aby bylo možné své aktuální výsledky 

porovnat s výsledky dřívějšími, nástroj by tak měl být využíván minimálně dvakrát. 
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A právě na základě toho, jak studenti hledali možnosti úpravy a zdokonalení 

tohoto sebehodnotícího nástroje, jsme se postupně dostávali k možnostem, jak by mohl 

být eventuálně v budoucnu využíván. Studenti jej vnímali jako dobrý počin, většina 

z nich se však shodla na tom, že pokud by měl být využíván, tak rozhodně jiným 

způsobem, než tomu bylo nyní. Tuto kritiku vnímám zcela jako konstruktivní 

a oprávněnou, neboť jsem sama prostřednictvím těchto rozhovorů dospěla k názoru, že 

byl nástroj studenty přijat spíše jako dotazník určený ke statistickým účelům než jako 

možnost pro zkvalitnění hodnocení a sebehodnocení v souvislosti s pedagogickými 

praxemi na FP TU v Liberci. Na druhou stranu však musím podotknout, že se jednalo 

o pokus vytvořit a zavést do systému pedagogických praxí něco nového, tudíž se 

očekávalo, že prostřednictvím této „zaváděcí akce“ budou získány potřebné podněty 

a návrhy na jeho vylepšení, aby mohl být nástroj jako takový upraven a teprve poté 

eventuálně začleněn do systému pedagogických praxí pod vedením CPP. 

Názorem většiny studentů tedy bylo, že by se využívání tohoto nástroje mělo 

promyslet v rámci celého pregraduálního studia. Studenti by s ním měli být seznámeni 

již v průběhu svého studia, měly by jim být zejména objasněny veškeré profesní 

kompetence, jež je třeba v průběhu studia rozvíjet, a které budou v souvislosti 

s vykonáváním pedagogických praxí také hodnotit, měl by se stát trvalou součástí 

praktické přípravy a měl by zejména současně využívaný Výkaz o pedagogické praxi 

nahradit. Jejich názorem tedy bylo, že by s ním studenti měli pracovat častěji, a to 

v rámci nějakého promyšleného systému, například i prostřednictvím různých předmětů 

jako jsou obecné či oborové pedagogiky a didaktiky. Nejen, že by tím byl navýšen jeho 

potenciál a studenti by tak získali možnost zdokonalovat se v technikách 

sebehodnocení, častější práce s ním by jim navíc umožnila i pohled na vlastní profesní 

vývoj a také porovnání s vlastními dřívějšími výsledky. Takto popsaný stav by byl 

nejspíše ideální a mí respondenti si byli plně vědomi toho, že se jedná jen o pouhá 

doporučení. I přesto se vyjádřili zcela jasně, a to, že pokud by si nevyplnili tento 

dotazník jen po absolvování souvislé závěrečné praxe, ale pracovali by se s ním již 

dříve, měl by pro ně výrazně vyšší výpovědní hodnotu. 

V otázkách jeho možného využívání jsem začala narážet na problém, kterým je 

rozdílné studium oborů Učitelství pro 1. stupeň a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Jak 

bylo podrobně objasněno v teoretické části, tyto obory nejen že jsou jinak 

strukturované, ale zejména mají i zcela odlišně rozvržené jednotlivé stupně celé 
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pedagogické praxe. Právě tento problém jsem si začala více uvědomovat až po 

rozhovorech se studentkami oboru Učitelství pro 1. stupeň. Již jsem nastínila, že 

u tohoto oboru se setkáváme s více průběžnými praxemi, studentky se tedy zamýšlely 

nad tím, zda by bylo vhodné zařadit tento sebehodnotící nástroj po každé průběžné 

praxi. Na jednu stranu to vnímaly jako rozsáhlé papírování, na druhou stranu v tom však 

viděly možnost sledovat svůj vlastní progres v průběhu pěti let. Dle nich by se tato 

hodnocení poté mohla stát i součástí portfolia, se kterým jdou ke státní závěrečné 

zkoušce. 

Pokud se přesunu k návrhům na jeho další využívání, musím říci, že někteří se 

vyjadřovali velmi konkrétně a předkládali opravdu podnětné návrhy. Zajímavým 

nápadem bylo, že častější práce s tímto nástrojem by poskytla studentům jakési 

doporučení pro jejich vlastní studium. Studenti by tak prostřednictvím vlastního 

sebehodnocení prováděného v pravidelných intervalech viděli svůj progres, rozkrývali 

své silné či slabé stránky a mohli tak na svůj vývoj reagovat i v průběhu samotného 

studia, a to například volbou volitelných předmětů. Jak bylo již také řečeno, studenti 

často požadovali, aby byla práce s tímto sebehodnotícím nástrojem doplněna o ústní 

diskusi, která by měla v ideálním případě probíhat s vlastními cvičnými učiteli, neboť to 

byli oni, kdo je sledovali a prostřednictvím stejného nástroje také hodnotili. Mnozí však 

viděli potenciál i v diskusi s oborovými didaktiky či dalšími zaměstnanci pedagogické 

fakulty. Padl návrh, že by jednotlivým pedagogickým praxím mohl následovat jakýsi 

blok či diskusní seminář, kde by studenti v daném či libovolném počtu rozebírali své 

hodnocení a sebehodnocení. Velkým potěšením byl zejména názor několika studentů, 

že by mohla pravidelně probíhat jakási obecná diskuse nad realizovanými praxemi, 

průběžnými i souvislými, kde by se diskutovalo nejen o vlastním sebehodnocení, ale 

i o pedagogických praxích jako takových či o vlastních zážitcích a zkušenostech. Právě 

tyto diskuse byly některými studenty velmi požadovány, neboť v nich viděli možnost 

obecné diskuse o pedagogických praxích, která jim v jejich studiu patrně chybí. Tento 

názor a požadavek byl pro mne velmi významný, neboť vzešel již i z diskuse studentů, 

kteří se zúčastnili semináře k projektu SGS pořádaného v rámci Pedagogické dne v říjnu 

roku 2015. Musím pouze podotknout, že mezi mými respondenty nebyl žádný, který by 

se tohoto semináře zúčastnil. Jedním z dalších návrhů, jak by mohl být v budoucnu 

nový nástroj využíván, byla i jeho úloha ve sjednocení hodnocení studentů napříč 

jednotlivými katedrami. Studenti oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ totiž často 



 

97 

 

uváděli, že úloha hodnocení a sebehodnocení je na každé katedře vnímána rozdílně, 

někde jako více, někde jako méně důležitá, a právě někteří z nich uvedli, že by tento 

nástroj mohl sloužit nejen ke zkvalitnění hodnocení a sebehodnocení studentů na 

pedagogických praxích obecně, ale zejména by mohl znamenat i sjednocení tohoto 

hodnocení v rámci všech kateder na FP TU v Liberci. 

POROVNÁNÍ S VÝKAZEM O PEDAGOGICKÉ PRAXI 

„Myslím si, že je dobře, že se to zdokonaluje, že tady některé formuláře byly 

staleté a je třeba dělat nějaké inovace. Myslím si, že by se to mělo začít používat, místo 

tamtoho hodnocení, co bylo předtím, protože to bylo nicneříkající.“ (citace z rozhovoru 

č. 2) 

Právě v otázkách týkajících se Výkazu nejčastěji zaznívalo, že je více než dobře, 

že tento nový hodnotící nástroj jako takový vznikl, neboť současně využívaný Výkaz je 

příliš obecný a o skutečné kvalitě výkonu a vztahu daného studenta k profesi učitele 

absolutně nevypovídá. V porovnání s Výkazem jej tedy ve všech směrech vnímali 

studenti jako jednoznačné zlepšení, neboť nabízí studentům velmi kvalitní a komplexní 

zpětnou vazbu a má mnohem větší výpovědní hodnotu o jejich dovednostech, 

schopnostech, přednostech či nedostatcích. Někteří uvedli, že stejný názor sdíleli i jejich 

cviční učitelé, kteří jej také přivítali jako jednoznačné zkvalitnění hodnocení. Dle 

názoru většiny studentů představuje Výkaz opravdu mizivé hodnocení a vzhledem 

k jeho využití i při několikatýdenní závěrečné praxi jej vnímali jako naprosto 

nedostačující. Struktura, obsah a forma hodnocení ve Výkazu je dle některých studentů 

rovněž nevyhovující, neboť je učitelé hodnotili celkem ve čtyřech dílčích položkách 

vztahujících se jak k výkonu, tak i k osobnostním vlastnostem studentů, mnohdy však 

kombinovaně v rámci jedné položky. Někteří studenti v této souvislosti uváděli i názory 

svých cvičných učitelů, kteří toto hodnocení vnímali jako nesmyslné a pro rozsah 

pedagogické praxe zcela nedostačující. Studenti se negativně vyjadřovali i k prostoru 

pro vlastní zhodnocení, jež bylo ve Výkazu zahrnuto. Samo o sobě kritizováno nebylo, 

ale vzhledem ke skutečnosti, že získané hodnocení bylo mnohdy nicneříkající a většina 

učitelů poté ani zmíněný prostor pro vlastní vyjádření nevyužila, tak jej studenti příliš 

pozitivně nehodnotili. V této souvislosti zmínili také postoje svých cvičných učitelů 

k vyplňování Výkazu. Právě ti jim ve většině případů vyplnili předložený Výkaz velice 

rychle, mnohdy i ve spěchu, aby s ním neměli příliš práce. V horším případě jim 
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i dokonce řekli, že jim dají raději samé jedničky, aby popřípadě nezpůsobili nějaké 

problémy na fakultě. Studenti kritizovali Výkaz také z toho důvodu, že nebyl zaměřen 

na názory těch, kteří jsou hodnoceni. Tedy že studenti neměli vlastně žádnou možnost 

ani prostor se k dané pedagogické praxi vyjádřit, natož ji sami zhodnotit. Výkaz je 

vlastně nenutil nad vlastní pedagogickou činností vůbec přemýšlet, nový evaluační 

nástroj tak vnímali jako výrazný posun k lepšímu. Nejen že by mohl pomoci cvičným 

učitelům zpřesnit jejich hodnocení pro praktikující studenty, ale mohl by zejména 

studentům poskytnout možnost se sebou více, detailněji a častěji pracovat, zdokonalovat 

se v hodnocení sebe samotných a sledovat tak svůj vlastní progres v profesi učitele. 

V rámci interpretace získaných dat však považuji rovněž za důležité zmínit 

skutečnost, že ačkoli studenti hodnotili Výkaz v mnoha ohledech spíše negativně 

a v novém hodnotícím a sebehodnotícím nástroji viděli jasné zlepšení a přínos, tak 

někteří z nich také uvedli, že v minulosti neměli pocit, že by bylo v systému 

pedagogických praxí a s ním spojeným hodnocením něco špatně. Ano, občas sice 

vnímali získané hodnocení jako nedostatečné, odbyté a svým způsobem nicneříkající, 

neměli však pocit, že by to byl nějaký výraznější problém. Někteří tak uvedli, že ani ne 

tak samotné vyplnění, ale až tento společný rozhovor jim poodkryl skutečnou podstatu, 

možný význam a přínos nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje. 

Již jsem uvedla, že v otázce přijetí nového nástroje bude důležitá motivace 

studentů. Respondenti však uvedli, že stejně důležitá bude motivace i cvičných učitelů. 

Kdy právě i oni ovlivní, jakým způsobem bude nový evaluační nástroj přijat, a mohl by 

tak pomoci ke zkvalitnění přípravy budoucích učitelů. Studenti v závěru dodali, že pro 

cvičné učitele bylo, je a pravděpodobně asi i stále bude výhodnější a snazší vyplnit 

pouze jeden papír oproti pěti. 

PŘÍNOS PRO PROFESNÍ SEBEROZVOJ STUDENTŮ 

„Určitě by to pomoci mohlo, akorát si myslím, že by to chtěla ještě promyslet 

trošku jinak, než že si vyplníme až na závěr po těch 5 týdnech. Chybí ta možnost toho 

srovnání, takže vymyslet něco ve smyslu, abychom to vyplnili třeba před praxí a po 

praxi, abychom to měli možnost srovnat, aby fakt člověk viděl ten vývoj. Takže ano, 

myslím si, že to může prospět tomu sebehodnocení a rozvoji těch studentů, ale chtělo by 

to, aby se s tím dotazníkem setkali minimálně dvakrát.“ (citace z rozhovoru č. 1) 
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V rámci otázek zaměřených na přínos sebehodnotícího nástroje jsem postřehla, že 

většina studentů se s obsahem sebehodnotícího nástroje seznámila až při jeho 

závěrečném vyplňování. V důsledku toho se dostávali do situací, kdy měli najednou 

zpětně zhodnotit činnost, o které ani nevěděli, že ji mají vykonávat či ji u sebe dokonce 

s cílem závěrečného sebehodnocení sledovat. Prostřednictvím této neznalosti mnohdy 

došli i ke zjištění, že v činnosti, o které se do této doby nedomnívali, že by pro ně 

představovala nějaký nedostatek či že by s jejím vykonáváním měli nějaký zásadní 

problém, mají vlastně ve výsledku značné rezervy a bylo by potřeba se na ni propříště 

více zaměřit. Někteří tedy dodali, že pokud by měli možnost takové aspekty svého 

profesního rozvoje v průběhu studiu sledovat, rozhodně by to bylo k jejich prospěchu. 

Zejména otázka, zda jim poskytla práce s tímto sebehodnotícím nástrojem nějaké 

podrobnější či zajímavé informace o svém profesním seberozvoji, byla jak během 

rozhovorů, tak zejména ve fázi analýzy získaných dat velmi zajímavá, neboť z jejich 

odpovědí vyplynulo, že spíše ne. Většina studentů totiž odpovídala s ohledem na své 

vlastní zkušenosti, nikoliv však s ohledem na práci s tímto sebehodnotícím nástrojem. 

Někteří opět dodali, že vzhledem k tomu, že jej vyplňovali poprvé a neměli jej tedy 

s čím porovnat, tak jim vlastně žádné informace o tom, jak se profesně rozvíjí, ani 

poskytnout nemohl. Z jejich dalších odpovědí bylo však patrné, že jim sebehodnotící 

nástroj poskytl něco úplně jiného, a to prostor a možnost zaměřit se na jednotlivé složky 

své pedagogické činnosti zvlášť, v důsledku čehož sami zjišťovali, které činnosti pro ně 

představují silné a které naopak slabé stránky. 

Dle studentů by měl být nástroj nastaven tak, aby s ním mohli pracovat v průběhu 

celého svého studia. Velmi důležitá fáze, dle jejich názorů, totiž následuje i po 

absolvování dané pedagogické praxe, kdy je potřeba o získaném hodnocení, o vlastním 

sebehodnocení a o pedagogické praxi jako takové s někým mluvit. Právě tehdy, pokud 

si jen sami pro sebe nevyplní několik kolonek, ale budou mít možnost o své 

pedagogické činnosti a profesním rozvoji mluvit, tak teprve poté pro ně bude mít 

jakýkoli evaluační nástroj hlubší smysl a dopad. Právě proto vnímala část dotázaných 

respondentů práci se sebehodnotícím nástrojem jako zbytečnou, neboť měli pocit, že 

jeho pouhé vyplnění jim nemohlo v jejich profesním seberozvoji nijak pomoci. 

Odpověď na otázku, zda by mohl tento sebehodnotící nástroj představovat přínos 

pro profesní seberozvoj studentů, je nyní zcela zřejmá. Z předložených zjištění jasně 
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vyplynulo, že studenti vnímali nový hodnotící a sebehodnotící nástroj jako přínosný, 

avšak za splnění určitých podmínek. Uvedli, že pouze tehdy, pokud by byl žádoucím 

způsobem upraven, byl by jasně definován jeho cíl a role, byl by studentům zpřístupněn 

a více objasněn, by byl využíván zejména častěji a stal se tak součástí promyšleného 

a uceleného systému pedagogických praxí, tak teprve poté by byl jeho potenciál využit 

naplno, a mohl by tak představovat přínos nejen pro studenty a jejich profesní rozvoj, 

ale také pro fakultu jako takovou, pro zkvalitnění učitelské přípravy, ale i pro hodnocení 

a sebehodnocení studentů na pedagogických praxích. Jako stěžejní aspekt jeho možného 

přínosu však stále vnímali osobnost a motivaci každého studenta zvlášť. Někteří 

v závěru rozhovoru dodali, že díky včasnějšímu zařazení nástroje do pregraduální 

přípravy by měli studenti již od počátku studia jasnou a ucelenou představu o tom, které 

činnosti profese učitele obnáší. 
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5.4 Shrnutí a diskuse výsledků druhé fáze výzkumného šetření 

Cílem hloubkových rozhovorů, tedy druhé fáze výzkumného šetření, bylo najít 

odpovědi na otázky, které po aplikaci nového nástroje v praxi a následném vyhodnocení 

výsledků získaných v první fázi vyvstaly. V nově vytvořeném nástroji jsem totiž 

spatřovala značný potenciál, především v části zaměřené na studenta a jeho vlastní 

sebehodnocení, chtěla jsem tak prostřednictvím kvalitativního šetření poodhalit jeho 

možnosti a zejména přínos pro studenty, jejich sebehodnocení, profesní seberozvoj, ale 

například i pro hodnocení na pedagogických praxích obecně. Každý z devíti 

realizovaných rozhovorů byl pro mne nejen opravdu velkým zážitkem, kdy jsem si 

sama poprvé zkusila roli badatele, ale zejména zdrojem cenných a mnohdy skutečně 

inspirujících názorů, myšlenek, nápadů a postřehů. Právě vyhodnocením informací, jež 

mi studenti prostřednictvím rozhovorů poskytli, jsem se pokusila odpovědět na 

vymezené výzkumné otázky a přiblížit se tak k vlastnímu cíli, tedy praktickému 

výstupu, kterým by měl být manuál pro konkrétní využívání hodnotícího 

a sebehodnotícího nástroje v rámci pedagogických praxí na FP TU v Liberci. 

V důsledku realizovaných rozhovorů jsem došla ke zjištění, že námi předložené 

hodnotící a sebehodnotící dotazníky byly studenty přijaty a vnímány zcela odlišně, něž 

s jakým účelem a úmyslem byly vlastně vytvořeny. Snahou tohoto nástroje bylo 

zkvalitnit hodnocení studentů na závěrečných souvislých praxích, měl být tedy vnímán 

jako možná alternativa k již existujícímu Výkazu o pedagogické praxi. Během 

rozhovorů jsem si však velice rychle povšimla, že námi použité označení „dotazník“ 

bylo poněkud nešťastné, neboť jej vnímali jako pouhý nástroj sloužící ke statistickým 

účelům. Zajímavým trendem však rozhodně bylo, že studenti prostřednictvím 

společného rozhovoru a zamyšlením nad jednotlivými otázkami tento názor změnili 

a v závěru jej vnímali zcela odlišně, než jak tomu bylo na počátku, a to výrazně 

pozitivněji. Z tohoto zjištění pro mne vyplynulo, že pokud by měl být tento nástroj 

nadále používán, jeho podstata a smysl by měly být studentům objasněny podrobněji. 

Jednou z nejcennějších informací, jež z analýzy získaných dat vyplynuly, byla 

skutečnost, že získaná data se ve značné míře shodovala nejen s těmi, jež jsme 

shromáždily v rámci první fáze výzkumného šetření, ale k mému překvapení částečně 

i s těmi, jež byly výsledkem diskuse studentů v rámci Pedagogického dne v říjnu 2015. 

I v této fázi ze získaných výpovědí studentů zcela jasně vyplynulo, že i přes skutečnost, 
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že v průběhu své závěrečné souvislé praxe vnímali nový sebehodnotící nástroj jako 

pouhý dotazník představující jednu z podmínek ukončení praxe, tak jej hodnotili 

převážně kladně, a to zejména z hlediska jeho struktury, srozumitelnosti, výstižnosti, ale 

také z hlediska jeho obsahu. Představuje pro ně komplexní nástroj určený nejen 

k hodnocení studentů na závěrečných souvislých pedagogických praxích, ale nově i, což 

přivítali jako krok kupředu oproti současnému stavu v hodnocení studentů, přináší 

prostor i pro sebehodnocení a zpětnou vazbu studentům samotným. Právě tento aspekt 

vnímali jako výrazné zlepšení a jasným názorem všech dotázaných studentů bylo, že by 

tento nový nástroj měl v budoucnu současně využívaný Výkaz o pedagogické praxi 

nahradit. 

Již jsem uvedla, že v průběhu rozhovorů docházelo ke změnám názorů na tento 

nový nástroj. A právě v otázce jeho hodnocení to bylo velmi očividné. Prostřednictvím 

otázek, které postupně gradovaly a v rámci kterých museli o nástroji přemýšlet z více 

hledisek, tak došli sami ke změně svého názoru a v závěru společné rozmluvy jej tedy 

hodnotili jako zcela přiměřený svým rozsahem, obsahem a zejména účelem, kterému by 

mohl sloužit. Právě tyto změny byly pro mne těmi nejzajímavějšími, neboť se k nim 

studenti propracovali úplně sami. Docházelo tedy k situacím, kdy z jejich závěrečných 

hodnocení vyplývalo, že teprve díky práci s tímto sebehodnotícím nástrojem si plně 

uvědomili, jaké všechny činnosti jsou náplní a obsahem učitelské profese, že teprve 

díky práci s ním se zamýšleli i nad svou vlastní pedagogickou činností a že teprve díky 

němu si uvědomili, kde mají své silné a slabé stránky či jak se sami profesně rozvíjí. 

Zásadním a velmi podstatným zjištěním pro mne byla shoda všech studentů, že by 

tento nový sebehodnotící nástroj mohl rozhodně přispět ke zkvalitnění studentského 

sebehodnocení, avšak na základě několika doporučených úprav a doplnění. 

Nejžádanější úpravou bylo doplnění prostoru pro vlastní slovní vyjádření, komentář či 

shrnutí, v rámci kterého by se mohli k dané praxi vyjádřit i slovně, většina by však 

přivítala ještě další fázi, a to ústní diskusi nad provedeným sebehodnocením a získaným 

hodnocením od cvičného učitele. 

Již na počátku mého výzkumu jsem se domnívala a studenti mě v mé domněnce 

jednohlasně utvrdili, že by nový hodnotící a sebehodnotící nástroj využívaný rozhodně 

být měl, avšak zcela odlišným způsobem, než tomu bylo nyní. Nejvíce mezi studenty 

zazníval požadavek, aby byli budoucí studenti s podstatou nástroje seznámeni blíže již 
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před prvním použitím, dále požadovali jeho častější využívání, trvalé zařazení do 

systému pedagogických praxí či porovnání vlastních výsledků s těmi předešlými. 

V důsledku předložených návrhů a podnětů by měl být celkový hodnotící 

a sebehodnotící nástroj doveden do takové podoby, ve které by potřebám studentů 

vyhovoval více, a poté by měl být do systému pedagogických praxí na FP TU v Liberci 

zařazen jako jeho pevná součást. Z jejich odpovědí vyplynulo, že by studentům 

napomáhal nejen v osvojování technik sebehodnocení, ale zejména by jim častější práce 

s tímto nástrojem umožnila pohled na vlastní profesní rozvoj. Většina z nich však 

doplnila svůj názor významným argumentem, kterým je motivace každého studenta 

zvlášť. Bude záležet jen na nich, jejich motivaci či vlastním přesvědčení, zda pro ně 

bude eventuální využívání nového nástroje přínosné v jejich sebehodnocení. 

Prostřednictvím diskuse vztahující se k jeho možnému využívání jsem narazila na 

určitý organizační problém, kterým je odlišná strukturace oborů Učitelství pro 1. stupeň 

a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Tyto obory nejen že jsou odlišně strukturované, mají 

navíc i rozdílně rozvržené jednotlivé stupně pedagogické praxe. V důsledku tohoto 

zjištění jsem si uvědomila, že budu muset budoucí využívání hodnotícího 

a sebehodnotícího nástroje formulovat dvojím způsobem. V rámci jeho využívání se 

však studenti shodli, že sebehodnotící nástroj je vzhledem k souvislé závěrečné praxi 

svým obsahem a rozsahem zcela adekvátní. V otázce praxí průběžných, které jsou 

zařazeny v předcházejících letech či semestrech, však uvedli, že je s ohledem 

k charakteru praxe příliš konkrétní a zbytečný. Bylo by tedy vhodné jej určitým 

způsobem upravit či zestručnit. Z odpovědí také vyplynulo, že vyplňování 

sebehodnotícího nástroje po každé průběžné praxi může představovat zbytečné 

papírování, na druhé straně však umožní studentům sledovat svůj vlastní progres 

v průběhu několika let. 

V otázce jeho budoucího využívání jsem si povšimla, že ne všem z dotázaných 

respondentů se podařilo vymanit ze způsobu, jak byl v současné době zadán. Jako velký 

přínos realizovaných rozhovorů jsem však na druhou stranu vnímala, že někteří na něj 

dokázali pohlédnout z určitého odstupu a předkládali skutečně konkrétní návrhy, jak by 

mohl být dále pro účely jak Pedagogické fakulty, tak i CPP využíván. Nejčastějším 

požadavkem a návrhem všech studentů byla následná diskuse, která by měla v ideálním 

případě probíhat s vlastními cvičnými učiteli, mnozí však viděli potenciál i v diskusi 

s oborovými didaktiky či dalšími zaměstnanci Pedagogické fakulty, zejména z katedry 



 

104 

 

pedagogiky a psychologie. Tyto požadované diskuse by mohly být realizovány 

v podobě jakéhosi diskusního fóra, kde by se studenti mohli vyjadřovat nejen ke svému 

hodnocení a sebehodnocení, ale i praxím jako takovým. Tento požadavek byl o to 

zajímavější, že vzešel také z diskuse studentů, která proběhla v rámci semináře 

Pedagogické dne v říjnu roku 2015. Tato shoda byla pro mne o to významnější, neboť 

potvrdila spolehlivost zjištěných informací. V otázce požadované diskuse však musím 

dodat, že si jsem plně vědoma skutečnosti, že se jedná o skutečně náročnou organizační 

záležitost a že jistě existují limity, které brání nebo by mohly jejímu zavedení zabránit. 

Dalším velmi zajímavým návrhem bylo, že z práce s tímto nástrojem by mohla pro 

studenty vyplývat jakási doporučení, které předměty by si mohli například zapsat, aby 

tak pokryli své slabé stránky. Studenti, zejména oboru Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, 

dále také uvedli, že tento nástroj by mohl sehrát důležitou roli ve sjednocení hodnocení 

studentů napříč jednotlivými katedrami, neboť rozdíly mezi nimi jsou poměrně značné. 

Výrazným tématem rozhovorů se stal také současně využívaný hodnotící nástroj 

Výkaz o pedagogické praxi, který respondenti kritizovali, že je příliš obecný 

a o kvalitách studenta absolutně nicneříkající. Zajímavější pro mne však byla 

skutečnost, že s ním nově vytvořený nástroj často srovnávali. Z jejich výpovědí 

vyplynulo, že byl vytvořen mnohem lepší a přínosnější hodnotící nástroj, jenž by měl 

v budoucnu využívaný Výkaz jednoznačně nahradit. Jsem si vědoma, že k tomuto kroku 

bude muset přistoupit nejen samotná Pedagogická fakulta, ale i CPP. Studenti v tom 

však viděli výrazný přínos nejen pro ně samotné, jejich vlastní sebehodnocení i profesní 

rozvoj, ale především i pro hodnocení studentů na pedagogických praxích obecně. 

V souvislosti se zavedením tohoto nástroje do systému pedagogických praxí však opět 

zmiňovali důležitý aspekt jeho budoucího úspěchu, a to jsou i postoje jak studentů, tak 

i jejich cvičných učitelů. Opět bude záležet pouze na nich, na jejich motivaci, 

informovanosti a zájmu podílet se na zkvalitňování přípravy budoucích učitelů. Stojím 

si však za názorem, že v této otázce je důležitější kvalita než kvantita. 

V otázce, jakým způsobem by mohl být sebehodnotící nástroj přínosný pro 

profesní seberozvoj studentů, se pouze potvrdil názor, aby práce s tímto sebehodnotícím 

nástrojem byla součástí uceleného systému pedagogických praxí. Dle nich je důležité, 

aby s ním studenti pracovali před, v průběhu, ale rovněž i po ukončení dané 

pedagogické praxe, neboť teprve poté bude mít pro ně jakýkoli evaluační nástroj hlubší 

dopad, tedy i tento. A právě způsob, jak byl sebehodnotící dotazník zadán, je dle mého 
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názoru důvodem, proč určitá část dotázaných studentů vnímala práci s ním jako 

zbytečnou. Vzhledem ke skutečnosti, že se s ním nikdy předtím nesetkali a že vlastně 

neměli možnost srovnávat s čímkoliv dřívějším, tak právě proto měli pocit, že jim 

nemohl v jejich profesním seberozvoji nijak pomoci. Prostřednictvím analýzy jejich 

odpovědí jsem se však přesvědčila o opaku. A ačkoli tedy vnímali práci se 

sebehodnotícím dotazníkem jako zbytečnou, mnohdy nevědomky uznali, že teprve díky 

práci s tímto nástrojem objevili určitou informaci o svém rozvoji či slabých a silných 

stránkách, že teprve tento sebehodnotící nástroj jim umožnil zhodnotit sám sebe a svou 

pedagogickou činnost v komplexním pojetí a že teprve díky tomuto nástroji si 

uvědomili, jak jsou na profesi učitele připraveni či nikoliv, čímž jim tento nástroj 

přínosným a nápomocným v jejich vlastním profesním seberozvoji vlastně byl. 

Z výpovědí studentů tedy zcela jasně vyplynulo, že pokud by měl být nový 

hodnotící a sebehodnotící nástroj používán, tak rozhodně v upravené podobě, v průběhu 

celého pregraduálního studia a pod vedením CPP. Jako výrazný přínos vnímám shodu 

v jejich názorech, že využívání tohoto sebehodnotícího nástroje by mohlo studentům 

v jejich sebehodnocení a profesním seberozvoji pomoci. Jak však pokaždé zaznělo, jeho 

úspěšnost a přínos se bude bohužel vždy odvíjet od osobnosti, motivace, vůle 

a přesvědčení každého studenta zvlášť. 
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6 Praktický výstup 

Jak jsem již nastínila, výstupem této diplomové práce je praktický manuál, 

v rámci kterého předkládám hodnotící a sebehodnotící nástroj v nové podobě, a to 

upravené dle doporučení, podnětů a postřehů získaných od dotázaných studentů, ale 

zejména se pokusím nastínit, jakým způsobem by mohl být CPP využíván. Před 

zahájením úprav jsem pochopitelně pečlivě zvážila, zda získané podněty jeho kvalitu 

opravdu navýší, nakonec jsem jej však pro jeho možné využívání v rámci 

pedagogických praxí na FP TU v Liberci dle jejich některých doporučení upravila. 

V otázce úprav evaluačního nástroje však považuji za důležité zdůraznit, že jsem 

nástroj neupravila pouze do jedné jediné podoby, ale do více forem hodnotících 

nástrojů. Nejprve bylo potřeba upravit verzi nástroje pro studenty, tedy sebehodnotící 

nástroj. Výsledkem je jedna varianta sebehodnotícího nástroje (viz Příloha 2), ve které 

by měl být používán v průběhu každé pedagogické praxe, a to průběžné i závěrečné 

souvislé. Více verzí jsem naopak vytvořila v případě hodnotícího nástroje, který je 

určen pro cvičné učitele, jenž hodnotí své praktikující studenty. Právě v otázce cvičných 

učitelů byl nástroj studenty vnímán jako příliš podrobný a zbytečný, a to zejména 

v rámci praxí průběžných. Z tohoto důvodu jsem nejprve upravila verzi hodnotícího 

nástroje pro průběžné praxe, který je výrazně zestručněn (viz Příloha 3). Verzi 

hodnotícího nástroje pro souvislé závěrečné praxe jsem upravila v menší míře, i přesto 

k některým změnám a úpravám došlo (viz Příloha 4). 

S takto upraveným hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem jsem poté začala 

přemýšlet nad tím, v jakých etapách či intervalech by mohl být do systému 

pedagogických praxí oborů učitelství zařazen. A ačkoli jsem se původně domnívala, že 

jeho využívání budu muset kvůli rozdílné strukturaci učitelských oborů formulovat 

dvojím způsobem, nyní už to tak nevnímám. Sice uznávám, že mezi nimi budou určité 

rozdíly, nebudou se však týkat principu jeho využívání, ale spíše organizačních 

záležitostí. I přesto vidím jednu výraznou výhodu u oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Tou je možnost sledovat svůj vlastní vývoj v průběhu celých pěti let, kdežto u oboru 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ bude vývojová linka poněkud kratší, neboť s ním 

budou studenti prakticky pracovat až v průběhu navazujícího magisterského studia. 
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6.1 Manuál pro konkrétní využívání Hodnotícího a sebehodnotící 

nástroje profesních kompetencí studentů Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Z výpovědí dotázaných studentů jasně vyplynulo, že pokud by byl tento nástroj 

využíván častěji a zejména v rámci uceleného systému pedagogických praxí, tak poté by 

jistě představoval nejen výraznou pomoc ve zkvalitňování hodnocení a sebehodnocení 

studentů, ale především také velký přínos v otázce jejich profesního seberozvoje. 

A právě tyto aspekty jsem při tvorbě tohoto manuálu měla stále na paměti. 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ŽŠ 

Studenti tohoto oboru by byli s novým hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem 

seznámeni již v průběhu zimního semestru 1. ročníku, a to prostřednictvím předmětu 

Úvod do pedagogické praxe pro primární vzdělávání. Během tohoto semestru by jim 

byl objasněn smysl a hlavní význam používaného nástroje. Bylo by jim rovněž 

vysvětleno, jak s ním budou v průběhu svého pětiletého studia pracovat, a to nejen oni, 

ale i jejich cviční učitelé. Studenti by se tak měli s obsahem hodnotícího 

a sebehodnotícího nástroje seznámit, měli by pochopit podstatu jednotlivých profesních 

kompetencí a měli by zejména vidět jeho možný přínos v následujících letech. V letním 

semestru 1. ročníku, když vstupují do první fáze pedagogické praxe v podobě 

Pedagogického praktika I, by tak měli již sami vytvořenou představu o podstatě, smyslu 

a principu používaného hodnocení a mohli by jej stejně tak kvalitně představit i svým 

cvičným učitelům, neboť i jejich pochopení a spolupráce jsou velmi důležité. V rámci 

této průběžné praxe by tedy student pracoval se svým vlastním sebehodnotícím 

nástrojem, cvičný učitel naopak s vlastním hodnotícím nástrojem, a to v jeho stručnější 

verzi. Po ukončení průběžné praxe by měli společně provedené hodnocení 

a sebehodnocení prodiskutovat, čímž by se zpětná vazba pro studenta samotného 

zmnohonásobila. Po této společné diskusi by měl student získané hodnocení od 

cvičného učitele odevzdat pracovníkům CPP, vlastní sebehodnocení by si měl sám 

uschovat či jej přímo založit do vlastního portfolia, které si bude v průběhu svého studia 

tvořit a se kterým půjde v závěru svého studia ke státní závěrečné zkoušce. 

Tento způsob využívání obou verzí nástrojů pak pokračuje v průběhu celého 

2. ročníku a v zimním semestru 3. ročníku. V letním semestru 3. ročníku následuje 

Výchovná praxe, v rámci které, jak bylo uvedeno v teoretické části, si studenti volí mezi 
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oddílovým vedoucím na letním táboře či účastí na škole v přírodě. V rámci této praxe 

tedy tento nástroj využíván nebude. K dalším změnám dojde již v zimním semestru 

4. ročníku, kdy se vzhledem ke změně charakteru pedagogické praxe změní i hodnotící 

nástroj pro cvičné učitele. V rámci této praxe budou cviční učitelé pracovat s rozsáhlejší 

verzí hodnotícího nástroje, neboť i náplň a rozsah dané pedagogické praxe se rozšiřuje. 

Důležité je, aby student svému cvičnému učiteli opět objasnil podstatu nově 

používaného hodnotícího nástroje. Ze strany učitele je naopak důležité, aby po ukončení 

pedagogické praxe své hodnocení se studentem prodiskutoval. Stejný průběh následuje 

i v letním semestru 4. ročníku, kdy studenti absolvují již častokrát zmíněnou závěrečnou 

souvislou praxi. Použití obou verzí nástroje je totožné s předešlým. Pro studenta 

představuje tato pedagogická praxe vrchol jeho praktické přípravy na profesi učitele, 

i přesto se v zimním semestru 5. ročníku dostávají ještě na poslední praxi, a tou je 

Specializační praxe. Její rozsah je však oproti předešlé značně snížen, z toho důvodu 

budou cviční učitelé pracovat opět s kratší variantou hodnotícího nástroje. 

V zimním semestru 5. ročníku je praktická příprava studentů Učitelství pro 

1. stupeň ZŠ ukončena. Studenti však mají za sebou několik průběžných a souvislých 

praxí, v rámci kterých je hodnotili nejen jejich cviční učitelé, ale zejména i oni sami. 

Tímto neustálým sebehodnocením se nejen sami trénovali a cvičili v technikách 

sebehodnocení, ale zároveň tak mohli v průběhu svého pětiletého studia sledovat, jak se 

postupně rozvíjeli. 

UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ŽŠ A SŠ 

Situace u tohoto oboru je značně odlišná, k čemuž jsem se opět detailně vyjádřila 

již v teoretické části. Hlavním důvodem je zmíněná strukturace studia na bakalářský 

a navazující magisterský stupeň. Je sice pravda, že se studenti setkávají s pedagogickou 

praxi i na bakalářském stupni, těžiště jejich praktické přípravy však leží až 

v navazujícím magisterském stupni. 

V rámci bakalářského stupně v 1. ročníku absolvují studenti pedagogickou praxi 

ve formě Pedagogického praktika. Tuto praxi však mohou absolvovat jak v podobě 

zájmových kroužků, tak například v podobě letních táborů. Z tohoto důvodu, stejně jako 

u oboru předešlého, tedy studenti s tímto hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem ještě 

pracovat nebudou. K vlastnímu seznámení s využívaným nástrojem tak může dojít již 

v 2. ročníku v rámci předmětu Obecná pedagogika nebo až ve 3. ročníku, a to v rámci 
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předmětu Úvod do pedagogické praxe. Stejně jako tomu bylo u předešlého oboru, 

i v průběhu těchto předmětů by měl být studentům objasněn smysl a hlavní význam 

používaného nástroje. Měli by být seznámeni s tím, jak s ním budou v průběhu svého 

možného navazujícího magisterského studia pracovat, a opět nejen oni, ale i jejich 

cviční učitelé. Studenti by se tak měli s obsahem hodnotícího a sebehodnotícího nástroje 

seznámit, měli by opět pochopit podstatu jednotlivých profesních kompetencí a měli by 

zejména vidět jeho možný přínos z hlediska jejich profesního rozvoje. 

Po nástupu na navazující magisterské studium je jejich praktická příprava 

okamžitě zahájena, a to prostřednictvím průběžných praxí v obou semestrech 

1. ročníku. Zapojení tohoto nástroje do jejich praktické přípravy je velmi podobné jako 

u studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. I oni by měli vstupovat do této pedagogické 

praxe již s jasnou představou o jeho podstatě, smyslu a principu, aby jej mohli stejně tak 

kvalitně představit i svým cvičným učitelům. Problém zde však může nastat u studentů, 

kteří absolvovali bakalářské studium v jiném oboru nebo na jiné vysoké škole, 

v důsledku čehož nebudou tento hodnotící a sebehodnotící nástroj znát. Tyto případné 

nesrovnalosti by byly vyřešeny na počátku semestru, a to například informativní 

schůzkou, kde by byli daní studenti s nástrojem seznámeni. V rámci těchto průběžných 

praxí by tedy student začal pracovat se svým vlastním sebehodnotícím nástrojem, cviční 

učitelé naopak s jejich hodnotícími nástroji ve stručnější variantě. Po ukončení 

průběžných praxí by měli učitel a praktikující student vždy společně provedené 

hodnocení a sebehodnocení prodiskutovat, čímž pro studenta samotného nabyde zpětná 

vazba zcela nových rozměrů. Po ukončení každé průběžné praxe by měl student získané 

hodnocení od cvičného učitele odevzdat pracovníkům CPP, vlastní sebehodnocení by si 

měl sám uschovat a založit jej do svého portfolia, se kterým půjde v závěru studia ke 

státní závěrečné zkoušce. 

V 5. ročníku absolvují studenti tohoto oboru poslední a završující etapu své 

praktické přípravy, a to závěrečnou souvislou praxi. V rámci této praxe se situace pro 

studenta z hlediska evaluačního nástroje nemění, u učitelů se však v případě této praxe 

využije jeho rozsáhlejší verze, neboť je svým rozsahem, obsahem a náplní mnohem širší 

a komplexnější, stručnější varianta hodnotícího nástroje by tedy účelům této praxe příliš 

nevyhovovala. I po této praxi by měli nad provedeným hodnocením a sebehodnocením 

společně zasednout a pečlivě jej prodiskutovat, aby tím zpětná vazba pro studenta 

nabyla dlouhodobějšího charakteru. Touto závěrečnou souvislou praxí je praktická 
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příprava studentů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ ukončena, stejně tak i práce 

s hodnotícím a sebehodnotícím nástrojem. Stejně ale jako u prvního oboru, i zde 

představuje dlouhodobější a častější práce s tímto nástrojem značný přínos pro profesní 

rozvoj studentů samotných. 

Jak zaznělo i v některých rozhovorech, tak i já se přikláním k možnosti, že by se 

se sebehodnotícím nástrojem mohlo pracovat i v rámci dalších předmětů, a to nejen 

v rámci obecných pedagogik, ale například také v rámci obecných či oborových 

didaktik, které jsou do studia obou učitelských oborů zařazeny. 

DISKUSNÍ FÓRUM JAKO PODPORA ROZVOJE SEBEHODNOCENÍ 

Jedním z nejčastěji zaznívajících požadavků dotazovaných studentů bylo 

v souvislosti s využíváním nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje zavedení 

jakési diskuse, která by se právě otázkami pedagogických praxí, jejich hodnocením 

a dalšími dílčími aspekty zabývala. To, co studentům v rámci jejich pregraduální 

přípravy totiž pravděpodobně chybí, je sdílení vlastních zkušeností, a to nejen 

s ostatními studenty, ale zejména i se zkušenými odborníky. 

 V této chvíli si však jsem plně vědoma, že se jedná opravdu o pouhé doporučení, 

neboť zavedení takového diskusního fóra je mnohem náročnější záležitost než jen 

zapojení hodnotícího a sebehodnotícího nástroje do systému pedagogických praxí. A to 

zejména z hlediska časové a prostorové organizace, ale například i z hlediska možností 

samotných pedagogických pracovníků a oborových didaktiků, kteří by se na realizaci 

a fungování diskusního fóra mohli podílet. 

Jak jsem již uvedla, náplní diskusního fóra by měly být diskuse o pedagogických 

praxích jako takových. Nejen že by mělo být zpřístupněno všem studentům učitelských 

oborů, zejména by však mělo probíhat v pravidelných intervalech, aby měli možnost se 

k praxím vyjádřit jak studenti na praxích souvislých, tak také studenti na praxích 

průběžných. Diskusní fórum by mělo probíhat v nějaký přesně vymezený čas, se kterým 

by byli všichni studenti předem obeznámeni a měli tedy možnost se jej účastnit. Jeho 

vedením by mohli být pověřeni jak pracovníci katedry pedagogiky a psychologie, ale 

například také jednotliví oboroví didaktici. Velkým přínosem by mohla být účast i již 

zkušených učitelů či přímo cvičných učitelů z jednotlivých fakultních škol, kde studenti 

své praxe vykonávají. 
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ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo Sebehodnocení jako prostředek rozvoje 

profesních kompetencí u studentů učitelství 1. a 2. stupně ZŠ. Důvodem, proč mne toto 

téma začalo více zajímat, bylo zahájení vlastní pedagogické praxe, kdy jsem pociťovala 

určité mezery či nedostatky v systému hodnocení studentů, zejména mi však chyběla 

možnost hodnotit sama sebe a tyto poznatky sdílet s někým zkušenějším. Sledovala 

jsem sice, že se postupující praxí určitým způsobem rozvíjím, domnívala jsem se však, 

že pokud bych uměla pracovat více sama se sebou, pokud bych více reflektovala vlastní 

praktické zkušenosti a na nich stavěla své budoucí jednání, tak bych se v profesi učitele 

rozvíjela odlišným způsobem. Jako příležitost jsem tedy vnímala možnost zapojit se do 

projektu Studentské grantové soutěže, kde jsem mohla své myšlenky a názory dále 

předávat. V rámci projektu jsem postupně naplňovala cíle mé práce, jimiž bylo nejprve 

vytvoření a poté aplikace nového hodnotícího a sebehodnotícího nástroje během 

závěrečných souvislých pedagogických praxí učitelských oborů. 

Do centra mého zájmu se dostal především pojem sebehodnocení, jeho podstata, 

význam, smysl, ale rovněž také úloha a role v pregraduálním studiu budoucích učitelů. 

Já osobně jsem tento pojem chápala jako zpětné ohlédnutí za vlastním chováním 

a jednáním, na základě kterého se sama zhodnotím. Jeho důležitosti a významu nejen 

v přípravném vzdělávání, ale i v životě jako takovém, jsem si byla vědoma, studiem 

odborné literatury se však mé obzory značně rozšířily, zejména jsem se na problematiku 

sebehodnocení a sebereflexe jako takové začala dívat zcela novýma očima. Narazila 

jsem totiž na problém, kterým je vztah a vzájemné rozložení teorie a praxe 

v přípravném vzdělávání budoucích učitelů. V českém prostředí se mi výraznou 

teoretickou oporou staly myšlenky Vlastimila Švece, jež vypovídají o vzájemném 

propojování těchto dvou složek, a to jak v rámci pregraduální přípravy, tak 

i probíhajících praxí. V zahraniční literatuře jsem se ztotožnila především s myšlenkami 

Freda Korthagena a jeho spolupracovníků, kteří za hlavní prostředek propojování teorie 

a praxe považují právě reflexi. V odborné literatuře jsem poté sledovala sílící názory 

odborníků, aby byl v přípravném vzdělávání budoucích učitelů vytvořen prostor pro 

reflexivní praxi a abychom tedy byli v průběhu svého studia připravováni jako takzvaní 

reflektivní praktici, kteří reflektivně přemýšlí, jednají a dále se profesně rozvíjí. 
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Prostřednictvím vymezení základních teoretických východisek jsem si ujednotila 

vlastní představu o roli a významu sebehodnocení v přípravném vzdělávání budoucích 

učitelů. Měla jsem najednou pocit, jakoby mé domněnky o nedostačujícím hodnocení 

a především chybějícím sebehodnocení související s pedagogickými praxemi získaly 

jasné kontury. S takto nabytým pocitem jsem poté zahájila kvalitativní výzkumné 

šetření, jež bylo realizováno formou hloubkových rozhovorů se studenty oborů 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Cílem těchto rozhovorů 

bylo na základě nově vytvořeného sebehodnotícího nástroje aplikovaného během 

závěrečných souvislých praxí ověřit jeho kvalitu a upotřebitelnost v souvislosti 

s pedagogickými praxemi, ale především vyhodnotit jeho využitelnost, a to z hlediska 

profesního rozvoje studentů samotných. Mou snahou tedy bylo zjistit, jak studenti 

učitelských oborů sebehodnotící nástroj vnímali a hodnotili, v jaké podobě by pro ně 

mohl být v souvislosti s vykonáváním pedagogických praxí využitelný, jaké možnosti 

pro jejich sebehodnocení nabízí a jakým způsobem by mohl být tedy přínosný i pro 

jejich profesní seberozvoj. 

Každý z rozhovorů byl naprosto výjimečný, specifický a přínosný, a to nejen 

z hlediska nového a opravdu zajímavého zážitku pro mne samotnou, ale i z hlediska 

zisku nových, cenných a inspirujících myšlenek a názorů. Za velmi podstatné považuji 

potvrzení spolehlivosti získaných dat a informací. Ty se totiž do značné míry shodovaly 

s těmi, jež byly získány během předcházejícího výzkumu SGS, rovněž ale vyplynuly 

z diskuse studentů účastnících se semináře v rámci Pedagogického dne. Výsledkem 

realizovaných rozhovorů byla jednoznačná shoda dotázaných respondentů, že nejen 

sebehodnotící, ale i evaluační nástroj jako takový, by mohl ke zkvalitnění hodnocení 

a sebehodnocení studentů vykonávajících pedagogické praxe rozhodně přispět. Z jejich 

výpovědí vyplynulo, že pokud by byl tento nástroj vhodným způsobem upraven 

a doplněn a pokud by se stal nedílnou součástí jak pregraduální přípravy, tak i systému 

pedagogických praxí na FP TU v Liberci, tak by rozhodně přínosný byl, a to zejména 

pro profesní rozvoj studentů samotných. Určité limity jeho úspěchu však viděli 

v motivaci, přesvědčení a postojích nejen každého studenta zvlášť, ale i jednotlivých 

cvičných učitelů, kteří se na jejich hodnocení a rozvoji rovněž podílí. S jejich názorem 

se zcela ztotožňuji, jsem si však vědoma ještě dalších aspektů, které by mohly jeho 

využívání zabránit. Jako podstatné vnímám také postoje Pedagogické fakulty, katedry 
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pedagogiky a psychologie, Centra praktické přípravy či jednotlivých oborových 

didaktiků. 

Za stěžejní výstupy mé diplomové práce považuji nejen názory a mnohdy velmi 

inspirující podněty studentů samotných, ale zejména praktický manuál, který je součástí 

této práce. Prostřednictvím tohoto manuálu předkládám nejen hodnotící a sebehodnotící 

nástroj v nové upravené podobě, především ale doporučení, jak by mohl být v rámci 

pregraduálního studia budoucích učitelů využívaný. 
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Příloha 1: Hodnotící a sebehodnotící nástroj profesních kompetencí u studentů 

učitelství 1. a 2. stupně ZŠ 

 

Vážená studentko, vážený studente, 

dostávají se Vám do rukou dva dotazníky1. Jeden prosím předejte svému cvičnému 

učiteli k hodnocení Vaší souvislé pedagogické praxe a tento, který máte právě v rukou, 

slouží k Vašemu sebehodnocení profesních učitelských kompetencí. Vyplňte ho prosím 

po ukončení Vaší souvislé praxe. 

Oba dotazníky jsou anonymní, aby byla zajištěna naprostá diskrétnost hodnocení. 

Abychom mohli porovnat hodnocení učitele a sebehodnocení studenta, oba dotazníky 

jsou označeny stejným identifikačním číslem. 

Získané výsledky poslouží k výzkumným účelům a pro zkvalitňování učitelského studia 

na naší fakultě. Výzkum je podpořen z projektu Studentské grantové soutěže. 

Oba dotazníky po ukončení Vaší praxe odevzdejte prosím na oddělení pedagogické 

praxe paní Jelínkové. Je to i jedna z podmínek Vašeho zápočtu. 

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku! 

PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., Bc. Kateřina Havrancová, Bc. Barbora Müllerová 

Katedra pedagogiky a psychologie a oddělení pedagogické praxe FP TUL 

Kontakt: jitka.novotova@tul.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. VAŠE IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ............................ 

 

 

                                                 

1 Dotazník vychází z práce TOMKOVÁ et al. Rámec profesních kvalit učitele: Hodnotící a sebehodnotící 

arch. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-64-4. 

 



 

 

 

II. VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU 

K sebehodnocení použijte prosím připravené škály se stupni: 

1 – zvládám v plné míře 

2 – zvládám s drobnými výhradami 

3 – zvládám s nedostatky 

4 – zvládám s výraznými nedostatky 

5 – nezvládám 

V příslušném políčku označte prosím dosahovanou úroveň křížkem: X 
 

SEBEHODNOTÍCÍ NÁSTROJ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ 1. A 

2. STUPNĚ ZŠ 

Sebehodnotící nástroj profesních kompetencí studentů učitelství 1. a 2. stupně ZŠ je rozdělen do 5 

následujících oblastí, v nichž j sou profesní kompetence učitele chápané jako soubor profesních znalostí, 

dovedností, postojů, hodnot i osobnostních charakteristik. 

1. Plánování výuky 2. Vytváření prostředí pro učení 3. Řízení procesů učení 4. Hodnocení práce žáků 5. 

Reflexe výuky 

1. Plánování výuky 

Systematicky a smysluplně plánuji průběh výuky, tj. co, jak a proč se mají žáci učit, vzhledem ke 

vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti a 

potřeby žáků. 

 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

zvládám v 

plné míře 

zvládám s 

drobnými 

výhradami 

zvládám s 

nedostatky 

zvládám s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládám 

1 2 3 4 5 

A 
formuluji a stanovuji dílčí cíle s ohledem na 

dlouhodobé vzdělávací cíle, tj. požadavky ŠVP 
     

B 
vybírám podstatný a smysluplný obsah učiva, 

dovedu rozlišit základní a rozšiřující učivo 
     

C 
promýšlím souvislosti a podporuji návaznost, 

komplexnost a provázanost učiva 

(mezipředmětové vazby) 

     

D 
plánuji strukturu vyučovací hodiny dle 

jednotlivých fází (motivace, expozice, fixace, …) 
     

E 
vybírám vhodné a pestré vyučovací metody a 

organizační formy, zdůvodňuji výběr výukových 

metod a organizace výuky 

     

F 
připravuji pro žáky učební pomůcky a různé zdroje 

informací 
     

G 
zohledňuji a volím vhodné způsoby diferenciace a 

individualizace výuky dle potřeb konkrétních žáků 
     

H 
při plánování vycházím z reflexe průběhu a 

výsledků předchozí výuky a učení žáků  
     

I 
předvídám situace, které při učení mohou nastat, 

promýšlím varianty jejich řešení 
     

J 
dokážu odhadnout čas vzhledem k naplánovaným 

učebním činnostem  
     

K vytvářím prostor pro práci s chybou      

 
 



 

 

 

 

2. Vytváření prostředí pro učení 

Ve třídě vytvářím prostředí, v němž se žáci cítí dobře a mohou pracovat s vysokým nasazením. Ke 

každému žákovi přistupuji jako k jedinečné lidské bytosti a bez předsudků. 

 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

zvládám v 

plné míře 

zvládám s 

drobnými 

výhradami 

zvládám s 

nedostatky 

zvládám s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládám 

1 2 3 4 5 

A 
komunikuji jasně a srozumitelně, používám 

spisovnou češtinu a vhodné prostředky neverbální 

komunikace 

     

B 
vytvářím prostředí vzájemné úcty, respektu a 

důvěry, jsem zdvořilý a vyžaduji stejné chování 

od žáků 

     

C 
přistupuji k žákům s pozitivním očekáváním, 

povzbuzuji je, poskytuji jim pomoc a podporu 
     

D 
podporuji soudržnost třídy, spolupráci a 

vzájemnou pomoc mezi žáky 
     

E 
poskytuji žákům dostatek času na dokončení 

činností, kladu důraz na kvalitu, nikoliv na 

rychlost 

     

F 
přizpůsobuji výuku možnostem jednotlivých 

žáků, uplatňuji individuální přístup 
     

G 
dávám žákům prostor pro vyjádření vlastních 

názorů, kladení otázek, vzájemné naslouchání a 

rozhodování  

     

 

H 

podporuji kázeň a dodržování dohodnutých 

pravidel chování  
     

I 
přizpůsobuji prostředí třídy potřebám žáků a 

vedu je k zodpovědnosti za prostředí kolem nich 
    

 

 



 

 

 

 

 

3. Řízení procesů učení 

Používám takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět probírané látce, osvojit si 

žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení a poznávání. 

 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

zvládám v 

plné míře 

zvládám s 

drobnými 

výhradami 

zvládám s 

nedostatky 

zvládám s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládám 

1 2 3 4 5 

A 
sděluji a vyhodnocuji cíle výuky, vedu žáky ke 

stanovování vlastních cílů 

     

B 
průběžně podněcuji a udržuji různými prostředky 

motivaci žáků  

     

C 
efektivně řídím a organizuji činnosti žáků, dávám 

jasné instrukce 

     

D 
využívám širokého spektra vyučovacích metod a 

organizačních forem s důrazem na aktivní učení 

žáků 

     

E 
využívám tabule, didaktické techniky a dalších 

pomůcek k podpoře učební činnosti žáků 

     

F 
vedu výuku podle připraveného plánu, aktuálně 

reaguji na vývoj vyučovací hodiny 

     

G 
mám nadhled nad probíraným učivem, pracuji s 

ním v širších souvislostech, reaguji na otázky žáků 

     

H 
vedu žáky ke kontrole a uvědomění si chyb a 

jejich následné opravě  

     

4. Hodnocení práce žáků 

Hodnotím tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení a aby se učil sebehodnocení. 

 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

zvládám v 

plné míře 

zvládám s 

drobnými 

výhradami 

zvládám s 

nedostatky 

zvládám s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládám 

1 2 3 4 5 

A 
seznamuji žáky s očekávanými výstupy výuky a 

kritérii jejich hodnocení 

     

B 
využívám různých forem hodnocení podporujících 

zejména vnitřní motivaci žáků  

     

C 
poskytuji žákům průběžnou zpětnou vazbu k 

učebním činnostem a chování  

     

D vedu žáky k sebehodnocení 
     



 

 

 

 

 

5. Reflexe výuky 

Reflektuji procesy i výsledky plánování a realizace výuky s cílem zkvalitnit svoji práci a zvýšit tak 

efektivitu žákova učení. 

 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

 

SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

zvládám v 

plné míře 

zvládám s 
drobnými 

výhradami 

zvládám s 

nedostatky 

zvládám s 
výraznými 

nedostatky 
nezvládám 

1 2 3 4 5 

A 

vyhodnocuji zvolené strategie, metody a 

organizaci výuky vzhledem k plánovaným 

cílům a ve vztahu k žákům, uvědomuji si 

odchylky mezi plánem a realizovanou 

skutečností 

     

B 
přijímám konstruktivně kritiku cvičného učitele, 

dokážu se z ní poučit 
     

 

 III. Na závěr prosím zhodnoťte, jak se Vám s dotazníkem pracovalo: 

  

ano spíše ano 
nedokáži 

posoudit 
spíše ne ne 

A 

Obsahuje dotazník všechny podstatné činnosti, 

které jste na praxi prováděl/a? Pokud ne/ spíše ne 

– specifikujte, které neobsahuje, na řádky níže. 

     

B 

Obsahuje dotazník některé činnosti, které jste 

neměl/a možnost na praxi vyzkoušet? Pokud ano/ 

spíše ano - specifikujte které na řádky níže (např. 

2B). 

     

C Jsou činnosti popsány srozumitelně?      

D Jsou činnosti popsány jednoznačně?      

E Je škála srozumitelná?      

F Je rozsah dotazníku přiměřený?      

G Je dotazník přehledný?      

H 
Může dotazník přispět ke zkvalitnění Vaší 

profesní sebereflexe? 
     

Vaše návrhy na zlepšení hodnotícího dotazníku: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

DATUM: .............................



 

 

 

Příloha 2: Sebehodnocení profesních kompetencí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 

učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

 

SEBEHODNOCENÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ A UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

 

JMÉNO STUDENTA ......................................................................................................... 

NÁZEV PEDAGOGICKÉ PRAXE ................................................................................... 

OBDOBÍ PLNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE .................................................................. 

ZŠ ......................................................................................... TŘÍDA/Y ............................ 

JMÉNO CVIČNÉHO UČITELE ........................................................................................ 

 

VYSVĚTLIVKY K HODNOCENÍ 

 v příslušném políčku se ohodnoťte škálou od 1 do 5, kdy 1 představuje zvládám 

v plné míře a 5 zcela nezvládám 

 své hodnocení krátce vlastními slovy zdůvodněte  

 pokud nebylo možné danou činnost vyzkoušet, použijte označení křížkem X 
 

1. PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 

Systematicky a smysluplně plánuji průběh výuky, tj. co, jak a proč se mají žáci učit, vzhledem ke 

vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti a 

potřeby žáků. 

 
PROFESNÍ KOMPETENCE SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

A 
formuluji a stanovuji dílčí cíle s ohledem na 

dlouhodobé vzdělávací cíle, tj. požadavky ŠVP 

  

B 
vybírám podstatný a smysluplný obsah učiva, 

dovedu rozlišit základní a rozšiřující učivo 

  

C 
promýšlím souvislosti a podporuji návaznost, 

komplexnost a provázanost učiva 

(mezipředmětové vazby) 

  

D 
plánuji strukturu vyučovací hodiny dle 

jednotlivých fází (motivace, expozice, fixace,…) 

  

E 
vybírám vhodné a pestré vyučovací metody a 

organizační formy, zdůvodňuji výběr výukových 

metod a organizace výuky 

  

F 
připravuji pro žáky učební pomůcky a různé 

zdroje informací 

  

G 

zohledňuji a volím vhodné způsoby diferenciace 

a individualizace výuky dle potřeb konkrétních 

žáků 

  

H 
při plánování vycházím z reflexe průběhu a 

výsledků předchozí výuky a učení žáků  

  



 

 

 

I 
předvídám situace, které při učení mohou nastat, 

promýšlím varianty jejich řešení 

  

J 
dokážu odhadnout čas vzhledem k naplánovaným 

učebním činnostem  

  

K vytvářím prostor pro práci s chybou 
  

 

 

2. VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PRO UČENÍ 

Ve třídě vytvářím prostředí, v němž se žáci cítí dobře a mohou pracovat s vysokým nasazením. Ke 

každému žákovi přistupuji jako k jedinečné lidské bytosti a bez předsudků. 

 
PROFESNÍ KOMPETENCE SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

A 
komunikuji jasně a srozumitelně, používám 

spisovnou češtinu a vhodné prostředky 

neverbální komunikace 

 
 

 

B 
vytvářím prostředí vzájemné úcty, respektu a 

důvěry, jsem zdvořilý a vyžaduji stejné chování 

od žáků 

  

C 
přistupuji k žákům s pozitivním očekáváním, 

povzbuzuji je, poskytuji jim pomoc a podporu 
  

D 
podporuji soudržnost třídy, spolupráci a 

vzájemnou pomoc mezi žáky 
  

E 
poskytuji žákům dostatek času na dokončení 

činností, kladu důraz na kvalitu, nikoliv na 

rychlost 

  

F 
přizpůsobuji výuku možnostem jednotlivých 

žáků, uplatňuji individuální přístup 
  

G 
dávám žákům prostor pro vyjádření vlastních 

názorů, kladení otázek, vzájemné naslouchání a 

rozhodování  

  

 

H 

udržuji kázeň a dodržování dohodnutých 

pravidel chování  
  

I 
přizpůsobuji prostředí třídy potřebám žáků a 

vedu je k zodpovědnosti za prostředí kolem nich 
  



 

 

 

 

3. ŘÍZENÍ PROCESŮ UČENÍ 

Používám takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět probírané látce, osvojit 

si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení a poznávání. 

 
PROFESNÍ KOMPETENCE SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

A 
sděluji a vyhodnocuji cíle výuky, vedu žáky ke 

stanovování vlastních cílů 

  

B 
průběžně podněcuji a udržuji různými 

prostředky motivaci žáků  

  

C 
efektivně řídím a organizuji činnosti žáků, 

dávám jasné instrukce 

  

D 
využívám širokého spektra vyučovacích metod a 

organizačních forem s důrazem na aktivní učení 

žáků 

  

E 
využívám tabule, didaktické techniky a dalších 

pomůcek k podpoře učební činnosti žáků 

  

F 
vedu výuku podle připraveného plánu, aktuálně 

reaguji na vývoj vyučovací hodiny 

  

G 
mám nadhled nad probíraným učivem, pracuji s 

ním v širších souvislostech, reaguji na otázky 

žáků 

  

H 
vedu žáky ke kontrole a uvědomění si chyb a 

jejich následné opravě  

  

 

 

4. HODNOCENÍ PRÁCE ŽÁKŮ 

Hodnotím tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení a aby se učil sebehodnocení. 

 
PROFESNÍ KOMPETENCE SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

A 
seznamuji žáky s očekávanými výstupy výuky a 

kritérii jejich hodnocení 

  

B 
využívám různých forem hodnocení 

podporujících zejména vnitřní motivaci žáků  

  

C 
poskytuji žákům průběžnou zpětnou vazbu k 

učebním činnostem a chování  

  

D vedu žáky k sebehodnocení   

    

5. REFLEXE VÝUKY 

Reflektuji procesy i výsledky plánování a realizace výuky s cílem zkvalitnit svoji práci a zvýšit tak 

efektivitu žákova učení. 

 
PROFESNÍ KOMPETENCE SEBEHODNOCENÍ STUDENTA 

A 

vyhodnocuji zvolené strategie, metody a 

organizaci výuky vzhledem k plánovaným 

cílům a ve vztahu k žákům, uvědomuji si 

odchylky mezi plánem a realizovanou 

skutečností 

  

B 
přijímám konstruktivně kritiku cvičného učitele, 

dokážu se z ní poučit 

  



 

 

 

 

VLASTNÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

DATUM VYPLNĚNÍ: ....................................................... 



 

 

 

Příloha 3: Hodnocení profesních kompetencí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 

učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

 

HODNOCENÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ 

PRO 1. STUPEŇ ZŠ A UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

JMÉNO STUDENTA ......................................................................................................... 

NÁZEV PEDAGOGICKÉ PRAXE ................................................................................... 

OBDOBÍ PLNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE .................................................................. 

ZŠ ......................................................................................... TŘÍDA/Y ............................ 

JMÉNO CVIČNÉHO UČITELE ........................................................................................ 

DOCHÁZKA PRAKTIKUJÍCÍHO STUDENTA 

DATUM ÚČAST (POČET HODIN) VÝSTUP V PŘEDMĚTU 

         

           

           

             

             

           

            

           

             

           

           

             

           

   

   

   

 

STUDENT BYL S HODNOCENÍM SEZNÁMEN DNE ................................................. 

PODPIS STUDENTA ........................................................................................................ 

PODPIS UČITELE ............................................................................................................. 



 

 

 

VYSVĚTLIVKY K HODNOCENÍ 

V jednotlivých oblastech profesních kompetencí zhodnoťte studenta vlastními slovy, 

avšak s ohledem k náplni daných oblastí a v nich vymezených profesních kompetencí. 

1. PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 

DÍLČÍ PROFESNÍ KOMPETENCE: formuluje a stanovuje dílčí cíle s ohledem na dlouhodobé 

vzdělávací cíle, tj. na požadavky ŠVP; vybírá podstatný a smysluplný obsah učiva, dovede rozlišit 

základní a rozšiřující učivo; promýšlí souvislosti a podporuje návaznost, komplexnost a provázanost 

učiva (mezipředmětové vazby); plánuje strukturu vyučovací hodiny dle jednotlivých fází (motivace, 

expozice, fixace,…); vybírá vhodné a pestré vyučovací metody a organizační formy, zdůvodňuje výběr 

výukových metod a organizace výuky; připravuje pro žáky učební pomůcky a různé zdroje informací; 

zohledňuje a volí vhodné způsoby diferenciace a individualizace výuky dle potřeb konkrétních žáků; při 

plánování vychází z reflexe průběhu a výsledků předchozí výuky a učení žáků; předvídá situace, které při 

učení mohou nastat, promýšlí varianty jejich řešení; dokáže odhadnout čas vzhledem k naplánovaným 

učebním činnostem; vytváří prostor pro práci s chybou 

PROSTOR PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ: 

 

2. VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PRO UČENÍ 

DÍLČÍ PROFESNÍ KOMPETENCE: komunikuje jasně a srozumitelně, používá spisovnou češtinu a 

vhodné prostředky neverbální komunikace; vytváří prostředí vzájemné úcty, respektu a důvěry, je 

zdvořilý a vyžaduje stejné chování od žáků; přistupuje k žákům s pozitivním očekáváním, povzbuzuje je, 

poskytuje jim pomoc a podporu; podporuje soudržnost třídy, spolupráci a vzájemnou pomoc mezi žáky; 

poskytuje žákům dostatek času na dokončení činností, klade důraz na kvalitu, nikoliv na rychlost; 

přizpůsobuje výuku možnostem jednotlivých žáků, uplatňuje individuální přístup; dává žákům prostor 

pro vyjádření vlastních názorů, kladení otázek, vzájemné naslouchání a rozhodování; udržuje kázeň a 

dodržování dohodnutých pravidel chování; přizpůsobuje prostředí třídy potřebám žáků a vede je k 

zodpovědnosti za prostředí kolem nich 

PROSTOR PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ: 



 

 

 

3. ŘÍZENÍ PROCESŮ UČENÍ 

DÍLČÍ PROFESNÍ KOMPETENCE: sděluje a vyhodnocuje cíle výuky, vede žáky ke stanovování 

vlastních cílů; průběžně udržuje a podněcuje různými prostředky motivaci žáků; efektivně řídí a 

organizuje činnosti žáků, dává jasné instrukce; využívá širokého spektra vyučovacích metod a 

organizačních forem s důrazem na aktivní učení žáků; využívá tabule, didaktické techniky a dalších 

pomůcek k podpoře učební činnosti žáků; vede výuku podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na 

vývoj vyučovací hodiny; má nadhled nad probíraným učivem, pracuje s ním v širších souvislostech, 

reaguje na otázky žáků; vede žáky ke kontrole a uvědomění si chyb i jejich následné opravě 

PROSTOR PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ: 

 

4. HODNOCENÍ PRÁCE ŽÁKŮ 

DÍLČÍ PROFESNÍ KOMPETENCE: seznamuje žáky s očekávanými výstupy výuky a kritérii jejich 

hodnocení; využívá různých forem hodnocení podporujících zejména vnitřní motivaci žáků; poskytuje 

žákům průběžnou zpětnou vazbu k učebním činnostem a chování; vede žáky k sebehodnocení 

PROSTOR PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ: 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

5. REFLEXE VÝUKY 

DÍLČÍ PROFESNÍ KOMPETENCE: vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci výuky 

vzhledem k plánovaným cílům a ve vztahu k žákům, uvědomuje si odchylky mezi plánem a realizovanou 

skutečností; přijímá konstruktivně kritiku cvičného učitele, dokáže se z ní poučit 

PROSTOR PRO SLOVNÍ HODNOCENÍ: 

 

SLOVNÍ VYJÁDŘENÍ (pokud chce učitel udělené hodnocení doplnit) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 



 

 

 

Příloha 4: Hodnocení profesních kompetencí studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a 

učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

 

HODNOCENÍ PROFESNÍCH KOMPETENCÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ 

PRO 1. STUPEŇ ZŠ A UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

 

JMÉNO STUDENTA ......................................................................................................... 

NÁZEV PEDAGOGICKÉ PRAXE ................................................................................... 

OBDOBÍ PLNĚNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE .................................................................. 

ZŠ ......................................................................................... TŘÍDA/Y ............................ 

JMÉNO CVIČNÉHO UČITELE ........................................................................................ 

SLOVNÍ HODNOCENÍ (pokud chce učitel vysvětlit či doplnit udělené hodnocení) 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................  

 

STUDENT BYL S HODNOCENÍM SEZNÁMEN DNE ................................................. 

PODPIS STUDENTA ........................................................................................................ 

PODPIS UČITELE ............................................................................................................. 



 

 

 

VYSVĚTLIVKY K HODNOCENÍ 

K hodnocení studenta prosím použijte následující škálu, kde jednotlivé stupně 

odpovídají hodnocení na základních školách.  

 1 – zvládá v plné míře 

 2 – zvládá s drobnými výhradami 

 3 – zvládá s nedostatky 

 4 – zvládá s výraznými nedostatky 

 5 – nezvládá 

V příslušném políčku označte dosahovanou úroveň křížkem X. Pokud neměl student 

možnost danou činnost vyzkoušet, zaškrtněte variantu nevyzkoušel/a.   

1. PLÁNOVÁNÍ VÝUKY 

Systematicky a smysluplně plánuji průběh výuky, tj. co, jak a proč se mají žáci učit, vzhledem ke 

vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální možnosti a 

potřeby žáků. 

 
 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

HODNOCENÍ STUDENTA UČITELEM 

zvládá v 

plné míře 

zvládá s 

drobnými 

výhradami 

zvládá s 

nedostatky 

zvládá s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládá 
nevyzkoušel

/a 

1 2 3 4 5  

A 

formuluje a stanovuje dílčí cíle s ohledem 

na dlouhodobé vzdělávací cíle, tj. na 

požadavky ŠVP 

      

B 
vybírá podstatný a smysluplný obsah učiva, 

dovede rozlišit základní a rozšiřující učivo 

      

C 

promýšlí souvislosti a podporuje návaznost, 

komplexnost a provázanost učiva 

(mezipředmětové vazby) 

      

D 

plánuje strukturu vyučovací hodiny dle 

jednotlivých fází (motivace, expozice, 

fixace,…) 

      

E 

vybírá vhodné a pestré vyučovací metody a 

organizační formy, zdůvodňuje výběr 

výukových metod a organizace výuky 

      

F 
připravuje pro žáky učební pomůcky a 

různé zdroje informací 

      

G 

zohledňuje a volí vhodné způsoby 

diferenciace a individualizace výuky dle 

potřeb konkrétních žáků 

      

H 

při plánování vychází z reflexe 

průběhu a výsledků předchozí výuky a 

učení žáků  

      

I 
předvídá situace, které při učení mohou 

nastat, promýšlí varianty jejich řešení 

      

J 
dokáže odhadnout čas vzhledem k 

naplánovaným učebním činnostem  

      

K vytváří prostor pro práci s chybou       
      



 

 

 

2. VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PRO UČENÍ 

Student ve třídě vytváří prostředí, v němž se žáci cítí dobře a mohou pracovat s vysokým nasazením. Ke 

každému žákovi přistupuje jako k jedinečné lidské bytosti a bez předsudků. 

 

PROFESNÍ KOMPETENCE 

HODNOCENÍ STUDENTA UČITELEM 

zvládá v 

plné míře 

zvládá s 

drobnými 

výhradami 

zvládá s 

nedostatky 

zvládá s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládá 
nevyzkoušel

/a 

1 2 3 4 5  

A 

komunikuje jasně a srozumitelně, používá 

spisovnou češtinu a vhodné prostředky 

neverbální komunikace 

     

 

B 

vytváří prostředí vzájemné úcty, respektu a 

důvěry, je zdvořilý a vyžaduje stejné 

chování od žáků 

     
 

C 

přistupuje k žákům s pozitivním 

očekáváním, povzbuzuje je, poskytuje jim 

pomoc a podporu 
     

 

D 
podporuje soudržnost třídy, spolupráci a 

vzájemnou pomoc mezi žáky 
     

 

E 

poskytuje žákům dostatek času na 

dokončení činností, klade důraz na kvalitu, 

nikoliv na rychlost 
     

 

F 

přizpůsobuje výuku možnostem 

jednotlivých žáků, uplatňuje individuální 

přístup 
     

 

G 

dává žákům prostor pro vyjádření vlastních 

názorů, kladení otázek, vzájemné 

naslouchání a rozhodování  
     

 

H 
udržuje kázeň a dodržování dohodnutých 

pravidel chování  
     

 

I 

přizpůsobuje prostředí třídy potřebám žáků 

a vede je k zodpovědnosti za prostředí 

kolem nich 
    

 

 

 

 

3. ŘÍZENÍ PROCESŮ UČENÍ 

Student používá takové výukové strategie, které umožňují každému žákovi porozumět probírané látce, 

osvojit si žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu učení a poznávání. 

 PROFESNÍ KOMPETENCE 

HODNOCENÍ STUDENTA UČITELEM 

zvládá v 
plné míře 

zvládá s 

drobnými 

výhradam

i 

zvládá s 
nedostatky 

zvládá s 

výraznými 
nedostatky 

nezvládá 
nevyzkoušel

/a 

1 2 3 4 5  

A 
sděluje a vyhodnocuje cíle výuky, vede 

žáky ke stanovování vlastních cílů 
      

B 
průběžně udržuje a podněcuje různými 

prostředky motivaci žáků 
      

C 
efektivně řídí a organizuje činnosti žáků, 

dává jasné instrukce 
      

D 

využívá širokého spektra vyučovacích 

metod a organizačních forem s důrazem na 

aktivní učení žáků 

      



 

 

 

E 

využívá tabule, didaktické techniky a 

dalších pomůcek k podpoře učební činnosti 

žáků 

      

F 
vede výuku podle připraveného plánu, 

aktuálně reaguje na vývoj vyučovací hodiny 
      

G 

má nadhled nad probíraným učivem, 

pracuje s ním v širších souvislostech, 

reaguje na otázky žáků 

      

H 
vede žáky ke kontrole a uvědomění si chyb 

i jejich následné opravě 
      

 

4. HODNOCENÍ PRÁCE ŽÁKŮ 

Student hodnotí tak, aby žák získal dostatek informací pro své další učení a aby se učil sebehodnocení. 

 PROFESNÍ KOMPETENCE 

HODNOCENÍ STUDENTA UČITELEM 

zvládá v 

plné míře 

zvládá s 

drobnými 

výhradami 

zvládá s 

nedostatky 

zvládá s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládá 
nevyzkoušel

/a 

1 2 3 4 5  

A 
seznamuje žáky s očekávanými výstupy 

výuky a kritérii jejich hodnocení 
      

B 
využívá různých forem hodnocení 

podporujících zejména vnitřní motivaci 

žáků 

      

C 
poskytuje žákům průběžnou zpětnou vazbu 

k učebním činnostem a chování  
      

D vede žáky k sebehodnocení       
 

 
 
 
 
 

 

5. REFLEXE VÝUKY 

Student reflektuje procesy i výsledky plánování a realizace výuky s cílem zkvalitnit svoji práci a zvýšit 

tak efektivitu žákova učení. 

  

 
PROFESNÍ KOMPETENCE 

HODNOCENÍ STUDENTA UČITELEM 

zvládá v plné 

míře 

zvládá s 

drobnými 

výhradami 

zvládá s 

nedostatky 

zvládá s 

výraznými 

nedostatky 

nezvládá 
nevyzkoušel/

a 

1 2 3 4 5  

A 

vyhodnocuje zvolené strategie, metody 

a organizaci výuky vzhledem k 

plánovaným cílům a ve vztahu k 

žákům, uvědomuje si odchylky mezi 

plánem a realizovanou skutečností 

      

B 
přijímá konstruktivně kritiku cvičného 

učitele, dokáže se z ní poučit 

      

 


