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Přelom století přinesl řadu změn v oblasti technologické, ekonomické, politické, 
kulturní i sociální. Tyto změny se promítají i do oblasti vzdělávání. Vedle získávání 
znalostí se klade čím dál větší důraz na osvojování dovedností, schopností, postojů  
a hodnot takových, aby se člověk dokázal v rychle se měnícím světě zorientovat, využít 
vlastní potenciál a pracovat na svém rozvoji. Ve vzdělávací politice se začalo hovořit  
o pojmu „celoživotní učení“ (příp. „celoživotní vzdělávání“, angl. „lifelong learning“), 
který představuje „zásadní koncepční změnu v pojetí vzdělávání a jeho organizačního 
principu. Všechny možnosti učení - ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci 
vzdělávacího systému či mimo ně - jsou chápány jako jediný propojený celek, který 
dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který 
umožňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během 
života“ (Palán, 2006, s. 25, 26). Klíčové kompetence jsou pod záštitou Evropské unie 
(EU) definovány jako „přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, 
dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, 
pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost“ (European Commission, 
2003 cit. podle Klíčové kompetence, 2005). Do Evropského referenčního rámce jsou 
zahrnuty v podobě osmi schopností, tj. klíčových kompetencí pro celoživotní učení 
(Doporučení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 18. 12. 2006 o klíčových 
kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES), 2006). Osvojení a rozvoj 
klíčových kompetencí je součástí současného kurikula, což s sebou přináší změny 
nejen v obecném pojetí vzdělávání, ale zejména v jeho způsobech. Učitelé hledají nové 
cesty, jak kvalitu vzdělávání, která by se odrazila v úrovni vědomostí, dovedností, 
postojů žáků, efektivně zvyšovat. Díky investicím do vzdělávání lidí za účelem jejich 
osobního i profesního růstu se zvyšuje konkurenceschopnost škol, institucí a celé 
společnosti. 

V souvislosti s kvalitou vzdělávání ale není pozornost zaměřena pouze na žáka  
a jeho kompetence. Významný je také profesní rozvoj učitele, neboť on je ten, který 
vytváří učební prostředí, reguluje učební proces a rozvíjí klíčové kompetence žáka. 
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v



Formy podpory profesního rozvoje učitelů mohou být různé, často se hovoří  
o koučování, supervizi, mentoringu, peer-learningu, tutoringu apod. Vzhledem  
k tomu, že se blíže zaměřujeme na školní prostředí a profesní rozvoj učitele v rámci 
jeho pedagogického působení, soustředíme se na individuální podporu učitele 
prostřednictvím mentoringu. 

Mentoring je chápán jako forma kolegiální profesionální podpory zkušenějšího 
směřovaná k méně zkušenému, jde tedy o vztah provázení a podpory jednoho jedince, 
tzv. mentee, druhým jedincem, tzv. mentorem (Pol, 2007). O podobném vztahu 
můžeme hovořit i v případě kooperativního učení mezi žáky na základních a středních 
školách (Röhner a Wenke, 2003) nebo peer-mentoringu mezi studenty vysokých škol. 

Malderez a Boldoczky (cit. podle Pol, 2007) uvádějí několik stěžejních rolí 
mentora - mentor jako model - inspirátor, pomocník při vstupu do kultury, průvodce, 
zdroj emoční podpory, vychovatel. Mentoring v sobě kombinuje složku expertní 
znalosti - oborové a metodologické připravenosti a složku znalosti procesní - znalost 
procesu učení dospělých a facilitace profesního rozvoje učitele s přihlédnutím k úrovni 
jeho dosavadních pedagogických kompetencí (Šneberger, 2012a). 

Učitelé v průběhu mentoringu vycházejí ze svých odborných zkušeností a pod 
vedením mentora sami regulují svůj profesní rozvoj. Mentoring tak přesouvá 
zodpovědnost za učební proces na pedagoga, čímž posiluje jeho profesní 
kompetentnost, vnitřní motivaci k dalšímu sebevzdělávání a vlastní vnímání 
úspěšnosti. Učitel získává zcela jiný pohled na možnosti rozvoje žáků, na respektování 
jejich individuálních možností, zvyšuje tak kvalitu vzdělávání, která se projeví  
v nárůstu kvality a efektivity učení žáků a tedy i v nárůstu jejich vědomostí  
a dovedností (Šneberger, 2012a, 2012c). Zavedení komplexního systému metodické 
podpory učitelů prostřednictvím využití mentoringu považujeme za jeden  
z inovativních způsobů podpory kvality vzdělávání. Nezbytnou součástí procesu 
zavádění mentoringu do škol je jeho kvalitní evaluace.  

Mnoho škol na potřebu zvyšování kvality vzdělávání reaguje a to zejména formou 
vlastního hodnocení školy. Mezi kritéria tohoto hodnocení patří podmínky vzdělávání, 
obsah a průběh vzdělávání, podpora žákům a studentům, výsledky vzdělávání žáků  
a studentů, spolupráce s rodiči, vedení a řízení školy, úroveň výsledků práce školy, 
kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Kekule, 2011). Povinnost škol 
zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy, která by byla podkladem pro 
hodnocení školy Českou školní inspekcí, však byla zrušena. Školy se při vlastní 
evaluaci nemusí držet uvedených kritérií a je jim doporučováno vycházet např.  
z výstupů národního projektu Cesta ke kvalitě (NÚV, ©2011-2015). 
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Zmapovat, jak se daří kvalitu vzdělávání zvyšovat, je tedy z důvodu zasahování 
řady faktorů a nesnadného určení vstupních a výstupních kritérií stále obtížné. Měření 
kvality vzdělávání je v současné době zaměřeno zejména na kvalitu strukturální 
(objektivně měřitelná kritéria, jako je např. počet přijatých studentů na vyšší stupeň 
vzdělávání), kvalitu výsledků a výstupů (srovnávání výsledků mezi jednotlivými žáky, 
často však zůstává pouze v rovině znalostní) a na kvalitu procesní (zaměřuje se  
na profesní kompetence učitele a na vzdělávací proces jako dynamickou strukturu). 
(Šneberger, 2012b) 

Za velmi významnou a v současné době nejvíce opomíjenou považujeme právě 
kvalitu procesní, na níž se budeme zaměřovat. V současné době je profesní rozvoj 
pedagoga aktuálním a široce diskutovaným tématem. V souvislosti s profesním 
rozvojem pedagoga je diskutován standard kvality profese učitele (MŠMT, 
©2013-2015a; Janík, Spilková a Píšová, 2014) a kariérní systém, jehož zavedení může 
přinášet řadu rizik, na které rovněž upozorníme.

V publikaci odkazujeme na specifické ukazatele kvality a kompetence kvalitní 
profesní praxe (Šneberger, 2012b). Kompetenční rámec je využíván jako nástroj pro 
interní práci v rámci škol s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání jednotlivých 
pedagogů. 

Jedním ze záměrů publikace je vymezit kritéria profesního rozvoje pedagogů, 
která jsou součástí evaluačního procesu zavedeného přístupu mentoringu  
na pilotních základních a středních školách v České republice.

Základem úspěšného mentorského programu je zdravý a bezpečný mentorský 
vztah založený na důvěře, sdílené zkušenosti a nehodnotícím přístupu mentora  
(za kterého považujeme také uvádějícího učitele) k mentee (v publikaci používáme 
ekvivalentně s pojmy klient, mentorovaný a také začínající učitel).

Publikace je jedinečná především v tom, že kromě praktického dopadu (aplikace 
mentoringu v praxi) představuje výsledky výzkumu zaměřeného na zjištění vnímané 
úrovně kvality výuky učitelů a přínosu zavedeného programu mentoringu na pilotních 
školách Zlínského kraje. Za účelem ověření účinnosti zavedeného programu jsme 
vytvořili evaluační nástroj pro zjištění úrovně kvality výuky. Na základě evaluace je 
možné modifikovaný program nabídnout širší odborné, zejména pedagogické 
veřejnosti v České republice. 

Výsledky slouží jako zpětná vazba pro zapojené školy, učitele i mentory 
(zefektivnění jejich práce, vnitřní motivace, seberozvoj, interakce s mentorem). 
Publikace poukazuje na další možnosti využívání mentoringu ve školním prostředí  
a nabízí inspiraci pro školy, které dosud nad metodickou podporou neuvažovaly. 
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Transformace české školy po roce 1989 přinesla zásadní změny v pojetí učitelské 
profese. Mění se společnost a její hodnoty, mění se kurikulum a v důsledku toho se 
mění i požadavky na učitele, jeho role a klíčové kompetence potřebné k úspěšnému 
zvládání učitelské profese.

Základním principem vzdělávací politiky se stalo celoživotní učení. V  jeho 
pojetí má kontinuální vzdělávání vést k  osobnímu růstu, uplatnění na trhu práce, 
kvalitnímu pracovnímu i osobnímu životu, životnímu naplnění. Cílem výchovy  

PROFESE UČITELE

1
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a vzdělávání se stává rozvoj individuality člověka, rozvoj jeho 
jedinečnosti, originality, svébytnosti, neopakovatelnosti. 
Důležité je umět kriticky myslet, být kreativní, dokázat řešit 
n e r u t i n n í p r o b l é m y , r o z h o d o v a t , k o m u n i k o v a t , 
spolupracovat, jednat, uvědomovat si a nést odpovědnost  
za svá jednání, řídit sám sebe aj. Cílovou kategorií  
ve vzdělávání se stává osvojování a rozvoj tzv. klíčových 
kompetencí pro 21. století, které lze považovat za souhrn 
vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 
společnosti. Výběr a pojetí klíčových kompetencí vychází  
z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně 
sdílených představ o tom, které kompetence jedinci přispívají 
k jeho vzdělávání a spokojenému a úspěšnému životu. 
(Národní program rozvoje vzdělávání, 2001; Memorandum  
o celoživotním učení, 2006; Binkley et al., 2010; National 
Research Council, 2011; RVP ZV, 2013)

Osvojování klíčových kompetencí má dlouhodobý 
charakter. Klíčové kompetence jsou rozvíjeny nejen v rámci 
počátečního vzdělávání, ale také v  rámci dalšího vzdělávání, 
tedy v průběhu celého života, osobního i profesního. 
Celoživotní učení chápe veškeré učení jako kontinuitu. 
Princip celoživotního učení vychází z předpokladu trvalého 
zájmu a pozitivního postoje k učení, zároveň předpokládá, že 
se člověk „učí učit se“ po celý život a trvale pracuje na svém 
vlastním rozvoji. „Lidé si budou plánovat odpovídající učební 
aktivity v průběhu života jen tehdy, budou-li se chtít učit. 
Nebudou chtít pokračovat v učení, pokud jejich zkušenosti  
s učením v dětství byly neúspěšné a osobně negativní. 
Nebudou chtít pokračovat, nebudou-li vhodné příležitosti  
k učení prakticky dostupné, co se týče časového rozvrhu, 
tempa, místa, nebo pokud si je nebudou moci dovolit 
finančně. Nebudou se cítit motivováni k účasti v učení, jehož 
obsah a metody nebudou brát v úvahu jejich kulturní 
perspektivy a životní zkušenosti. A nebudou chtít investovat 
čas, úsilí a peníze do dalšího učení, pokud vědomosti, 

„Naši učitelé nesmějí 
být podobni sloupům 
u cest, jež pouze 
ukazují, kam jít, ale 
samy nejdou.“                 
J. A. Komenský
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dovednosti a odbornosti, které již získali, nebudou hmatatelným způsobem uznávány, 
ať už pro osobní důvody nebo pro postup v zaměstnání. Individuální motivace k učení 
a rozmanitost učebních příležitostí jsou rozhodujícím klíčem k úspěšné realizaci 
celoživotního učení.“ (Memorandum o celoživotním učení, 2001, s. 6)

Mezi klíčové cíle vzdělávací politiky ve většině vyspělých zemí patří zvyšování 
kvality vzdělávání, která by se měla odrazit v úrovni vědomostí, dovedností  
a schopností žáků. Cesta k tomuto cíli vede přes posílení role a autonomie škol 
při stanovení cílů, obsahu, metod a forem vzdělávání. Tohoto cíle nelze 
dosáhnout bez profesního rozvoje učitelů a podpory jejich profesních kvalit 
a kompetencí, neboť právě oni jsou klíčovými osobnostmi v procesu učení  
a vyučování a podílejí se na rozvoji osobnosti žáků. Podpora učitelů a zlepšení kvality 
vzdělávání je jedním z rozhodujících kroků, které je třeba ve vzdělávání prosazovat.

1.1 Profesní kompetence učitele

Být učitelem znamená přijmout zodpovědnost vůči společnosti za vzdělání 
mladé generace. Být dobrým učitelem znamená ovládat strategie vyučování  
a učení, být odolný vůči stresům školního prostředí, být schopen řešit pedagogické 
problémy, umět jednat s  lidmi ve škole i mimo ni, umět poradit žákům a jejich 
rodičům, jak zvládnout náročné výchovné situace, být flexibilní, zodpovědný  
a důsledný vůči sobě i svým žákům, být empatický a tolerantní, kooperativní  
a kolegiální ve svém profesním prostředí. Stát se dobrým učitelem znamená 
přemýšlet o své profesi, neustále se v ní zdokonalovat, sledovat proměny vzdělávacích 
realit a reflektovat je ve své pedagogické práci. (Vašutová, 2002, s. 7) 

Učitelé hrají významnou roli v životě každého jedince, a to v několika životních 
cyklech, ať už v pozici žáka, studenta nebo později rodiče a prarodiče. Role učitele 
sehrává důležitou úlohu v oblasti vzdělávání, a právě učitelé jsou hlavními aktéry 
vzdělávacího procesu ve škole, tj. v  instituci, která podstatně ovlivňuje utváření 
základů národní vzdělanosti a celoživotního učení u dětí a mládeže. Role učitele je 
velmi důležitá. To, jakou roli učitel sehrává, se odráží ve vzdělávání mladé generace, 
která představuje naši budoucnost. 

V  procesu výchovy a vzdělávání zastává učitel více rolí. Učitel - inspirátor 
poskytuje každému žákovi prostor pro učení se a seberozvoj. Podporuje objevitelskou 
činnost žáků, inspiruje žáky vlastní aktivní angažovaností a potřebou učit se. Sám je 
inspiruje svým přístupem. Učitel - facilitátor usnadňuje žákům učení. Podporuje 
žáky v samostatném uvažování a působí pozitivně při  řešení učebních problémů  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a umožňuje tak žákům objevovat sebe sama. Učitel - konzultant spíše naslouchá, 
komunikuje s  žákem. Směřuje k poradenství. (Harlanová, 1998 cit. podle Vašutová, 
2004, s. 73)

Učitel není pouze poskytovatel poznatků a zkušeností. Učitel transformuje 
poznatky a implementuje je do kurikula, využívá různé vyučovací strategie, 
zprostředkovává žákům zkušenost. Učitel v roli poradce a podporovatele je 
průvodcem učení žáků, je zároveň konzultantem, je supervizorem chování. Učitel je 
projektantem a tvůrcem - tvůrcem kurikulárních a výukových projektů, osobitých 
strategií vyučování, učebních materiálů a pomůcek. Učitel vyvíjí nové koncepce 
vyučování, inovuje vyučování. Učitel vystupuje v roli diagnostika - diagnostikuje 
vzdělávací potřeby a zájmy žáků a styly učení, odhaluje jejich problémy a zdroje obtíží, 

odhaluje sociálně patologické jevy žáků, intervenuje. Učitel je reflektivním 
hodnotitelem. Hodnotí výsledky žáků a jejich učení, kurikulum a výuku, reflektuje 
sám sebe. Učitel je zároveň třídním a školním manažerem. Vede třídu žáků, 
ovlivňuje sociální vztahy uvnitř a vně třídy, spoluorganizuje vyučování a akce mimo 
vyučování, spolupracuje se sociálními partnery, přijímá delegované pravomoci pro 
zkvalitnění práce školy, spravuje vybavení kabinetu, pracovny, třídy. Učitel 
představuje socializační a kultivační model. Zosobňuje model hodnot, poskytuje 
vzorec kultivovaného a etického chování a mezilidských vztahů, v  odborném 
vzdělávání se učitel stává modelem profesní socializace. (Vašutová, 2004, s. 80-81)

K úspěšnému plnění pracovní role významně pomáhají tři jevy, mezi něž řadíme 
kompetence, kvalifikaci pracovníka a rozvoj jeho osobnosti (Mužík, 2004, s. 40). 

Faktografické znalosti a rutinní dovednosti člověku nepostačují k tomu, aby byl 
schopen adekvátně a tvořivě jednat v problémových situacích. Také učitelé se ocitají 
v  situacích, které jsou nepředvídatelné a mohou být značně problematické. 
Kompetence zahrnují dílčí znalosti a dovednosti umožňující úspěšně jednat 
v problémových situacích (Janík, 2009, s. 13). 

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. 
Tak se od něho učím.“  R. W. Emerson
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Profesní kompetence učitele, tj. „soubor profesních a osobnostních 
dovedností a dispozic, kterými má být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat 
své povolání“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2001, s. 103), jsou jedním ze znaků 
profesionality učitele. Profesní kompetence učitele jsou východiskem pro určení tzv. 
profesního standardu.

Profesní kompetence učitele jsou otevřeným a rozvoje schopným systémem 
profesních kvalit, pokrývají celý rozsah výkonu profese, jejich znalostí, dovedností, 
zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, jsou vzájemně provázané a chápané 
celistvě (Vašutová, 2004, s. 92):

- kompetence předmětová / oborová představuje systematické znalosti 
učitele, schopnost vyhledávat a zpracovávat informace a využívat informační 
a komunikační technologie,

- kompetence didaktická a psychodidaktická zahrnuje způsoby zvládání 
strategií učení a vyučování v praktické i teoretické rovině,

- kompetence pedagogická obsahuje učitelovu znalost a zvládání 
výchovných procesů, orientaci v kontextu výchovy a vzdělávání,

- kompetence diagnostická a intervenční zahrnuje používání prostředků 
pedagogické diagnostiky ve vyučování v souvislosti se znalostí individuálních 
předpokladů žáků apod.,

- kompetence sociální, psychosociální a komunikativní je schopností 
utvářet příznivé klima ve třídě i ve škole, schopností efektivní komunikace  
a spolupráce s rodiči,

- kompetence manažerská a normativní zahrnuje učitelovu znalost 
zákonů a norem, které se vztahují k jeho profesi, orientaci ve vzdělávací 
politice, organizační schopnosti,

- kompetence profesně a osobnostně kultivující představuje požadavky 
na znalosti všeobecného rozhledu, schopnosti sebereflexe, reflexe 
vzdělávacích potřeb žáků aj. (Vašutová, 2004, s. 106).

Za významné považujeme osobní kompetence učitele, které zahrnují 
psychickou odolnost a fyzickou zdatnost, empatii, toleranci, osobní postoje  
a hodnotové orientace, osobní dovednosti (např. řešení problémů, kooperaci, kritické 
myšlení), osobní vlastnosti (např. zodpovědnost, důslednost, přesnost) aj. (Vašutová, 
2004, s. 104)

Definování struktury kompetencí má význam v profesionalizaci 
učitelů, při jejich hodnocení i v profesní identitě (Vašutová, 2004, s. 92). 
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Jednotlivé kompetence jsou považovány za stejně důležité, protože každá z nich může 
přispět k  úspěšnému životu ve společnosti. Mnoho kompetencí se překrývá a je 
vzájemně propojeno - základní aspekty jedné oblasti pak podporují kompetence jiné 
oblasti (Veteška a Tureckiová, 2008b, s. 65). České i zahraniční výzkumy však 
dokladují, že učitelé pociťují největší potřebu vzdělávat se v  oblasti odborně 
předmětových a didakticko-metodických témat (Kohnová et al., 1995; Hustler, 2003, 
Lazarová, 2005 cit. podle Lazarová et al., 2006, s. 67). Profesní kompetence učitele 
jsou založeny na teoretických a praktických znalostech, které se dále utvářejí 
prostřednictvím vlastní praxe ve škole, ale také sebereflexí a reflexí vzdělávací reality  
a řadou dalších aktivit (Syslová, 2013, s. 45). 

Za jeden z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o kvalitě vzdělávání dnes 
považujeme profesní kvality učitele. Zvyšování kvality ve vzdělávání a s  tím 
související snaha o zvyšování kvality učitelů, je jedním z  klíčových cílů vzdělávací 
politiky ve většině vyspělých zemí, o čemž svědčí i pozornost, která je tomuto 
problému věnována v  mezinárodních dokumentech UNESCO, OECD, Evropské 
komise aj. Zájem o kvalitu vzdělávání a školství se v České republice od počátku 90. let 
stále zvyšuje, což vede nepřímo k potřebě definovat profesní kvality učitele jako 
určitou normu, která na základě struktury profesních činností stanoví 
klíčové kompetence potřebné pro kvalitní výkon profese. 

Výzkumy poukazují na konkrétní  nedostatky  v  profesních kvalitách učitelů, 
týkající se zejména kvality výuky, vztahovány jsou především k  novým nárokům.  
Za příčiny jsou považovány problémy spočívající vně profese, tj. v nedostatečné 
podpoře učitelů v  proměnách  jejich rolí, v legislativě, v nedostatečné podpoře 
profesních kvalit učitelů, v nedokončených standardech kvality, v kariérním systému 
atd. Uvnitř samotné učitelské profese se pak projevuje nedostatečná míra přijetí 
profesní autonomie a odpovědnosti, nízké profesní sebevědomí a značná setrvačnost  
a konzervatismus v pojetí profese i v sebepojetí (IVŠV, ©2013). 

Snahou pedagogické komunity je proto směřovat k profesionalizaci (Janík et 
al., 2009, s. 9) a to podporou profesionalizace učitelství zvenčí - podmínkami, které 
společnost vytváří, i zevnitř - komunikací a spoluprací uvnitř odborné komunity 
(Spilková et al., ©2014). 

Profesionalizace učitelství je charakterizována důrazem na profesní znalosti, 
hodnoty, jasně formulovanou etiku profese a v  neposlední řadě na vysokou míru 
profesní autonomie učitele. Cílem v oblasti učitelské profesionalizace je rozpracování 
koncepce propojující teorii učitelské profese s  praxí. Učitelská profesionalizace 
zkoumá procesy profesního rozvoje učitele od začínajícího učitele po učitele experta, 
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možnosti podpory těchto procesů a vliv kontextuálních proměnných na tyto procesy. 
Rozvoj profesních kompetencí učitele je sledován zejména v oblastech profesního 
myšlení a profesních znalostí učitele (IVŠV, ©2013). 

Profesionalita učitele se zaměřuje na proces profesního učení, staví  
na konstruktu profesní kompetence, jejím jádrem je dovednost reflexe a sebereflexe, 
které jsou považovány za podmínku profesního rozvoje (IVŠV, ©2013). 

Na základě mezinárodních srovnávacích výzkumů byl propracován teoretický 
model vymezující klíčové znaky profesionality, které slouží jako kritéria 
k posouzení míry profesionalizace daného povolání. Za nejdůležitější 
charakteristické znaky jsou považovány (Spilková et al., ©2014):

- soubor profesních, expertních znalostí a dovedností, které výrazně odlišují 
profesionála od laika (systematická kodifikace vědění je jedním  
z nejdůležitějších opěrných pilířů kultury profesionalismu),

- dlouhá doba speciálního výcviku,
- smysl pro službu veřejnosti, celoživotní angažovanost a oddanost práci  

a klientům,
- etický kodex,
- existence profesních komor, které udržují stavovskou čest, pečují o profesní 

etiku,
- kontrola nad licenčními standardy nebo požadavky na výkon profese,
- autonomie rozhodování o vybraných sférách činnosti,
- odpovědnost za výkon činnosti,
- vysoká úroveň důvěry, autority a sociální prestiže, vysoký ekonomický status.

Za podstatu profesionalizace - cesty k  uznání učitelství jako pravé, skutečné 
profese, je považováno posílení expertnosti učitelů ve výchově a vzdělávání, která 
je založena na specifických profesních znalostech a dovednostech, zejména 
v pedagogicko-psychologické a didaktické oblasti. (Spilková et al., ©2014)

V souvislosti s profesionalizací učitelů se ukazuje jako nezbytné, aby stejně jako  
v ostatních evropských zemích, byly i u nás definovány kvalifikační požadavky  
na učitele v podobě tzv. standardu kvality profese učitele.

Standard kvality profese učitele je chápán jako nástroj pro dosahování, 
udržování a zvyšování kvality, umožňuje její rozpoznání i její ocenění, je základním 
kamenem pro systém profesního růstu. Standard je popisem žádoucích kompetencí  
a činností učitele ve zvolených ukazatelích, vystihuje takovou úroveň kvality, kterou by 
měli dosahovat všichni učitelé po několika letech praxe. Standard popisuje žádoucí 
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stav, který je reálně dosažitelný za předpokladu, že bude vytvořena systémová podpora 
učitelů ve zvyšování kvality jejich práce. (MŠMT, ©2013-2015b)

Profesní standard se opírá o nejvýznamnější prvky profesních kvalit učitele. 
Většina modelů zahrnuje do popisů charakteristik nejvýznamnějších prvků kvality 
učitele společné dimenze - znalosti (všeobecný rozhled, předmětové v kurikulárních 
oblastech, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické), pedagogické a didaktické 
dovednosti (komunikace a interakce, sociální klima, vyučovací strategie a řízení 
procesů učení, diagnostika a hodnocení žáků, spolupráce s kolegy a rodiči, reflexe 
výuky a sebereflexe), postoje, hodnoty a osobnostní vlastnosti (Tomková et al., 
2012). Četné výzkumy dokládají, že školy mohou mít velký vliv na úspěch žáků 
v učení a rozhodující část tohoto vlivu připadá na učitele. Kvalita učitelovy práce má 
prokazatelně významný vliv na výsledky žáků v učení (Perspektiva kariéry ve školách, 
2011).

Triáda „kompetence - standard - kvalita“ (Vašutová, 2004, s. 113) představuje 
opěrné komponenty základního modelu v profesionalizaci učitelů. Kompetence plní 
funkci utvářející profesi, standard funkci normující profesi a kvalita funkci řídící  
a kontrolní. Profesní standard je považován za normativní koncept, protože se 
stává skutečnou normou, měřítkem kvalifikace a profesionalizace.

Standard v podobě rámcového vymezení profesních kvalit by měl představovat 
mapu profesního rozvoje  se základními opěrnými body  pro cestu ke zvyšování 
kvality učitelské práce. (Spilková, 2013)

Standard kvality profese učitele se stává centrálním konceptem, od něhož lze 
odvodit kritéria pro posuzování studijních programů učitelství, definování profilu 
absolventa, je východiskem pro přípravné i další vzdělávání učitelů. Profesní standard 
představuje východisko pro kritéria hodnocení a sebehodnocení učitelů, pro podporu 
jejich profesního rozvoje (např. mentoring), kariérní systém a finanční ohodnocení aj. 
V zemích, kde je kladen důraz na podporu profesionalizace učitelů, nabývá  
na významu funkce standardu jako rámce zejména pro systematickou reflexi vlastní 
práce a jako nástroje pro sebehodnocení a pro vnitřní motivaci k seberozvoji. Učitelé si 
vedou profesní portfolio, ve kterém dokladují procesy i výsledky svého profesního 
růstu vzhledem k požadavkům formulovaným ve standardu. (Tomková et al., 2012)

V  České republice se kvalita učitele a profesní standard dostává do centra 
pozornosti od devadesátých let. Podle Národního programu rozvoje vzdělávání 
v  České republice, tzv. Bílé knihy (2001), jsou kvalitní učitelé považováni za klíčové 
aktéry proměny školy. V  této souvislosti je vytvoření profesních standardů  

15



pro jednotlivé kategorie učitelů považováno za jednu z důležitých cest ke zvýšení 
kvality učitelů a jejich vzdělávání. 

Od roku 2000 byla postupně zpracována řada podkladů k  tvorbě profesního 
standardu. Realizován byl projekt „Podpora práce učitelů“, jehož významným 
výstupem byly profesní standardy v podobě klíčových kompetencí učitele (Vašutová 
2004; Spilková 2004), zároveň vznikaly další modely profesních kompetencí učitelů 
(Švec, 1998, 2005; Lukášová - Kantorková, 2003 aj.). V roce 2005 byly zveřejněny 
minimální standardy učitelství v podobě čtyř složek učitelské přípravy a jejich 
vzájemných proporcí, které měly vést ke zvýšení profesionalizace učitelské přípravy  
a profese. 

V roce 2008 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zřízena 
expertní skupina (zástupci akademické sféry, pedagogického výzkumu a školní praxe) 
k tvorbě profesního standardu učitele a učitelského vzdělávání, která vypracovala 
rámcový dokument „Standard kvality profese učitele“, který byl dále předložen 
k veřejné diskuzi. 

Tvorbou standardu se dále zabývaly profesní asociace a fakulty připravující 
učitele. Asociace profese učitelství podala představitelům fakult zabývajících se 
vzděláváním učitelů, profesním asociacím i akreditační komisi návrh profesního 
standardu v  únoru 2010. Práce na tomto materiálu pokračovaly dál, zejména pod 
záštitou projektu „Cesta ke kvalitě“, zaměřeného na všestrannou podporu škol  
v oblasti vlastního hodnocení (Podkladový materiál pro tvorbu Standardu kvality 
profese učitele, 2010, s. 15-18; Syslová, 2013, s. 43). V  současné době je tvorba 
standardů stále diskutována (Janík, Spilková a Píšová, 2014) a stále považována  
za jeden z klíčových cílů vzdělávací politiky pro období let 2015-2020, které vymezuje 
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (2014).

V  rámci projektu „Cesta ke kvalitě“ vznikla řada významných evaluačních 
nástrojů, mezi nimi i „Rámec profesních kvalit učitele“ (Tomková et al., 2012) 
sloužící ke komplexnímu sebehodnocení a hodnocení kvality práce učitelů ve školách. 
Jeho cílem je podpořit profesní rozvoj učitelů. 

Dokument představuje jednotlivé předpoklady kvality profesních činností 
učitele (Tomková et al., 2012, s. 13). Za základní považuje jednání v souladu  
s etickými principy učitelské profese. Učitel má dodržovat lidská práva, nemá 
diskriminovat žáky, jejich rodiče ani své kolegy. Učitel by měl dokázat pozitivně 
pracovat s odlišnostmi pramenícími z původu, vyznání a pohlaví, měl by používat 
závazné právní normy platné pro svou profesi, jednat v souladu s ochranou osobních 
údajů žáků, jejich rodin i svých kolegů. Učitel se má řídit etickými hodnotami 
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altruistického chování (úcta k člověku a jeho rozvoji, ochrana života, pomoc slabšímu, 
sounáležitost, láska k lidem apod.), při svých profesních rozhodováních vycházet  
z pojetí dítěte jako rozvíjející se osobnosti. Do třídy má učitel vnášet demokratické 
principy jednání, komunikace a soužití, má být ochoten a schopen osvětlit svá 
rozhodnutí vztahující se k učení a výchově žáků, neboť je odpovědný za prostředky, 
kterými instruuje a vychovává své žáky. Do třídního kurikula má učitel (aktuálně) 
zařazovat také etická témata, která se týkají nebo se mohou týkat jeho třídy (násilí, 
závislosti apod.).

Předpokladem kvality profesních činností učitele je dle „Rámce profesních kvalit 
učitele“ (Tomková et al., 2012, s. 13) rovněž nezbytná úroveň jeho profesních 
znalostí. Základní úroveň profesních znalostí učitele je garantována jeho kvalifikací, 
tj. ukončeným magisterským programem přípravného vzdělávání učitelů. Profesní 
znalostní základna učitele zahrnuje zejména pedagogické znalosti (se zvláštním 
důrazem na řízení a organizaci procesů vyučování), znalost vyučovaného oboru, 
didaktickou znalost obsahu, specifické propojení oboru, pedagogiky (didaktiky)  
i psychologie, znalost kurikula s ohledem na klíčové kurikulární dokumenty, znalost 
cílů, účelů a hodnot výchovy a vzdělávání i jejich filozofických a historických 
východisek, znalost vzdělávacího prostředí (v užším i širším slova smyslu), znalosti 
žáků a jejich charakteristik (pedagogicko-psychologické znalosti), znalost sebe sama.

Základem „Rámce profesních kvalit učitele“ (Tomková et al., 2012, s. 13-19) jsou 
zejména profesní činnosti, v  nichž se projevují profesní kompetence učitele. 
Profesní kompetence jsou zde vyjádřeny v podobě kritérií kvality, která jsou 
rozpracována do příkladů ukazatelů, tj. indikátorů kvality, které dále konkretizují 
obsah jednotlivých kritérií kvality a ukazují možnosti jejich naplňování. Kritéria 
kvality jsou rozpracována do dílčích osmi oblastí:

- plánování výuky,
- prostředí pro učení,
- procesy učení,
- hodnocení práce žáků,
- reflexe výuky,
- rozvoj školy a spolupráce s kolegy,
- spolupráce s rodiči a širší veřejností,
- profesní rozvoj učitele.
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Mezi známé mezinárodní standardy patří např. „Mezinárodní pedagogické 
ISSA standardy“, „Kompetentní učitel 21. století“, nebo „Mezinárodní standard práce 
učitele a lektora RWCT“.

ISSA, tj. International Step by Step Association, vyvinula Mezinárodní 
pedagogické ISSA standardy (2002), Competent Educators of the 21st 
Century: ISSA‘S Principles of Quality Pedagogy (2010) - Kompetentní učitel  
21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA (2011), které slouží jako 
pomůcka pro získání zpětné vazby pro učitele. Cílem standardů má být zároveň 
podpora a motivace učitelů k práci na svých pedagogických schopnostech. Standardy 
formulují požadavky na charakter vzdělávacího programu orientovaného na dítě  
a kvalitu práce učitele. Zaměřují se na proces učení a vyučování, popisují klíčové 
kompetence učitele. Standardy ISSA plně korespondují se záměry a cíli rámcových 
vzdělávacích programů a splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích Evropské 
unie. ISSA standardy představují seznamy ukazatelů kvality v následujících oblastech:

- individualizace, učební prostředí, zapojení rodiny, techniky smysluplného 
učení, plánování a evaluace, profesionální rozvoj, sociální inkluze 
(Mezinárodní pedagogické ISSA standardy, 2002),

- komunikace, rodina a komunita, inkluze, rozmanitost a demokratické 
hodnoty, hodnocení a plánování výuky, výchovné a vzdělávací strategie, 
učební prostředí, profesní rozvoj (Kompetentní učitel 21. století, 2011).

Mezinárodní standard práce učitele a lektora RWCT (2007) vznikl  
v letech 2000 - 2001 s  cílem zajišťovat kvalitu realizovaného programu „Čtením  
a psaním ke kritickému myšlení“ (RWCT). Standard má pomáhat lektorům  
a učitelům korigovat a vylepšovat jejich práci. Slouží zejména jako nástroj 
k  sebeevaluaci, tj. k vyhodnocování a vylepšování vlastní práce. Standard ukazuje,  
na jaké oblasti se soustředit při vzájemném vyhodnocování práce mezi kolegy a při 
dialogu o pozorované výuce. Zároveň slouží jako výchozí materiál k certifikaci  
a umožňuje zavedení a dlouhodobé udržení standardů kvality v programu RWCT. 
Mezinárodní standard práce učitele a lektora RWCT se zaměřuje na několik dílčích 
oblastí:

- klima třídy,
- plánování výuky a výuka,
- hodnocení,
- osobnostní a profesní kvality.
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Ze standardu učitele plyne mnoho výhod. Učitelé získají 
spravedlivější ocenění dobré práce, perspektivu profesního 
růstu spojeného s  platovým postupem, vodítko pro cílené 
zlepšování vlastní práce (sebereflexe) a také jistotu toho, co se 
od nich očekává. Kromě těchto výhod získají také odbornou 
pomoc a podporu pro zlepšování, poskytovanou například 
mentory. Výhody plynou také pro ředitele škol, kteří získají 
oporu pro rozhodování o finančním ohodnocení kvality práce 
učitelů, získají vodítko pro pedagogické vedení učitelů a pro 
rozvojové plány školy. (NIDV, ©2006)

V diskusi ke koncepci standardu a kariérního systému 
učitele se objevuje řada problémových oblastí a připomínek. 
Pracovní skupiny Akreditační komise, Asociace profese 
učitelství, zástupci pedagogických fakult a další poukazují na 
to, že by bylo vhodné posílit v koncepci zejména reflektivní 
přístup. Návrh Národního institutu pro další vzdělávání 
(NIDV) v rámci projektu IPn Kariérní systém (Standard 
učitele a jeho místo v kariérním systému, 2013) se tak  
v mnoha ohledech neslučuje s přístupem pedagogických 
fakult. „Při pohledu na předloženou koncepci standardu  
a kariérního systému učitele je patrné, že je založena  
na principu rozšiřování učitelské role. Třetí a čtvrtý kariérní 
stupeň je postaven na principu lídrovství. Také indikátory 
odpovídající těmto kariérním stupňům se týkají činností  
a působení učitele převážně mimo třídu a školu, tedy nikoli 
přímo práce se žáky.“ (Janík, Spilková a Píšová, 2014).  
Za zásadní připomínku považujeme také (ne)porozumění 
procesu profesního rozvoje a rozvoje (sebe)reflexe, která je 
klíčovou součástí těchto procesů. Ta je již ve třetím kariérním 
stupni zcela potlačena ve prospěch vyhodnocování 
pedagogické činnosti kolegů a navrhování opatření vedoucích 
ke zlepšení výsledků vzdělávání. Za největší riziko 
považujeme především proces povinného zavádění hodnocení 
pedagogické činnosti. „Učitelé mají tendenci spolupráci 
odmítat, je-li jim vnucována shora, případně ji realizují  
na úrovni administrativních a technických úkolů, ale 
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„Slabosti velikánů 
uhodnou malí lidé, 
jako děti uhodnou 
slabosti učitelů.“ 
Jean Paul



nedotýká se fundamentálních aspektů profesní činnosti. Může se dokonce stát 
nástrojem manipulace bojů o moc.“ (Janík, Spilková a Píšová, 2014). Standard je 
navržen velmi široce a tudíž může být vnímán nikoliv jako standard ve smyslu 
běžného, ale spíše jako ideál ve smyslu mimořádného. Rozšiřování učitelské role  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Tabulka č. 1 Koncepce standardu a kariérního systému učitele: návrh NIDV a pohled zástupců fakult

PŘEDLOŽENÁ KONCEPCE STANDARDU  
A KARIÉRNÍHO SYSTÉMU UČITELE DLE 

PROJEKTU IPN KARIÉRA

JAK BY MĚLA KONCEPCE STANDARDU  
A KARIÉRNÍHO SYSTÉMU VYPADAT 

(POHLED FAKULT)

Základním principem gradace kvality / 
profesionality je rozsah učitelova působení 
mimo třídu (tj. předpoklad, že čím více působí 
mimo třídu, tím lepší učitel a potažmo tím lepší 
kariéra). 

Základním principem gradace by měla být kvalita 
učitelovy práce se žáky ve třídě.

Cílem je kariérní postup (jeho vztah  
k profesnímu růstu není vymezen).

Cílem by měl být profesní růst učitele (ten by 
měl být chápán jako základní podmínka pro 
kariérní postup).

Přístup je založen na předpokladu 
zprostředkovaného účinku (učitelé  
budou vzdělávat učitele, ti se zlepší a pak budou 
lépe vyučovat žáky). Mechanismy dosahování 
proklamovaných cílů kariérního systému, tj. 
zvýšení kvality vzdělávání, nejsou v koncepci 
popsány.

Přístup by měl spočívat v přímé intervenci 
směřující ke zvýšení kvality výuky  
ve třídách. Mechanismy dosahování 
proklamovaných cílů kariérního systému, tj. 
zvýšení kvality vzdělávání, by měly být klíčovou 
součástí koncepce.

Na učitelství je aplikován profesně 
nespecifický manažerský model (kariérní 
systém je stavěn zejména pro činnosti, které jsou 
obecně považovány za manažerské, 
tj. spočívají v řízení a vedení lidí).

Měl by být uplatněn profesně specifický 
přístup (vycházející z toho, co je pro učitelskou 
profesi definující, tj. práce se žáky).

Je předložen jako vnitřně nediferencovaný (tj. 
nezohledňuje specifika jednotlivých typů / stupňů 
škol a aprobací), přitom se má týkat všech 
vyučujících MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ.

Ke tvorbě by se mělo přistoupit s respektem 
vůči odlišnostem mezi vyučujícími různých 
typů /stupňů škol, aprobací – standard a 
kariérní systém by měl být vnitřně diferencovaný.

Staví na přístupu vedeném shora dolů (top-
down), princip tzv. „ownershipu“ (pocit 
vlastnictví a důležitost spolutvorby učiteli) je 
podceněn.

Mělo by se stavět na kombinaci přístupů 
vedených zespoda nahoru a shora dolů 
(bottom-up a top-down) s cílem posílení 
pocitu spoluvlastnictví učiteli.



s sebou nese řadu rizik spojenou s větší odpovědností a „odklonu“ učitelů  
od podstaty jejich práce a poslání. Tabulka č. 1 shrnuje odlišnosti koncepce  
v rovině jejích základních principů (Janík, Spilková a Píšová, 2014).

1.2 Profesní rozvoj učitele

Profesním rozvojem učitele chápeme proces zvyšování kvality učitele a jeho 
profesních činností, který má přímý dopad na zlepšení činností spojených s výkonem 
profese, tj. v práci se žáky.  

Profesní růst se vyznačuje postupným zvládáním profesních činností, postupným 
prohlubováním kompetencí a postupným prohlubováním pochopení podstatných 
souvislostí profese (NIDV, ©2006).

Čerství absolventi pedagogických fakult bývají často v práci zklamaní, 
nemotivovaní a nespokojení. Často odchází ze školy, protože mají pocit, že nezvládnou 
hromadící se požadavky a nevědí, jak např. pracovat s problémovými žáky 
(Gluchmanová a Gluchman, 2009). „Ačkoliv je praxe na vysoké škole velmi cennou 
zkušeností, dostatečně nepřipraví adepty učitelství na všechny problémy, které je 
čekají v budoucím povolání ve školství, protože v průběhu vyučování se dostanou  
do tolika odlišných situací, že ani není možné všechny si předem vyzkoušet a naučit se 
je" (Černotová, 2006 cit. podle Gluchmanová a Gluchman, 2009, s. 42-43). 

Získávání praktických profesních dovedností by mělo být konečným  
a cílovým výstupem celé jejich předchozí teoretické přípravy. Dobré praktické 
schopnosti mohou zaručit, že se vyučování v budoucnu stane komunikačním, 
interakčním a kreativním procesem (Podlahová, 2002, s. 17). Podpora profesního 
rozvoje se však netýká pouze absolventů a začínajících učitelů, nýbrž je 
potřebná a nutná i z hlediska dlouhodobějšího působení v profesi. 

S profesním rozvojem se pojí důležitý prvek, kterým je osobnost učitele.  
V souvislosti s  profesí učitele jsou často zjišťovány a analyzovány osobnostní 
charakteristiky učitelů. Osobnost učitele je považována za klíčový prvek v  procesu 
vyučování. 

„Je třeba připomenout, že nikdo z nás se nenarodí s vlohami pro povolání, jaké 
provádí nebo jaké by chtěl v budoucnu dělat. Každá osobnost může mít nějaké 
předpoklady či talent, oplývat vlastnostmi, které se hodí na tu či onu profesi. To však 
nestačí. Pro své zdokonalení musí každý vynaložit více či méně úsilí, zdokonalovat sám 
sebe, pracovat na sobě, aby dosáhl toho, k čemu má kladný vztah a morální 
předpoklady pro výkon své funkce. Tak je to i s osobností učitele v učitelské profesi“ 
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(Gluchmanová a Gluchman, 2009, s. 43). Východiskem utváření osobnosti učitele pro 
vlastní pojetí výuky je jeho implicitní teorie a strategie vzdělávání žáků, která je 
jádrem učitelovy osobnosti. Utváření profesní identity probíhá postupně  
a předpokladem jejího naplnění je poznávání sebe sama a srovnání se s tím, kým chce 
učitel být. (Stuchlíková, 2006 cit. podle Dytrtová a Krhutová, 2009, s. 12-13)

Podobně jako v  jiných profesích, i v  učitelské profesi existují určité etapy  
a typické životní dráhy. Můžeme předpokládat, že s rostoucími pedagogickými 
zkušenostmi (praxí učitele) se bude práce učitele zkvalitňovat, nicméně neplatí, že 
každý učitel prochází stejnými vývojovými etapami stejně dlouhou dobu. 

Vývoj profesní dráhy můžeme charakterizovat jako proces vázaný na životní 
zkušenosti, jehož průběh lze rozčlenit do několika etap (Berliner, 1995 cit. podle 
Tomková et al., 2012, s. 11):

- Začátečník / novic (Beginner): začínající učitel se ve třídě zaměřuje  
na okamžité  „přežití” pomocí fragmentarizovaných jednoduchých technik. 
Hledá spíše návody a soustřeďuje se zejména na obsah, krátkodobé 
plánování a okamžité reakce v pedagogických situacích. Většina profesního 
učení probíhá na základě imitace či rad od druhých.

- Pokročilý začátečník (Advanced beginner):  vyučovací postupy se 
pomalu začínají automatizovat, nabývají rutinní povahy. Na základě získání 
určitého objemu epizodických zkušeností učitel postupně postihuje 
podobnosti, vynořují se určité vzorce / schémata. Od jednotlivých reakcí  
na pedagogické situace pomalu postupuje k vytváření strategií. Jeho 
pozornost se začíná přesouvat od konkrétního vlastního výkonu k celkovému 
vnímání procesů vyučování; s tím je spojena schopnost klást si otázky  
a hledat odpovědi na to, co / jak / proč ve třídě dělá.

- Kompetentní učitel (Competent teacher): učitel už vlastní repertoár 
strategií, které mu umožňují vyrovnávat se úspěšně s běžnými situacemi  
ve třídě, a tyto strategie plně využívá. V této fázi profesního rozvoje má učitel 
již dostatek sebedůvěry pro improvizaci ve třídě, je schopen činit vědomá 
rozhodnutí o konkrétních postupech v daném kontextu. Zatímco až dosud 
byla jeho pozornost soustředěna především na obsah vyučování, 
kompetentní učitel se začíná zaměřovat na žáka a jeho potřeby. Přechází  
k středně / dlouhodobému plánování a je schopen stanovit priority.

- Zkušený učitel (Proficient teacher): v této fázi profesního rozvoje 
začíná být profesní výkon řízen intuicí ve spojení s explicitními pravidly  

22



/ principy. Je rozvinuto problémové řešení komplexních pedagogických 
situací a vyučování je stále více zaměřováno na žáka.

- Učitel - expert (Expert teacher): nejvyšší fáze profesního rozvoje je 
charakterizována intuitivním „uchopením” pedagogické situace. Učitelův 
výkon je plynulý; zdánlivě nevynakládá žádné zvláštní úsilí. Plánování je 
flexibilní. Expert je schopen anticipovat události (ne je pouze řešit), je si 
vědom univerzálních schémat v rámci procesů učení / vyučování a jejich 
manifestace v konkrétním dění ve třídě.

Profesní start začínajícího učitele a jeho adaptace na povolání nebývají snadné, 
proto je důležitá podpora ze strany tzv. uvádějícího učitele, učitele  - experta. 

Učitel - expert zastává roli mentora, uvádějícího učitele, je zkušeným 
profesionálem. Učitel - expert nejvíce ovlivňuje charakter edukačních procesů  
ve školním prostředí, protože působí nejen na žáky, ale i jako vzor pro začínajícího 
učitele (Průcha, 2002b, s. 27).

Období stabilizace, resp. začátku nabývání vlastností experta, bývá považováno 
za hranici, za kterou již není nezbytně nutné poskytovat učiteli soustavnou odbornou 
pomoc jako při uvádění do praxe. V této době na dalším významu nabývají formy tzv. 
dalšího vzdělávání učitelů (Průcha, 2002a, s. 217). 

Součástí tohoto vzdělávání je systematická reflexe, sebereflexe  
a zdokonalování vlastní činnosti (Syslová, 2013, s. 15), což považujeme  
za zásadní podmínku profesního rozvoje.

Další vzdělávání učitelů představuje systematický, nepřetržitý  
a koordinovaný proces, který navazuje na pregraduální vzdělávání a trvá 
po celou dobu učitelovy profesionální kariéry. Jedná se o celoživotní rozvíjení 
profesních kompetencí učitele a trvalý osobnostní rozvoj (Lazarová et al., 2006,  
s. 13-14). Další vzdělávání učitelů je jedním ze základních zdrojů profesního rozvoje 
učitelů.

Vzdělávání může být zaměřeno na různé spektrum vědomostí, dovedností, 
zkušeností a kompetencí důležitých pro uplatnění v  pracovním, občanském, ale  
i osobním životě (Strategie celoživotního učení ČR, 2007). Jeho cílem je dosáhnout 
zdokonalení znalostí, dovedností a odborných předpokladů, ať už v  rámci 
rekvalifikace, specializačních kurzů, přednášek, školení či sebevzdělávání.

Cílem dalšího vzdělávání učitelů je stav, kdy učitelé ve své práci a vlastní praxi 
systematicky, cílevědomě a reflektovaně užívají nově nabyté vědomosti a dovednosti. 
Záměrem je dosáhnout toho, aby učitelé inovovali svou práci, zařazovali to, co se nově 
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naučí do svého vlastního způsobu práce. Vnímání tohoto cíle je atraktivní i pro učitele 
- účastníky dalšího vzdělávání, kteří se poměrně jednoznačně orientují na rychlou 
využitelnost toho, co se učí. (Lazarová, 2005, s. 98) 

Další vzdělávání pomáhá učitelům zlepšit vlastní kompetence a kvalifikace, 
dosáhnout profesionálního mistrovství, radosti a důvěry v  sebe, přispívá 
k  profesionalizaci. Umožňuje učitelům stát se více odpovědnými a autonomními, 
napomáhá vytváření kolektivní identity, sdílení kultury. Učí učitele pracovat 
s  legitimitou moci, vyjednávat, stát se odborníkem v  dosahování nových  
a ambiciózních cílů. Prostřednictvím dalšího vzdělávání mohou učitelé přizpůsobit 
osobní kvalifikaci své pozici a kompenzovat případné nedostatky pregraduálního 
vzdělání ještě před tím, než vzniknou problémy. Mohou se podílet na reflexi praxe  
a změn v organizaci. (Perrenoud, 1994 cit. podle Lazarová et al., 2006, s. 15)

Naplňování cílů dalšího vzdělávání učitelů ovlivňuje motivace učitele  
ke vzdělávání, která je jedním z  nejdůležitějších faktorů efektivity dalšího 
vzdělávání, neboť úzce souvisí s  jednáním učitelů, s  jejich ochotou a připraveností 
odnášet si z  procesu vzdělávání užitečné informace, podněty a využívat je  
pro inovování vlastní praxe. (Lazarová et al., 2006, s. 86)

1.2.1 Sebereflexe učitelů 

Identifikovat se s  vlastní profesí znamená porozumět jí, znát její úskalí  
a perspektivy, prosazovat se v ní a také se v ní zdokonalovat prostřednictvím reflexe  
a sebereflexe své práce. Reflexe a sebereflexe slouží k tomu, aby byl jedinec 
schopen vědomě a cílevědomě pečovat o růst svého poznání a svůj 
osobnostní a profesní rozvoj. Vzhledem k tomu, že učitelé podporují rozvoj učení 
žáků, očekává se, že budou rozvíjet také vlastní učení a reflektovat svůj vlastní rozvoj. 

Reflektovat lze každou lidskou činnost, s cílem dosáhnout lepší kvality výkonu. 
Společným základem využití reflexe je jednoznačné přijetí myšlenky, že k  dosažení 
vyšší kvality výkonu nestačí pouhé procvičování. Je třeba usilovat o reflektovanou 
praxi, tzn. takovou praxi, která je provázena racionální analýzou zkušenosti, jakýmsi 
pravidelným ohlížením se za proběhlými procesy. Umění vnímat s odstupem svou 
učební či pracovní zkušenost je třeba rozvíjet a kultivovat, jde o dovednost, které se lze 
učit, a tedy schopnost reflexe může být podporována reflexí. (Lazarová et al., 2011,  
s. 16) 
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Reflexe a sebereflexe spolu s teoretickými znalostmi a praktickými zkušenostmi 
pomáhají učiteli v odhalení a řešení pedagogických problémů a přispívá tak k utváření 
nových poznatků ve své oblasti (Vašutová, 2004, s. 33). 

Sebereflexe představuje získávání poznatků o sobě samém (na základě 
vnitřního dialogu, ale také systematickým sběrem informací o sobě od okolí)  
za účelem zkvalitnění své práce a přístupu k dětem i k sobě samému. Může 
být neuvědomělá, spontánní, přirozená součást učitelské profese nebo záměrná, 
cílevědomá a systematická, která učiteli umožňuje poznat důkladně jeho vzdělávací 
činnost a hledat možnost její inovace. Neuvědomělá sebereflexe je součástí 

každodenního života člověka, tedy i pracovních aktivit učitelů základních a středních 
škol. V současné době se však klade mnohem větší důraz na sebereflexi záměrnou. 
Prostřednictvím sebereflexe může dojít k  postupné proměně v  přístupu učitele  
ke vzdělávání ve školách a k  zavádění kvality jako trvalého jevu v  práci učitele. 
(Syslová, 2013, s. 47)

Sebereflexe propojuje pedagogickou a psychologickou složku, která směřuje  
ke zralosti učitele, k jeho profesnímu rozvoji. Proces záměrné sebereflexe obsahuje 
několik etap (Řehulka, 1997, s. 7-11):

- sebechápání (já jako subjekt norem),
- sebehodnocení (hodnoty versus já),
- sebepřijetí (já versus minulé já),
- seberealizace (já versus momentální já),
- sebevýchova (já versus budoucí já).

Sebereflexi přispívající k efektivnější práci učitele lze jako proces členit do čtyř 
fází (Petlák, 2000, s. 94-95):

- konkrétní zkušenost (tvoří základ pro další fázi),
- reflexní zkušenost (v této fázi učitel posuzuje svoji činnost, výkonnost výuky 

apod.),

„Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám.“ 
Walter Scott
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- abstraktní konceptualizace („vnitřní dialog“ učitele - Čeho jsem dosáhl? Proč 
byli žáci pasivní?),

-      plán aktivního experimentování (učitel si plánuje další průběh vyučovacích
        hodin s cílem zvýšení efektivity výuky).

Sebereflexe a sebehodnocení slouží k sebekritickému hodnocení vlastního 
pedagogického působení a ovlivňuje následný pedagogický záměr (intenci) a jeho 
přípravu a realizaci. Sebereflexe a sebehodnocení jsou pro zkvalitňování pedagogické 
činnosti vnímány jako nejvýznamnější. (Dytrtová a Krhutová, 2009, s. 47)

Kompetence v oblasti sebereflexe, hodnocení vlastních vyučovacích kompetencí 
(metakompetence) a sebetvorba v oblasti vnímání, prožívání, poznávání, rozhodování 
a jednání jsou jedním ze signifikantních znaků profesionality učitele (Spilková, 2002 
cit. podle Heřmanová, 2004, s. 53). Mezi základní kompetence, které jsou nezbytnou 
součástí pro reflexi výuky v učitelské profesi, můžeme považovat (Janík et al., 2009,  
s. 27): 

- základní porozumění vyučování a učení (metakognice procesů vyučování  
a učení),

- vědomé zacházení s  vlastními každodenními představami jako důležitý 
předpoklad vyučování,

- vnímání žáků jako konstruktérů svých představ a znalostí, tj. jako subjektů 
autonomního učení,

- dovednost interpretovat verbální a neverbální vyjadřování žáků a analyzovat 
oborové texty,

- metapozice vůči studovanému oboru a oborovému porozumění,
- zkoumající postoj k  vlastním profesním činnostem, dovednost učitele 

reflektovat a diagnostikovat vlastní výuku i výuku někoho jiného.

Sebereflexe je zamyšlením se učitele nad jeho vlastním jednáním a jeho činy 
v interakci se žáky, ale i s jeho rodiči a kolegy ve škole. Učitel se zamýšlí např. nad tím, 
co ho vedlo v  určité výchovné situaci právě k  takovému jednání, které se stalo 
předmětem jeho sebereflexe. Je zřejmé, že k  sebereflexi učitele vedou především 
problémové výchovné situace, takové situace, s  jejichž řešením není spokojen  
a situace, s nimiž si dost dobře neví rady (Švec, 2005, s. 78). Proces účinné sebereflexe 
předpokládá, že má učitel k dispozici informace o dané třídě (složení třídy, typy žáků, 
apod.), odezvu žáků v analyzované pedagogické situaci, psychologické a pedagogické 
znalosti o typech pedagogických situací a možných způsobech jejich řešení, informace 
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o tom, jak se na jeho pedagogickou činnost dívají ostatní lidé - samotní žáci, kolegové 
(které může učitel pozvat do hodiny na neformální hospitaci), případně poznatky 
zkušenějších kolegů o tom, jak se s podobnými pedagogickými situacemi vypořádali 
oni. (Švec, 2005, s. 80)

Podstatou sebereflexe je umění vést se sebou dialog, při kterém jde  
o rozdvojení ve smyslu „já pozorovaný“ a „já pozorující“. Základem vnitřního dialogu 
jsou otázky, jež mohou mít různý charakter. Například popisné otázky (Co jsem dělal? 
Jak reagovaly děti?), kauzální otázky (Proč jsem jednal takto? Co ovlivnilo moje 
chování?) a rozhodovací otázky (Jak bych mohl v  této situaci jednat jinak? Co 
potřebuji k tomu, abych lépe rozuměl dětem?). (Švec, 1998, s. 64)

Výsledky sebereflexe (např. dilemata, pochybnosti či otázky) je vhodné 
prodiskutovat se zkušenějším kolegou. Tato tzv. dialogická forma sebereflexe 
zvyšuje účinnost vnitřního dialogu o našem výchovném působení. Je zdrojem 
kritických úvah o tom, jak účinněji řešit pedagogickou situaci. Učitelovy pokusy jednat 
v pedagogických situacích by měly být zveřejňovány ve skupině kolegů také za aktivní 
podpůrné účasti vzdělavatele učitelů. Ve skupině dochází ke sdílení získávaných 
zkušeností s využitím zpětné vazby od kolegů a vzdělavatele učitelů. Učitel na základě 
odezvy členů skupiny i sebereflexe své pokusy opakuje. Nejsou to stejná opakování, ale 
určitý posun dopředu, změna kvality jednání učitele. (Švec, 2005, s. 66, 82) 

Sebereflexe je efektivním prostředkem rozvoje dovedností učitele. Jde však  
o velmi složitý proces, který je ovlivněn individualitou každého učitele. Při realizaci 
sebereflexe mohou učiteli pomoci různé sebereflektivní metody a nástroje, ale  
i lidé z jeho okolí. Důležitou roli v procesu poznávání sebe samého a uvědomování si 
svých silných a slabých stránek hraje ředitel školy. Jeho znalosti sebereflektivních 
nástrojů (deník, videonahrávky, mentoring apod.) a schopnosti motivovat lidi k jejich 
používání, jsou zásadní pro vytváření reflektujícího a podporujícího prostředí. Tato 
podpora a využívání různých prostředků k  profesnímu růstu však nesmějí být 
administrativní zátěží, ale cestou ke zkvalitňování celého pedagogického sboru. 
(Syslová, 2013, s. 69)

1.3 Metodická podpora učitelů 

S růstem požadavků na dovednosti a kompetence lidí vstupujících na trh práce 
rostou rovněž požadavky kladené na profesi učitele. S tím souvisí průběžné 
zvyšování kvality počátečního vzdělávání pedagogických pracovníků, 
zvyšování kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (tzn. 
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systematická podpora začínajících učitelů - v této souvislosti úprava postavení 
uvádějících učitelů, podpora stáží učitelů v rámci partnerství škol a podniků), vedle 
tradičních forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpora dalších 
forem profesního rozvoje pedagogických pracovníků založená na individuálních 
potřebách pedagogických pracovníků, cílené metodické pomoci a vzájemném učení 
(mentoring, koučování, hospitace atp.) a podpora různých forem spolupráce 
mezi školami ve sdílení dobré praxe. (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy ČR, 2011-2015, s. 51)

V rámci metodické podpory učitelů lze využívat řadu konkrétních metod, technik  
a nástrojů. Jedná se o nejrůznější typy pozorování (např. při akčním výzkumu), 
interview a dotazníky, pojmové mapování, projektivní techniky, sebereflektivní deník 
(např. při dokumentaci realizovaného akčního výzkumu) či profesní portfolio (např. 
při dokumentaci profesního vývoje studenta učitelství). Tyto metody, techniky  
a nástroje ve svém souhrnu představují širokou cestu směřující k  rozvíjení 
pedagogických znalostí učitelů. Vhodné je kombinovat je v  rámci komplexního 
přístupu tak, aby se vzájemně doplňovaly a rozvíjely různé typy pedagogických 
znalostí: teoretické i praktické, explicitní i implicitní atd. (Janík, 2005, s. 128)

K profesnímu růstu učitelů přispívají nejrůznější formy metodické podpory 
učitelů. Systém podpory profesního rozvoje pedagogů má vazbu na osobní 
kvalifikační a profesní předpoklady. Další vzdělávání učitelů by mělo být obohaceno  
o různé formy individuálního metodického vedení (např. mentoring, koučování, 
využití videotréninku), názorného příkladu (hospitace, návštěvy škol), vzájemného 
učení (peer-learning), monitorování dosažených kompetencí a spolupráce učitelů  
i celých škol. (Dlouhodobý záměr vzdělávání a Rozvoje vzdělávací soustavy ČR, 
2011-2015, s. 52-53)

Při profesním rozvoji učitelů mohou být využívány vnitřní i vnější zdroje 
podpory. V organizacích je stále častější využívání rozmanitých zdrojů zkušeností  
a odbornosti, které se nacházejí uvnitř i vně těchto organizací. Tato praxe ve školách 
není zcela neznámá, zejména pokud jde o využívání vnitřních zdrojů pro podporu 
jednotlivců, případně skupin nebo dokonce celé školy. Se systematickým vyžíváním 
vnějších zdrojů podpory je však ve školství méně zkušeností (Pol, 2007, s. 131). 

Významným zdrojem podpory mezi učiteli je kolegialita (Lazarová et al., 2006, 
s. 196), která je chápána jako cílená, plánovaná a reflektovaná spolupráce mezi učiteli, 
zahrnuje i spoluúčast na vedení a rozvoji školy. Důležitá je výměna nápadů mezi 
kolegy, která nabízí nové alternativy pro lepší řešení problémů v procesu vzdělávání  
a výchovy. 
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Na základě výsledků řady výzkumů (Harris a Anthony, 2001 cit. podle Lazarová 
et al., 2006, s. 196) lze identifikovat dva typy kolegiality. Jedná se o kolegiální 
interakce, které pomáhají vytvářet emočně podporující prostředí, a kolegiální 
interakce, které skutečně podporují znatelný profesionální rozvoj. Oba typy kolegiality 
se obvykle nevylučují, nemusejí se však nutně vzájemně podmiňovat a mohou 
probíhat paralelně, nezávisle na sobě.

V procesu profesního rozvoje učitelů je velmi důležité, aby byli zkušení učitelé 
schopni předávat své individuální poznatky a zkušenosti méně zkušeným kolegům  
ve své škole. Je však potřeba si uvědomit, že mnozí učitelé nejsou zkušení v oblasti 
vzdělávání dospělých a nemají žádný lektorský výcvik. Tito učitelé se nemusejí cítit 
dobře, pokud se po nich vyžadují informační semináře a workshopy pro kolegy, se 
kterými se denně scházejí, a kteří je znají především v  jiné roli. Úspěch rozvoje 
kolegiálních vztahů spolupráce pak do značné míry závisí na vedení školy. Interní 
vzdělávací akce a semináře zajišťované učiteli kmenové školy jsou užitečné  
a ekonomicky nenákladné. Při jejich realizaci bychom však měli brát v úvahu jistá 
specifika (Lazarová et al., 2006, s. 203):

- interní semináře škol jsou přirozenou a plánovanou součástí dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků,

- ředitelé škol podporují a oceňují učitele, kteří mají chuť zapojit se  
do vzdělávání svých kolegů,

- vedení školy do přípravy vzdělávacích akcí nezasahuje, podporuje je časově  
a finančně,

- vedení školy se interních seminářů, pokud je to možné, účastní a svým 
chováním podněcuje uvolněnou atmosféru,

- přednost dostávají učitelé - lektoři, kteří již mají se vzděláváním dospělých 
zkušenosti, od nich se ostatní učí a postupně získávají odvahu ostatní učitelé,

- nikdo není k lektorské práci nucen,
- interní semináře jsou oproštěny od formalit a hodnocení a jsou dobrovolné,
-      podporuje se práce ve dvojicích / lektorských týmech.

Aby mohla být účinně podporována spolupráce učitelů ve škole, je potřebné, aby 
byl ředitel školy dostatečně informován o cílech, funkci a formách kolegiálního učení 
včetně supervizní práce. Bez podpory vedení se nemůže žádná forma spolupráce 
učitelů rozvinout do té podoby, která bude pro školu a její žáky skutečně přínosem 
(Lazarová et al., 2006, s. 220). 
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Podpora nemusí být směřována jen na učitele samotné, 
ale i na skupiny, případně celou školu jako celek. Využívat je 
vhodné takových forem práce, v  nichž se vychází vstříc 
identifikovaným potřebám učitelů a škol, ať už jde o profesní 
růst nebo zvládání specifických úkolů rozvoje školy. (Pol, 
2007, s. 131). K  typickým formám kolegiální práce, 
v  nichž jsou učitelé do procesu zdokonalování svého 
profesního rozvoje vzájemně zaangažováni, patří např. 
vzdělávací semináře organizované ve školách, „učitelská 
centra“, ve kterých zkušení učitelé školí jiné učitele, kolegiální 
(peer) pozorování a kolegiální koučování, včetně mentorských 
programů v rámci školy a mezi školami, akční (praktický) 
výzkum, analýza praxe včetně rozboru kazuistik, řešení 
konkrétních problémů za pomoci podpůrných týmů apod., 
společná práce na projektech rozvoje školy. (Lazarová et al., 
2006, s. 201)

Vedle kolegiální podpory je možné využít další 
specifické formy metodické podpory učitelů.

Jedna z  forem spolupráce mezi učiteli, známá spíše  
ze zahraničí, je podpora školských skupin - týmů (tzv. 
podpůrné týmy), tedy podpora učitelů při jejich společné 
práci. Učitelé podporující ostatní učitele se zaměřují  
na hodnocení učitelů a jejich programů, pozorování učitelů 
při práci, realizují schůzky s učiteli, poskytují zpětnou vazbu  
o učitelově výkonu a o efektivitě programu, plánují vyučování 
společně s  učiteli, věnují se výběru a rozvoji materiálů  
a zdrojů, pomáhají při uvádění nových myšlenek do praxe, 
iniciují zvyšování kvality práce učitelů a kvality programů.  
Za zásadní se považuje, aby členem týmu byl i ředitel. Jen tak 
může být tým chápán jako legitimní součást struktury 
profesionální podpory učitelů ve škole. V  týmu by měl 
pracovat učitel ve funkci mentora a zbytek podpůrného týmu 
by měli dotvářet jeden či dva učitelé, vybraní peer aktivisté. 
Ředitel koordinuje činnost týmu, organizuje schůzky, ale 
hlavní slovo by v  týmu měli mít samotní učitelé. (Sgan  
a Clark, 1986 cit. podle Lazarová et al., 2006, s. 207)

„Účelem vzdělání 
není zaplnit mysl, ale 
otevřít ji. Čím více 
poznatků si 
osvojíme, tím víc si 
uvědomíme, co ještě 
neznáme.“
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V oblasti metodické podpory učitelů mají své místo tzv. intervizní skupiny. 
Jedná se o podpůrné skupiny učitelů z  různých škol, kteří se pravidelně setkávají.  
Na principu rovnosti a bez užívání soudů či kritiky sdílejí své pracovní úspěchy  
i obtíže, naslouchají si, hledají možnosti řešení případných problémů tak, aby byl 
jedinec posílen o podporu skupiny. Jedinec by poté měl být schopen sám aktivně 
hledat řešení ve své práci. (Pol, 2007, s. 131)

Metodou profesionálního rozvoje, která má svou tradici spíše v  klinické praxi, 
zdravotní péči, později psychoterapii, poradenství nebo sociální práci, zejména  
v oblasti pomáhajících profesí, je supervize. Supervize je formou odborné kolegiální 
podpory, při níž jde o sdílení poznatků a poskytování zpětné vazby. (Píšová, 
Duschinská et al., 2011, s. 44)

Koučování a konzultantství představuje osobnostní rozvoj s profesionálním 
či organizačním rozvojem, zahrnuje v sobě rovnocenný vztah – koučing . Dnes je tento 
pojem chápán jako způsob komunikace a práce s  lidmi, pomocí něhož se rychleji  
a lépe nacházejí řešení různých situací, překonávají pracovní problémy a zajišťuje 
profesionální rozvoj, než tomu bylo u klasických školících a vzdělávacích postupů. 
V koučování vede kouč svého klienta pomocí cílených a strukturovaných otázek, aby si 
sám koučovaný rozebral svou situaci, našel a vybral řešení, a většinou ho i provází  
na cestě realizace daného řešení. Neradí, neučí, pouze směruje koučovaného 
k  výsledku (Medlíková, 2010, s. 15). V  současné době je koučování považováno  
za samostatnou pomáhající profesi (Píšová, Duschinská et al., 2011, s. 44-45).

Ve školní praxi se s koučingem často nesetkáváme, ke koučování však může mít 
ve školním kontextu blíže např. psycholog, který podporuje učitele v  jeho 
profesionálním rozvoji nebo např. organizační poradce - konzultant, který pomáhá 
řediteli v podpoře procesů rozvoje nejen samotných učitelů, ale celé školy. (Lazarová 
et al., 2006, s. 215)

Vzájemné návštěvy v hodinách a spontánní diskuse o problémech, které přináší 
praxe, můžeme realizovat formou hospitace. Jedná se o návštěvu vyučovací hodiny, 
přednášky apod. s cílem poznání stavu a úrovně vzdělávací práce (Průcha, Walterová  
a Mareš, 2009, s. 75). Diskuse vedené na odborné úrovni mají  za cíl podpořit či 
poradit kolegovi a mohou mít podobu supervizní práce. Hospitace začínajících učitelů 
jsou učiteli chápány jako příležitost podívat se, jak učí kolega a jaké nové metody 
práce využívá. Učitel si tedy obvykle ke kolegovi do třídy „pro něco přichází“, 
sledovaný kolega „něco nabízí“. (Lazarová et al., 2006, s. 215) 

Hospitace je jedna z možností podpory učitelů, která zahrnuje prvky mentoringu. 
Jedná se o jednu z nejdůležitějších forem podpory profesního růstu. Je to první krok  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a jakýsi svépomocný prostředek k tomu, aby se ve školách rozvinula podpora rozvoje 
profesních dovedností na profesionální úrovni. Dobrý ředitel na základě hospitační 
činnosti pozná pozitivní stránky jednotlivých učitelů a může je tak využít pro vzájemné 
sdílení zkušeností a jako pomoc stát se profesionálnějšími učiteli, čímž pomáhá 
zkvalitnit práci celé školy. (Syslová, 2013, s. 68) 

Specifickou formu metodické podpory učitelů ve školské praxi představuje 
tutoring a mentoring. U obou se jedná o profesionální podporu zkušenějších 
směřovanou k méně zkušeným.

Tutoring představuje uvádění začínajících odborníků nebo studentů do praxe. 
Cviční učitelé – tutoři (často vysokoškolští učitelé), pomáhající studentům reflektovat 
vlastní praxi. Pojem tutor se používá i pro vzdělavatele v  distančním vzdělávání, 
zvláště v  e-learningu. Jedná se o člověka, který sám neučí, ale pomáhá studentům.  
Na vysokých školách plní často funkci tutorů starší studenti nebo mladší učitelé. 
(Medlíková, 2010, s. 15) 

Mentoring je ve školním prostředí obvykle chápán jako vedení a poskytování 
rad a podpory staršími a zkušenějšími kolegy začínajícím nebo profesně mladším 
učitelům. Pro mentorskou práci jsou proto využíváni zejména profesně starší učitelé, 
kteří mají mnohaleté zkušenosti (což není podmínkou) a nejlépe i vzdělání v supervizi. 
(Lazarová et al., 2006, s. 206)

Metodická podpora profesního rozvoje bývá zaměřena na vedoucí pracovníky 
škol, zejména ředitele a učitele a také na další zaměstnance škol. Poskytovatelem 
podpory může být jedinec přímo ze školy, např. zkušený učitel, ředitel, využíváni jsou 
také externí poskytovatelé podpory.

Školy se v dnešním nastavení z hlediska dlouhodobější perspektivy bez podpory 
vycházející zevnitř i zvenčí obejdou jen stěží. Lze dokonce říci, že jedním ze znaků 
dobré školy je a v  budoucnu bude její účinná snaha vytvářet mechanismy podpory 
jednotlivců i skupin uvnitř školy, stejně jako hledat a nacházet možnosti podpory 
zvenčí a využívat tyto možnosti v  zájmu zkvalitňování práce školy. Pro tuto dobu je  
a v  budoucnu ještě výrazněji bude součástí práce a odpovědností dobrého učitele 
schopnost nacházet pro svou práci podporu a využívat ji a také ji v rámci kolegiálních 
vztahů ve škole i mimo ni nabízet a poskytovat ostatním. (Pol, 2007, s. 144-145)

Ať už označíme snahy o cílenou kolegiální podporu učitelů supervizemi, 
mentorstvím či jinak, je zřejmé, že tento potenciál je v našem školství prozatím málo 
využívaný a nedostatečně rozvíjený. Proklamovaný zájem učitelů o spolupráci 
s kolegy, reflexi praxe a návštěvy v hodinách kolegů nemusí deklarovat skutečný zájem 
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učitelů o vzdělávání v metodické podpoře či supervizní práci. (Lazarová et al., 2006,  
s. 220)
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Mentoring je považován za jednu z  nejstarších forem lidského rozvoje. Slovo 
„mentór“ pochází z  řečtiny a v  překladu znamená „důvěrný přítel“. Stalo se 
synonymem pojmů důvěrný rádce, učitel, přítel, zkušená a moudrá osoba (Mentoring, 
2013).

V profesní sféře označuje mentoring odborné, kolegiální a moudré vedení k učení 
se v profesi a k profesionálnímu růstu (Saphier et al., 2001 cit. podle Lazarová et al., 
2011, s. 99.). Chápat jej můžeme jako osobní vedení a předávání rad a zkušeností, 

MENTORING

2

34



které je poskytované odborníkem (tzv. mentorem) tomu, kdo 
začíná pracovat v určitém oboru na pracovišti (Kraus, 2005, 
s. 514; Freedman, 1993 cit. podle Brumovská a Seidlová 
Málková, 2010, s . 8) . Mentoring představuje 
profesionální podporu zkušenějších směřovanou 
k méně zkušeným. Jedná se o dlouhodobější vedení, 
instruování, vysvětlování, sdělování připomínek, rad  
a návodů a poskytování podpory (Lazarová et al., 2006,  
s. 100).

V zemích západní Evropy a USA jsou principy 
mentoringu využívány nejčastěji ve vzdělávacích programech, 
v oblasti sociálních služeb nebo ve firemní praxi. V oblasti 
vzdělávání se mentoring využívá jak při vzdělávání dospělých, 
tak i v oblasti práce s mládeží a dospívajícími. Mentoring 
určený pro cílovou skupinu dětí je nejčastěji využíván  
v oblasti prevence sociálně patologických jevů, dobrovolnictví 
nebo při práci s absolventy. (Lazarová et al., 2011, s. 56) 

Efektivní mentoring je charakterizován vztahem,  
ve kterém existuje vzájemný respekt, důvěra, porozumění  
a empatie. Dobří mentoři jsou schopni sdílet své životní 
zkušenosti a moudrosti, stejně jako své odborné znalosti. 
Jsou dobrými posluchači, pozorovateli a dokáží řešit 
problémy. Snaží se o to, aby poznali, akceptovali  
a respektovali cíle a zájmy svých svěřenců. Vytváří prostředí, 
ve kterém jsou klientovy úspěchy limitovány jedině rozsahem 
vlastního talentu. (National Academy of Sciences, ©1997,  
s. 2)

2.1 Mentoring ve školství

Mentoring představuje inovativní způsob podpory 
kvality vzdělávání.

Jedná se o intencionální dlouhodobý situovaný proces 
podpory poskytovaný učiteli na pracovišti zkušenějším 
kolegou s  cílem facilitovat procesy jeho profesního rozvoje 
(Píšová, Duschinská et al., 2011, s. 46). 

„Lidi je třeba učit, 
jak mají myslet, a ne 
to, co si mají myslet.“ 
G. Ch. Lichtenberg
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S mentoringem se často pojí problematika uvádění začínajících učitelů do praxe. 
Již nějakou dobu se soustředěně zkoumá, jak pomoci začínajícím učitelům. Byla 
vyvinuta řada programů, z nichž se koncept mentorství jeví jako nejúspěšnější 
(Švaříček, 2009, s. 286).

Mentoring hraje velmi důležitou roli v případě podpory rozvoje profesních 
dovedností začínajících učitelů, neméně významný je však v  procesu podpory 
profesního růstu učitelů v procesu zvyšování kvality výuky. 

V mentoringu se jedná o podporu profesního rozvoje učitele v různých 
fázích jeho profesní dráhy. Tento termín se částečně kříží s termínem supervize, 
který se používá zejména v  koučingu v  psychologickém poradenství. Jde o určité 
partnerství se stopami asymetrie. Nikoli však „já vím a ty nevíš“. V  tomto vztahu by 
měly být obohaceny obě strany, ta co se učí, i ta, která učí, jelikož jde o komplexní  
a dlouhodobý proces. (Nový termín - mentoring, 2009) 

Cílem mentoringu je zvyšovat kvalitu pedagogické práce, její efektivitu  
a pracovní výkon, poskytovat rady, informace a osobnostní podporu (Syslová, 2013,  
s. 67), podpořit kompetence učitelů v  uplatňování organizačních a výchovně 
vzdělávacích strategií ve výuce, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání 
s  ohledem na školní kurikulum, cíle a záměry rámcových vzdělávacích programů 
(Knopp, 2010).

V kontextu zavádění mentoringu do škol můžeme definovat tzv. kompetence 
kvalitní pedagogické praxe. Tyto kompetence rozdělujeme do šesti dílčích oblastí 
(Šneberger, 2012b, s. 5-7):

- Profesní rozvoj - učitel má vytvořen jistý plán svého profesního rozvoje, 
účastní se různých vzdělávacích aktivit a využívá aktuální zdroje informací  
z oblasti vlastního zaměření pedagogické praxe.

- Prostředí a podmínky výuky - učitel vytváří podnětné, zdravé a bezpečné 
prostředí ve třídě. Vybavení třídy odpovídá vzdělávacím potřebám žáků, 
přičemž zdroje informací a materiály jsou jim volně přístupné.

- Plánování a evaluace výuky - učitel plánuje výuku na základě školního 
vzdělávacího programu, podporuje pravidelné sebehodnocení žáků  
a vyhodnocuje jejich individuální rozvoj pomocí různých metod.

- Škola a komunita - učitel využívá ve výuce zdroje, které nabízí širší 
komunita, zároveň ji zapojuje do plánování výuky a aktivit, pravidelně 
informuje rodiče a komunitu o vzdělávacích cílech a nejrůznějšími způsoby 
se zapojuje do života komunity.
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- Komunikace - učitel komunikuje s žáky s respektem, úctou a demokraticky 
bez ohledu na jejich věk, pohlaví, náboženskou či rasovou příslušnost.

- Učební proces - učitel přizpůsobuje techniky učení stylům učení žáků, 
využívá různé aktivizační metody, podporuje vzájemné učení žáků a jejich 
týmovou spolupráci.

Mentoring v sobě kombinuje složku expertní znalosti, tj. oborovou či 
metodologickou připravenost a složku procesní znalosti, tedy znalosti procesu učení 
dospělých a facilitace profesního rozvoje učitele s přihlédnutím k úrovni jeho 
dosavadních pedagogických kompetencí. Mentoring je výhodný v  tom, že doplňuje 
praxe klasických seminářů o složku implementační a přesouvá odpovědnost za řízení 
procesu vlastního učení na učitele, čímž je zároveň posílena jeho vnitřní motivace  
k profesnímu rozvoji. Individualizovaná podpora pomocí systému mentoring má 
podle dosavadních výzkumů více než 60% účinnost oproti cca 15% efektivitě 
klasických seminářů. (Šneberger, 2012a, s. 5-6)

O roli, kterou mentoring hraje v  učitelském vzdělávání, svědčí nejen řada 
mezinárodních i národních projektů, konferencí a jiných odborných akcí, které se jím 
zabývají, ale především pozornost, jež mu věnují klíčové dokumenty OECD, UNESCO, 
Evropské komise aj. (Píšová, Duschinská et al., 2011, s. 6)

2.2 Mentor a mentee

Mentoring je záměrný, rozvíjející se vztah, ve kterém se zkušenější, 
informovanější osoba - mentor - stará o profesionální a osobní život méně zkušené  
a méně informované osoby - mentee (klienta). Mentor i mentee získávají z mentoringu 
mnoho výhod, stejně tak organizace, které strukturují a podporují mentoring. Mentoři 
rozvíjejí schopnosti svých mentees, zároveň zlepšují své vlastní schopnosti. Neméně 
důležitá je vyrovnanost mezi úsilím zaměstnanců a organizačními pokyny, která 
vytváří hloubku a loajalitu v rámci organizace. (Hart, 2011 s. 7)

Mentor je chápán jako zkušený rádce, kterému důvěřujeme. Je tzv. průvodcem 
„po boku“ („a guide on the side“), je tím, kdo „pomáhá, sdílí a projevuje opravdový 
zájem“ („helper - sharer - carer“). (Vonk, 1993; Baird, 1993 cit. podle Clutterbuck, 
2004, s. 11-12)

Mentor je profesionálně zkušenější, měl by být schopen svému klientovi vytvořit 
podmínky pro získávání nových znalostí a vědomostí, měl by umět vytvořit podmínky 
pro rozvoj talentu a zájmů svého klienta (DuBois a Karcher, 2006, s. 4; Keller, 2007 
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cit. podle Brumovská a Seidlová Málková, 2010, s. 67). Obvykle se předpokládá, že 
déle sloužící učitelé, zvláště jsou-li sami dále speciálně školeni, mohou plnit odlišné 
komplexnější role, než jejich služebně mladší kolegové (Lazarová et al., 2006, s. 207). 

Mentor je někdo, kdo osobně někoho vede, zaučuje v oboru. Mentor menteemu 
pomáhá, sleduje jeho růst a hodnotí jeho pokroky. Jeho pomoc by měla být živelná  
a ne omezující. Na mentoring je potřeba nahlížet pozitivně, neboť v  překladu lze 
narazit také na negativní vnímání pojmu mentor ve smyslu „kdo mentoruje, karatel, 
mravokárce“ a mentorovat ve smyslu „poučovat, kárat, napomínat“ (Kraus, 2005,  
s. 514).

EMCC (European Mentoring & Coaching Council) představuje základní 
charakteristiky pojmu mentor, na základě nichž lze pochopit principy mentoringu 
(EDOST, 2012):

- M - modeling (utváření), 
- E - encourage (podpora),
- N - nurturing (péče),
- T - teaching (učení), 
- O - opportunity (příležitost), 
-      R - relationship (vztah).

Dobrý mentor má být zkušeným učitelem, ovládat svou profesi, má být schopen 
otevřeně a efektivně komunikovat s učitelem, být dobrý posluchač, mít silné 
mezilidské schopnosti, být citlivý k potřebám učitele, rozumět tomu, že učitelé mohou 
využívat více stylů učení, neměl by soudit či odsuzovat, měl by manifestovat horlivost 
ke vzdělávání a zdůrazňovat závazek ke zdokonalování akademických úspěchů všech 
studentů (Jones, 2008, s. 11). Mentor má podpořit a poradit, když je třeba. Měl by být 
schopný konfrontace s výzvami, které jsou postaveny před člověka, kterého ochraňuje 
a vede. Mentor by svému klientovi neměl říkat, co má dělat, ale měl by mu umožnit 
sebereflexi, hledání svých vlastních cest. (Nový termín mentoring, 2009) 

Mentor má být velmi zkušený a vzdělaný člověk s vysokými standardy chování  
a morálními hodnotami hodnými následování. Být mentorem je považováno za velmi 
čestnou roli. Mentee s mentorem tráví čas pracovní i osobní, mentee odpozorovává 
jednání, chování, návyky a projevy svého mentora. (Medlíková, 2013, s. 13)

Mentor může vystupovat v řadě rolí (Lopez-Real a Kwan, 2005 cit. podle Píšová, 
Duschinská et al., 2011, s. 70):

- poskytovatel zpětné vazby,
- poradce,
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- pozorovatel,
- model (sám je dobrým příkladem výkonu profese),
- rovnoprávný partner,
- kritický přítel (poskytuje konstruktivní kritiku),
- poradce,
- posuzovatel kvality,
- manažer.

Mezi další role mentora patří role (Malderez a Boldoczky, 1999 cit. podle Pol, 
2007, s. 137):

- pomocníka při vstupu do kultury - pomáhá mentorovanému zvyknout si  
na konkrétní kulturu organizace,

- průvodce - „otevírá dveře“ a uvádí mentorovaného ke „správným lidem“,
- zdroje emoční opory - poskytuje mentorovanému bezpečný prostor 

k uvolnění emocí a napětí,
- vychovatele - naslouchá, vytváří vhodné příležitosti pro učení 

mentorovaného.

Role mentora se mění podle okolností a kontextu situace. Mentor může být 
facilitátorem, lektorem, konzultantem nebo koučem (EDOST, 2012, s. 7).

Mentor vystupuje v roli učitele jiných učitelů, nadále také vyučuje, tzn., že 
zůstává v kontaktu s  reálným školským světem, má zvláštní odpovědnost za pomoc 
druhým, má čas a zdroje potřebné k plnění výše zmíněných úkolů. (Meade, 1985 cit. 
podle Lazarová et al., 2006, s. 207)

Každá z  rolí mentora klade specifické požadavky na znalosti, dovednosti, 
zkušenosti, schopnosti, tedy kompetence mentora. 

Mezi nejvýznamnější kompetence mentora můžeme považovat (Clutterbuck, 
2004, s. 49):

- porozumění sobě samému,
- komunikativní kompetence,
- smysl pro rovnováhu a humor,
- zájem rozvíjet druhé,
- ujasněnost cílů,
- porozumění druhým,
- teoretická reflexe,
- vynalézavost ve své profesi,
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- systematické sebevzdělávání,
- rozvoj vztahů založených na důvěře.

Podobně lze charakterizovat základní kompetence vzdělavatelů v  procesu 
vzdělávání dospělých (Belz a Siegrist, 2011):

- komunikativnost a kooperativnost,
- schopnost řešit problémy a tvořivost,
- samostatnost a výkonnost,
- odpovědnost,
- schopnost uvažovat a učit se,
- schopnost zdůvodňovat a hodnotit.

Významnou složkou kompetencí mentora je i respektování a dodržování etického 
kodexu mentora (EMCC, 2008). Při svém jednání a přístupu má mentor respektovat 
lidskou důstojnost, brát na vědomí všechny odlišnosti a nabízet všem stejné šance  
a příležitosti. Základní povinností mentora je nabízet co nejkvalitnější služby  
a zároveň dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil žádného z klientů. 

Mentee je osoba, která je uváděna do praxe v  určitém oboru zkušeným 
odborníkem, je chráněncem (Kraus, 2005, s. 514). Mentee je partnerem mentora 
v mentorském vztahu, klientem mentorského programu, který je příjemcem benefitů 
mentorského vztahu. Pro označení učitele, který vstupuje do mentorského vztahu bývá 
používán výraz intern, mentee (srov. Drago-Severson, 2004 cit. podle Lazarová et al., 
2011, s. 34; Jonson, 2008, s. 8) nebo protégé.

Označení pro příjemce benefitů je rozdílné podle prostředí, v němž je mentoring 
využíván. V  českém prostředí se často používá pojem „klient programu“ či „klient 
služby“, což významově odpovídá pojmu „mentee“. V anglosaské literatuře se používá 
termín „protégé“ (chráněnec). Ten představuje mladšího partnera mentora v  roli 
chráněnce, který se má naučit novým znalostem a dovednostem. Podpora mentora je  
v tomto případě převážně instrumentální, orientovaná na předem daný cíl. „Protégé“ 
se používá v  pojetí mentoringu jako prevence a podpory pozitivního rozvoje dětí  
a mládeže v sociálních službách, neformálním vzdělávání a také jako označení pro 
příjemce benefitů mentoringu, tedy toho, kdo se potřebuje naučit nové konkrétní 
dovednosti, např. pro výkon svého povolání, v akademickém prostředí. (Brumovská  
a Seidlová Málková, 2010, s. 17)

Definovat roli mentee (klienta) můžeme prostřednictvím vymezených činností, 
které má v procesu mentoringu vykonávat (Bower cit. podle Portner, 2008):
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- umožnit mentorovi sledovat jeho práci s žáky v průběhu vyučování,
- vyhradit si čas pro nadcházející rozhovor s mentorem,
- být otevřený ke zpětné vazbě ze strany mentora,
- vnímat a respektovat důvěru mentorského vztahu,
- podílet se na vymezení vlastních profesních cílů,
- přijímat nové strategie a nápady.

Předmětem procesu mentoringu je rozvoj kompetencí na straně mentee 
(klienta). Tento cíl mentorské podpory není jednoduché definovat, neboť jde o rozvoj 
specifických odborných i osobnostních kompetencí, které umožní klientovi dobře 
vykonávat svou práci a stát se skutečným profesionálem. (EDOST, 2012 s. 7)

2.3 Mentorský vztah 

Mentorská kolegiální podpora má význam pro nové, začínající učitele a pro 
učitele, kteří jsou vystaveni nějaké změně, dále také pro mentory a pro konkrétní školy 
a školství obecně (Lazarová et al., 2011, s. 104). 

Povaha mentorského vztahu se odvíjí od úrovně a aktivit klienta, ale i mentora. 
Obecně však musí být každý tento vztah založený na společném cíli - posunout  
ve vzdělávacím a osobním růstu klienta, přičemž mentor by měl také výrazně 
profitovat. Všeobecně platný vzorec pro správný mentoring ale neexistuje, styly 
mentoringu a aktivity jsou také různorodé, jako lidské vztahy. (National Academy  
of Sciences, © 1997, s. 3-4)

Ze vztahu mezi mentorem a mentee vychází úspěšnost mentoringu. Základ 
úspěšného mentorského programu je zdravý a bezpečný mentorský vztah, 
založený na důvěře, sdílení zkušenosti a nehodnotícím přístupu (Jonson, 
2008; Píšová, Duschinská et al., 2011, s. 65). Mentorský vztah umožňuje hlubší 
vzájemné poznání a posiluje pocit sounáležitosti (naše škola, naše třída, naši žáci, naše 
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problémy apod.). Význam instruktáže pak přesahuje personální, resp. individuální 
potřeby a podstatným způsobem ovlivňuje prostředí a vztahy spolupráce ve škole 
(Lazarová et al., 2011, s. 104).

Mentor klientovi nabízí tipy, jak správně nakládat s časem ve třídě, jak plánovat 
výuku, jak hodnotit žáky apod. (oblast podpory), navrhuje různé motivující myšlenky 
a teze, které by měly vést ke zvyšování kvality práce klienta (oblast výzev), dopomáhá 
mu k facilitaci své profesní vize. (Šneberger, 2012a, s. 7)

Mentorský vztah může být formální i neformální, lze jej definovat z více úhlů 
pohledu dle oblasti či potřeb konkrétních intervencí. Vyznačuje se však určitými 
shodnými znaky. Mentoring je možno chápat jako (Brumovská a Seidlová Málková 
2010, s. 14; Zachary, 2009, s. 3-4): 

- jedinečný vztah mezi dvěma osobami - žádné vztahy nejsou stejné, jelikož 
jsou ovlivněny různými interpersonálními procesy, které formulují jejich 
charakter,

- partnerství, v němž probíhá proces učení - jedním z cílů téměř všech tezí 
mentoringu je získání nové vědomosti, dovednosti či osobního rozvoje, 
zdůrazňuje se význam zainteresovanosti obou stran, což směřuje  
ke spolupráci, při níž se dostáváme k cílům, které by měly být definovány 
společně, aby na jejich dosahování mohli mentor a mentee společně  
pracovat,

- proces definovaný typem podpory mentora - mentor se poskytováním 
sociální opory snaží naplnit potřeby klienta a funkce mentorského vztahu 
(psychosociální a instrumentální, tj. orientované na cíl),

- reciproční vztah -  mentoring přináší mentorovi příležitost pro vytvoření 
dlouhodobého kvalitního vztahu, důležité je zapálení na obou stranách, oba - 
mentor i mentee mají odpovědnost za svůj vztah a hrají určitou roli (vztah 
nevzniká z ničeho nic, potřebuje čas a práci na to, aby se rozvinul, mimo jiné 
je náročné se učit, pokud se ve vztahu dotyčný necítí jistě, bez důvěry je 
dobrý mentorský vztah nemožný),

- dynamický  vztah - mění se v čase, důraz v mentorském vztahu je kladen 
zejména na budoucnost, což znamená nutnost rozvoje schopností, znalostí  
a přemýšlení. 

Mentorský vztah může být charakterizován pomocí deseti tezí  mentorského 
vztahu (Ackerman, Ventimiglia a Juchniewicz, 2002 cit. podle Pol, 2007, s. 137):

1. Jde o dynamický proces, osobní vztah silně ovlivňuje lidské chování.
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2. Úspěch mentorského vztahu záleží více na zájmu mentorovaného než  
na ochotě, dostupnosti nebo znalostech mentora.

3. Neexistuje profil ideálního mentora nebo mentorovaného - stejně tak 
neexistuje ideální mentorský program.

4. Spontánně vzniklé mentorství funguje téměř vždy. Plánované mentorství je 
pokusem vytvořit co nejpodnětnější prostředí k tomu, aby vzniklo spontánní 
mentorství. 

5. Má-li mentorský vztah přetrvat, musí z  něj mít mentor nejméně tolik 
uspokojení jako mentorovaný.

6. Důvěra sice obvykle rychleji vzniká tehdy, když jsou oba účastníci téhož 
pohlaví, rasy, etnika nebo když mají podobné vzdělání atd., ovšem ve chvíli, 
kdy se vytvoří skutečně mentorský vztah, nic z uvedeného není nezbytnou 
podmínkou.

7. Úspěšný mentorský vztah vzniká nejčastěji tehdy, když lidé společně pracují 
a mají rozdílnou míru zkušenosti, případně jsou ve vztahu nadřízenosti  
/ podřízenosti, jsou součástí týmu nebo projektu, nějakou dobu se již znají. 
Nejméně častou cestou k úspěchu je vyžadování mentorství nebo ustavování 
mentorských vztahů v rámci formálních programů.

8. Budovat vztah zúčastněným pomáhají „nepracovní“ aktivity, např. společný 
oběd nebo večeře.

9. Programy mentorství bývají nejúspěšnější, když je jejich koordinátor 
vedoucím pracovníkem organizace, zná řadu mentorů a mentorovaných, dále 
získává zpětnou vazbu o tom, jak vztahy fungují, a sehrává aktivní roli 
v podpoře dlouhodobého zapojení lidí v těchto procesech.

10. Prospěch z mentorství se u mentorovaného nemusí projevit po léta, může být 
nepatrný, neboť o něm může rozhodnout jen mentorovaný sám, např. když 
se ohlíží za svou životní či profesní dráhou. 

Kvalitu a efektivitu mentorského vztahu ovlivňuje i délka vztahu. Dlouhodobé 
vztahy, trvající déle než rok, mají znatelně pozitivní vliv. Krátkodobé mentorské 
vztahy, které jsou ukončené předčasně, mívají vliv spíš negativní - prohlubují 
nenaplněné potřeby a bývají příčinou sníženého sebevědomí v  oblasti mezilidských 
vztahů. Klíčem k úspěšné realizaci podpory profesního růstu je vytvoření vzájemného 
otevřeného vztahu mezi oběma subjekty, a to mentorem a klientem (podporovaným 
učitelem). Též záleží na schopnosti obou sdílet zkušenosti, na vzájemné důvěře, 
odpovědnosti, ale i zanícenosti, s  jakou k  mentoringu oba zúčastnění přistupují. 
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Neméně důležité jsou externí podmínky (kariérní růst, zajištění financí pro mentoring 
apod.), které by měla zajišťovat vzdělávací politika. Rozhodující pro kvalitu 
mentoringu je vzdělání mentora. Pro pedagogické pracovníky je však další vzdělávání 
v této oblasti velmi omezené. (Syslová, 2013, s. 68) 

Dobrý mentorský vztah závisí na efektivním vzdělávání. Nejkvalitnější učení 
spočívá v získávání znalostí, jejich použitelnosti v praxi a následného kritického 
reflektování. Významný je proto reciproční vzdělávací vztah mezi mentee a mentorem, 
kteří spolu formují partnerství, spolupracují na dosahování společně definovaných 
cílů, soustřeďují se na rozvíjení schopností, znalostí a myšlení mentee. (Zachary, 
2009, s. 3-4)

V roli mentora se ocitáme tehdy, pokud v důvěrném a partnerském dialogu  
s mentee hledáme odpovědi na otázky, které dotyčného trápí, které sám pojmenovává. 
Vztah mezi mentorem a mentee vychází z pohledu: „Za to, co se naučíš, jsi zodpovědný 
ty. Já zodpovídám za podporu, facilitaci a společné učení.“ Mentor by měl na mentee 
působit jako inspirátor, zvyšovat jeho sebevědomí a výkon, podněcovat ho  
k profesionálnímu chování a dosahování cílů, být pro něj vzorem, informátorem  
a rádcem v oblasti fungování dané organizace, oporou v krizových situacích  
a podporou v kariérním růstu. (EDOST, 2012, s. 7, 11)

V  procesu mentoringu dochází k  budování a vývoji vztahu mezi mentorem  
a mentorovaným. Ve vývoji mentorského vztahu rozlišujeme následující fáze (Jones, 
2008, s. 64): 

- Iniciace je prvotní fází, během níž dochází k počátečnímu budování důvěry 
mezi mentorem a klientem. 

- Kultivace je fází, při níž dochází k osvojování si nových dovedností  
a dosahování žádoucí úrovně profesní kompetence. 

- Separace je fází, kdy si mentor uvědomuje splnění své funkce a postupně se 
vzdaluje od svého klienta. 

- Redefinice je fáze závěrečná, v níž dochází k novému vymezení vztahů.

Dobrý mentorský vztah tvoří východisko úspěšného procesu mentoringu 
(kultivace) a prochází několika významnými fázemi (Zachary, 2009, s. 7-8):

- Příprava - první fáze zahrnuje nejen přípravu mentorovaného  
na mentoring, ale také přípravu samotného vztahu. Každý z  partnerů 
prověřuje svou vlastní motivaci a snaží se o sebereflexi a definování svých 
očekávání od mentorského vztahu. Následně partneři absolvují dialog  
a probírají vše potřebné společně.
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- Dojednávání - v druhé části procesu partneři probírají detaily  
a projednávají společné cíle, procesy a pravidla. Dohodnou se na frekvenci 
svých setkávání a na detailech jako jsou místa setkání a jejich trvání.

- Aktivace - jedná se o samotnou pracovní fázi, střed procesu mentoringu. 
Partneři pracují na dosahování stanovených cílů, pravidelně komunikují  
o svém rozvoji (posunu) a překonávají největší výzvy.

- Ukončení - poslední fází je fáze integrace a posunu. Pokud je proces 
úspěšný, je třeba ocenit a oslavit úspěchy, ohodnotit vztah a upevnit všechny 
nabyté zkušenosti.

Mentor a jeho klient se stávají přáteli a kolegy a sdílejí společně zájem o co 
nejkvalitnější výkon profese. 

Struktura fází může být různá, v  zásadě by se mělo jednat o nejméně roční 
kontrakt s minimálně 12 konzultacemi různého druhu podle fází, ve které se právě 
klient (učitel) a mentor nachází. Mentoring nezahrnuje jen tyto konzultace, ale spadá 
do něj i samostudium učitele, formy přednášek, náslechy a pozorování ve třídě, 
workshopy, čerpání z  literatury, internetu apod. (Šneberger, 2012a, s. 8). Mentorské 
vztahy trvají většinou tak dlouho, dokud nesplní svůj předem stanovený specifický cíl 
(Zachary, 2000, s. 3).

Uvědomění si toho, že mentorský vztah prochází několika různými fázemi, je pro 
mentora velmi důležité. Každý mentorský vztah je jedinečný, většina mentorských 
vztahů prochází fázemi počátku, rozvoje, někdy dobou stagnace, opět rozvoje. 
Zpočátku vztahu je běžné, že mentor pociťuje vztah jako jednostranný a má pocit, že 
dělá většinu práce sám. Vynaloží spoustu času a energie a dostává buď malou nebo 
žádnou zpětnou vazbu. Vytvořit dobrý vztah však trvá déle a je zapotřebí trpělivosti. 
Téměř vždy vztah dospěje k bodu, kdy kontakt mezi mentorem a mentee představuje 
boj a mentorova role se zdá být těžká. Většinou to je kvůli pocitu mentora, že se mu  
za jeho těžkou práci nedostává uznání. V  tuto chvíli je důležité, aby byl mentor 
podpořen a oceněn organizátorem (ředitelem). (Příručka facilitátora, 2012, s. 27)

2.3.1 Mentoring jako podpora začínajícího učitele

Koncept mentorství je jeden ze způsobů zvládnutí nové profesní role učitele. 
Absolventi učitelského studia a začínající učitelé mohou mít (podobně jako 
v jakémkoliv jiném odvětví) obtíže při adaptaci na plnou zátěž a plnou zodpovědnost 
při výkonu profese. Mentoring může představovat významnou pomoc při adaptaci 
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začínajícího učitele na nové prostředí. Učitel, který nabízí mentorskou podporu, se 
stává mentorem začínajícímu učiteli (klientovi).

Jako začínajícího učitele je možno označit učitele v  prvním roce 
pedagogického působení. Školní rok představuje z hlediska práce školy, učitele a žáků 
relativně uzavřený celek, v jehož průběhu získává učitel potřebný vhled do celkového 
chodu školy, upřesňuje si rozsah i obsah své učitelské profese a osvojuje si základní 
didaktické dovednosti (Šimoník, 1994, s.  9). Začínajícím učitelem nemusí být jen 
čerstvý absolvent, ale každý jedinec s konkrétním vzděláním, který v daném oboru 
začíná. Začínající učitel má příslušné vysokoškolské vzdělání a pedagogickou 
způsobilost, chybí mu však pedagogická zkušenost, neboť se nachází na počátku své 
profesní dráhy (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 306). Vstup do profese a první 
rok v  profesi učitele je označován za nejkritičtější z  hlediska konfrontace představ  
a ideálů, které vznikaly v  době studia, a skutečnou pedagogickou realitou, tedy 
z  hlediska konfrontace teorie s praxí. Zároveň je to však období nejintenzivnějšího 
procesu identifikace s životním povoláním (Maciaszek, 1974-75, s. 377; Šimoník, 1994, 
s. 9). Mladý učitel, vstupující do zaměstnání, byl do té doby v  roli studenta a nebyl 
identifikován s rolí učitele. Obtížné první týdny tedy neplynou z nedostatečné přípravy 
na vysoké škole, ale z neidentifikace s rolí učitele již na vysoké škole (Švaříček, 2007,  
s. 340). 

Na počátku kariéry ovlivňuje učitele jeho rodinné prostředí, jeho vývoj, jakožto 
mladého dospělého, dále osobnostní předpoklady, ale i podpora ze strany školy a širší 
komunity, tzn. jaké škola či stát připravují začínajícím učitelům podmínky (Long  
cit. dle Lukas, 2007, s. 372).

Učitel - začátečník přichází do školy na své první učitelské místo. Pro svůj vstup 
do profese je vybaven „balíčkem“ nezbytných znalostí a dovedností a určitou dávkou 
pedagogické zkušenosti. První rok učitelovy práce se všeobecně považuje  
za rozhodující období pro utváření jeho profesních dovedností a pro adaptaci na úkoly 
a podmínky, v  nichž vykonává své povolání. Mnozí začínající učitelé se obávají, že 
nezvládnou každodenní náročnou práci a nejsou si jistí, zda vůbec budou úspěšní 
v  pedagogickém působení. Některé obavy a nejistoty začínajících učitelů jsou 
oprávněné a vyplývají právě z  jejich začátečnické profesní nezralosti. U začínajících 
učitelů se objevuje šok z  reality (tzv. profesní náraz), tj. zjištění, že nejsou náležitě 
připraveni na všechno, co od nich práce ve škole vyžaduje. Začátečnická nezralost je 
postupně odbourávána v adaptační fázi, tj. přibližně během prvních tří let učitelské 
praxe. (Průcha, 2002a, s. 26; Vašutová, 2004, s. 129)
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Učitelství je jednou z profesí, do které čerství absolventi 
vstupují často bez přímé kolegiální podpory a musí se ve své 
třídě spoléhat především sami na sebe. V  adaptační fázi je 
proto důležitá metodická podpora začínajících učitelů  
ze strany zkušenějších učitelů. U zkušenějších kolegů mohou 
začínající učitelé najít nejen odbornou podporu, ale  
i kompenzaci pocitů osamělosti a bezradnosti v novém 
prostředí. (Lazarová et al., 2011, s. 104; Jaká opatření mohou 
posunout kvalitu učitelů, 2013) 

V podpoře rozvoje profesních dovedností u začínajícího 
učitele má důležité a nezastupitelné místo mentoring. První 
měsíce jsou pro mladého učitele nejobtížnější. Pro snadnější 
orientaci v  novém prostředí a rychlejší adaptaci může být 
učiteli nápomocen mentor, tzv. uvádějící učitel, který 
svými radami a pomocnou rukou může zmírnit začínajícímu 
učiteli střet s  realitou (Syslová, 2013, s. 66, 67). 
Prostřednictvím mentoringu je začínajícím učitelům 
poskytována podpora, asistence a vedení za účelem zvýšení 
jejich profesionálního vzestupu a úspěšnosti v  práci. 
Uvádějící učitel navozuje a udržuje vztah důvěry, péče  
a opory kontinuálně po poměrně dlouhé časové období. 
(Jonson, 2008)

V současné době není proces uvádění učitelů do praxe 
povinný. Podpora začínajících učitelů je ve školách plně  
v rukou ředitele, setkat se tak můžeme s tím, že někde jsou 
učitelé uvádění do profese velmi pečlivě, jinde jen formálně 
nebo skoro vůbec. (Průcha, 2009, s. 207; Starý et al., 2012,  
s. 16) 

Uvádějící učitel (mentor) pomáhá profesně mladému 
kolegovi v  období nástupu do výkonu učitelské profese 
(nejčastěji po dobu jednoho roku), podporuje ho, provází ho, 
radí mu, uvádí jej do praxe a zvyklostí školy a zodpovídá jeho 
otázky. Mezi základní oblasti, v nichž je začínajícímu 
učiteli nápomocen můžeme považovat (Podlahová, 2004, 
s. 14; Problematika začínajícího učitele, 2008; Průcha, 
Walterová a Mareš, 2009, s. 334; Osobnost učitele, 2013):

„Je velmi vážnou 
chybou domnívat se, 
že radost z 
pochopení a 
zkoumání může být 
prosazována 
prostředky, jako je 
nátlak nebo pocit 
povinnosti.“      
Albert Einstein
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- seznámení s provozem školy, školskou legislativou a  administrativními 
pracemi souvisejícími s  fungováním školy, s pravidly života na škole (práva  
a povinnosti žáků a studentů, jejich zákonných zástupců, pravidla 
vzájemných vztahů pedagogických pracovníků aj.),

- pomoc při přípravě a realizaci výuky, seznámení se školním vzdělávacím 
programem, s učebnicemi, předání informací o materiálním zajištění výuky 
(kabinety, knihovny, výpočetní technika…), předávání zkušeností při řešení 
výukových a výchovných problémů, upozornění na žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, pomoc při přípravě na výuku, pomoc při hodnocení 
výsledků vzdělávání,

- seznámení s  prací třídního učitele, spolupráce s  ostatními učiteli  
a s  výchovným poradcem při řešení výchovných problémů, vedení 
dokumentace, za kterou třídní učitel odpovídá, pomoc při vedení třídnických 
hodin,

- vzájemné hospitace učitelů, konzultace závažných témat, neformální 
rozhovory, společná organizace nejrůznějších akcí pořádaných školou,

- pomoc v oblasti rozvíjení vztahů s  rodiči, seznámení s obvyklými formami 
kontaktů s rodiči, upozornění na konkrétní problémy,

- informování o dalších okolnostech provozu školy, postavení školy  
na veřejnosti, image školy, politickém a společenském životě v obci a jeho 
zvláštnostech, možnostech dalšího vzdělávání, činnosti předmětových komisí 
ve škole, pedagogických a odborných časopisech  ve škole, vzdělávacích 
aktivitách školy vůči svým pracovníkům a vůči okolí školy (komunitní škola) 
aj.

Uvádějící učitel (mentor) musí být pro svého klienta snadno dostupný, mít pro 
něj čas, nesmí svou pomoc vázat na  osobní sympatie a usilovat o přílišné napojení 
nováčků na sebe, nesmí se snažit vytvořit novou kopii sebe samého, nechat se zneužít 
pro protekci (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 151).

Jednotlivé oblasti podpory můžeme shrnout do základních tří oblastí, v  nichž 
mentor spolupracuje se svým klientem (Nový termín - mentoring, 2009):

- oblast strukturní a institucionální - podpora  začínajícího  učitele, ale  
i učitele, který zrovna přichází na novou školu, tato oblast podpory je velice 
důležitá, jde v  ní o orientaci v  kultuře školy, tedy o její psaná i nepsaná 
pravidla chování,
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- oblast týkající se vlastní výuky - práce ve třídě, práce s  žáky, vyhledávání 
materiálů, tedy hlavní oblast učitelské činnosti,

- oblast osobnostní podpory - nejvýraznější  u začínajících učitelů, pro které 
s  odchodem z  vysoké školy nastává zcela nová a často velmi náročná fáze 
jejich životního cyklu (ze studenta učitelem, opuštění rodičů, zakládání 
vlastní rodiny aj.).

Uvádějící učitel (mentor) by měl začínajícímu kolegovi zajistit emoční podporu  
a bezpečný prostor, zaštítěný vzájemným vztahem. Začínající učitel by měl mít prostor 
otevřeně mluvit o svých problémech, se kterými potřebuje pomoci. Mentor by měl 
identifikovat dovednosti a schopnosti začínajícího učitele a dále je rozvíjet, měl by 
vycházet z jeho potřeb.

Učitelé se stávají experty zejména díky uznání kolegů a vedení školy  
a s  tím přichází také nabídka nové role - stát se mentorem. Učitelé - experti mohou 
nejen předávat své nabyté zkušenosti, ale mentorskou roli vnímají jako uznání  
a důvěru danou vedením školy. Tato role je vnímána jako pomyslná odměna a uznání 
za jejich odborný růst během kariéry učitele. (Švaříček, 2009, s. 283)

2.4 Formy a podmínky zavedení mentoringu do škol

Mezi mentorem a klientem může docházet k  více způsobům kontaktu. Mezi 
základní formy mentoringu řadíme setkání tváří v tvář, telefonické rozhovory, 
návštěvy škol a skupinové setkání s jinými páry mentor-mentee. (Hobson, 2003, s. 2) 

Rozlišovat můžeme přirozený (neformální) a formální mentoring (Bennetts, 
2003, s. 14 cit. podle Brumovská a Seidlová Málková, 2010, s. 14-16):

- Přirozený mentoring je vztah mezi osobou, která vytváří individuální 
rozvíjející se vztah pro někoho druhého, kdo se v něm učí, přičemž učící se 
definuje tento vztah jako vztah, v  němž má možnost osobního růstu. 
Neformální mentoring je vztahem, který funguje jako přirozené vzájemné 
spojení dvou lidí v jakékoli fázi života. Mentor neprochází žádným výcvikem, 
nemá žádné mentorské vzdělání ani není placen. Mentor formuje vztah 
přirozeně a nezištně bez přítomnosti třetí zprostředkující strany. 

- Formální mentoring je typický formálně vytvořený vztah na základě 
mentorských programů, které mají suplovat nedostatek přirozených 
mentorských vztahů. Jejich koncepce stojí na principech neformálního, 
přirozeného mentoringu. Hlavními ukazateli kvality vztahu jsou jeho 
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pravidelnost, dlouhodobost a odolnost, dále také subjektivní pocit blízkosti, 
důvěra a empatie. 

Mezi další formy mentoringu patří (Zachary, 2009, s. 8-10):
- Skupinový mentoring - spočívá v sociálních spojeních, ve kterých jsou 

sdíleny expertní znalosti v rámci skupiny. Většinou se jedná o menší počet 
lidí, kteří mají podobný druh práce, zážitky, zájmy či potřeby, kteří vytváří 
skupinu, aby se mohli učit jeden od druhého. Tyto skupiny mohou být 
součástí formálního mentorského programu nebo mohou tvořit vlastní 
skupiny.

- Opačný mentoring - tento druh mentoringu se stal populárním zejména  
v posledních letech spolu s růstem vzájemné potřeby vzdělávat se. Lidé  
v seniorských pozicích se učí od expertů v dané oblasti a zároveň se jedinci  
v juniorských pozicích učí od seniorských vůdců v jejich organizaci.

- Mentoringová řada vedoucích - vedoucí skupina má za cíl usnadnit 
jedinci dosažení specifického vzdělávacího cíle. Takovou skupinu většinou 
vyhledává mentee sám. 

Mentoring může být v podstatě prováděn kýmkoliv, kdykoliv a téměř kdekoliv. 
Může se jednat o jednorázový zásah nebo celoživotní vztah. Může se projevovat 
neformálně jako přátelský element nebo formálně jako součást vysoce 
strukturovaného zaměstnaneckého orientačního programu. Mentoring je proces,  
ve kterém mentor a mentee (klient) pracují spolu, aby objevili a rozvinuli latentní 
schopnosti klienta a aby ho podpořili k získání znalostí a schopností jako možnosti  
a potřeby jeho růstu. Mentor tedy slouží jako efektivní tutor, poradce, přítel, který 
umožňuje mentee vybrousit své schopnosti a myšlení. Mentoring také může probíhat 
nevědomě. Někdo může udělat či říci něco, co bude mít významný dopad  
na někoho jiného. Může se stát, že si příjemce časem uvědomí, jak významně ho 
zasáhla činnost či výrok druhé osoby. Pravděpodobně většina z nás něco podobného 
zažila ať už v roli mentora, mentee nebo v obou z nich. (Shea, 2002, s. 8) 

Jeden z  nejkvalitnějších a ucelených teoretických modelů popisujících přínosy 
mentoringu je „Model procesu zprostředkování přínosů mentoringu“ (Rhodes  
a Dubois, 2008, s. 256). 
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Obrázek č. 1 Model procesu zprostředkování přínosů mentoringu (Rhodes a Dubois, 2008, s. 256)

Tento model vychází z předpokladu, že mentoring je přínosný pouze tehdy, 
pokud mentorský vztah naplňuje určité znaky kvality, jako je důvěra, empatie či 
blízkost. Na tyto tři znaky působí historie vývojových mezilidských vztahů, sociální 
kompetence, doba trvání vztahu, kontext prostředí a také další vlivy. Kvalita, důvěra  
a empatie se dále odráží v  rozvoji sociální a emoční oblasti, rozvoji identity  
a mezilidských vztahů a rozvoji dovedností a kompetencí, které se vzájemně ovlivňují, 
a tak představují pozitivní přínos mentoringu. 

Hodnotící studie ukazují, že mentoring ve školství má celou řadu výhod, a to 
nejen pro klienta, ale i pro ostatní učitele, školy a vzdělávací systém obecně. 

Výzkumy naznačují, že i pedagogové, kteří se učí nejnovějším pedagogickým 
metodám, se vrací k tomu, co zažívali ve škole u svých vlastních učitelů. Většina těchto 
modelů představuje klasickou frontální výuku. Vzhledem k  tomu, že tato forma není  
u dnešních žáků příliš úspěšná, pomoc může nabídnout právě mentoring. Používání 
mentoringu pomáhá učitelům objevit více inovativních postupů, které lze ve výuce 
využít, umožňuje učitelům evaluovat vlastní zkušenosti. Mentoring pomáhá udržet 
zdravou objektivitu, správně se postavit k emocionální stránce vyučování, která může 

51



ovlivňovat učitele víc, než se zdá. Mentoring nabízí podporu v  uskutečnění svých 
stanovených cílů, nabízí specifické postupy o tom, jak do budoucna zvládnout některé 
věci lépe či jinak. (Moore, 2001)

Mentoring zvyšuje kvalitu pedagogických kompetencí, především v  oblasti 
zvyšování úrovně praktických dovedností. Umožňuje úspěšnou implementaci 
vzdělávacích strategií a požadavků kladených na učitele zvenčí prostřednictvím vlastní 
vnitřní motivace a vlastního vnímání úspěšnosti. Nabízí rámec pro celoživotní učení  
a podporu v  oblasti vlastního individualizovaného řízení učení. Nabízí model 
nehodnotící spolupráce na procesu učení a zvyšování kompetencí učitele. (Šneberger, 
2012a, s. 6-7)

Z rozvíjení mentorských vztahů ve školách netěží pouze začínající učitelé.  
V souvislosti se staršími a zkušenými učiteli, kteří se mohou v rolích mentorů ujmout 
vedení svých mladších kolegů, se hovoří o „zpětné socializaci“. Starší učitelé mohou 
využít své zkušenosti, zároveň se inspirovat způsobem práce svých mladších kolegů, 
„najít novou možnost seberealizace a eliminovat tak hrozící sociální izolaci, stagnaci či 
vyhoření“ (Lazarová et al., 2011, s. 105).

Z  mentoringu a mentorského vztahu samotného tak vyplývá řada výhod 
(Hobson, 2003, s. 3-4), jako je přínos pro vlastní profesní rozvoj, lepší analýza 
výkonnosti / problému, vhled do současné praxe, povědomí o různých přístupech 
k pozici vedoucího, zvýšená myslivost / hloubavost a zlepšení sebevědomí. Nemůžeme 
ovšem předpokládat, že budou přínosy účastníků mentoringu nutně stejné. Povaha 
strategií mentoringu se liší, je proto třeba vzít v úvahu kontextuální rozdíly (Hobson, 
2003, s. 8).

Po řadu let byl mentoring obecně spojován s celou řadou výhod a pozitivních 
následků od kariérního postupu a zvýšeného sebevědomí, ke zvýšení pocitu 
sounáležitosti. Výhody pro mentory obvykle pramení z  vytvoření a zvýšení kariérní 
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spokojenosti, zlepšení pracovních dovedností a osobní hrdosti a spokojenosti. 
(Hansford et al., 2002 cit. podle Hobson, 2003, s. 7)

Přestože mentoring přináší řadu výhod nejen v pracovní rovině, ale i osobní, 
domníváme se, že klíčovou roli hraje především motivace k využití mentorské 
podpory a s tím související systém zavádění mentoringu na školách. 
Povinnost učitelů k účasti na mentorském programu je sice nezbytná, nicméně pokud 
postrádá princip dobrovolnosti, ztrácí svůj smysl. Učitelé jsou zahlceni velkým 
množstvím povinností mimo samotnou výuku a přestože vnímají řadu vznikajících 
problémů, může být pro ně obtížné využít podporu zvnějšku. Tuto situaci ovlivňuje 
celá řada skutečností. Za zásadní považujeme především to, jakým způsobem daná 
škola, učitelé nebo veřejnost smýšlejí o profesních kvalitách učitele, jeho 
kompetencích a jeho zodpovědnosti vůči společnosti. Z tohoto pojetí vyplývají určitá 
rizika, neboť pokud je učitel vnímán jako expert, který přebírá zodpovědnost  
za veškeré dění a vlivy působící na vzdělávání a výchovu dětí, potom on sám může 
pociťovat potřebu metodické podpory za určitý druh selhání. On je přeci v roli 
poradce, vychovatele, kouče a experta. To, jak společnost chápe roli učitele, se odráží 
ve způsobu, jakým učitel ve skutečnosti jedná (přibližuje své jednání této skutečnosti). 
Pokud učitel vnímá hodnocení vlastní práce zvnějšku jako ohrožující, potom je takto 
vnímána také metodická podpora. Pokud bude učitel vnímat metodickou podporu 
jako pozitivní zpětnou vazbu, potom bude více motivován k tomu, aby ji využíval.  
K tomu však musí být nastaveny podmínky jednak v samotné škole, kde učitel působí 
(diskuse mezi učiteli a vedením školy o smyslu a účelu hodnocení práce učitele), ale 
také v celé společnosti (diskuse ke koncepci standardu a kariérním systému učitele). 

Učitel musí mít pocit, že jeho názory jsou brány v úvahu a slouží především pro 
jeho profesní rozvoj. Pokud bude systém metodické podpory nastaven shora 
(top-down), potom budou učitelé ztrácet motivaci k tomu, aby mentorskou podporu 
využívali. Hlavním cílem při využití a zavádění systému mentoringu ve školách je 
proto pochopení pravého smyslu mentorské podpory, který nesmí být zneužit  
ve prospěch normy (hodnocení kvality výkonu učitele). Učitel musí mít prostor pro 
vlastní rozhodování a zároveň potřebu vzdělávat se. K tomu by měl mít také čas  
a vhodné podmínky, tj. příznivé pracovní klima. Pokud je učitel motivován k tomu, 
aby na sobě pracoval, a škola mu vytváří příznivé podmínky k jeho seberozvoji, potom 
je mentoring dobrou příležitostí pro rozvoj vlastní regulace (autoregulace). Učitel tak 
může z této podpory významně profitovat tím, že se ve svých kvalitách posunuje, 
směřuje stále dopředu a stává se skutečným expertem ve své profesi. Z toho profitují 
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především žáci, což se odráží na celkové kvalitě výuky, kvalitě školy a celkové kvalitě 
vzdělávání. 
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Hodnocení můžeme považovat za jeden z nejsilnějších motivačních nástrojů. 
Pokud je hodnocení kvalitně připravené, může být cenným nástrojem pro identifikaci 
rizik a potřeb školy a jejího dalšího rozvoje. Autoevaluace má sloužit k posouzení 
kvality a efektivity dané školy a především pro její potřeby. 

Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání je jedna ze šesti 
hlavních strategických linií vzdělávací politiky ČR, které jsou rozpracovány  
v dokumentu Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001). 

HODNOCENÍ METODICKÉ 
PODPORY UČITELŮ

3
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Cílem strategického záměru je dobudovat systém evaluace činnosti vzdělávacích 
institucí na všech úrovních řízení a správy, monitorování výsledků vzdělávání, 
hodnocení úrovně osobnostního rozvoje a profesní orientace dětí a mládeže. Úlohou je 
vytvoření diferencovaného evaluačního prostředí, ve kterém budou uplatněny jak 
interní, tak externí formy evaluace. 

Hodnocení veřejného vzdělávání v ČR (Koubek, 2013) probíhá ve dvou liniích. 
Odehrává se v rámci stanoveném školským zákonem a rámcovými vzdělávacími 
programy (RVP). Externí hodnocení provádí soustavně Česká školní inspekce (ČŠI), 
která je institucí zajištění zákonnosti poskytovaného vzdělávání, ale také jeho kvality. 
Rámec pro kvalitativní hodnocení vzdělávací činnosti ČŠI teprve tvoří. Externí 
hodnocení škol provádí také jejich zřizovatel, ale jedná se spíše o hodnocení užívání 
veřejných finančních prostředků, popř. dodržování jiných než vzdělávacích norem 
(McKinnsey, 2010). 

Posuzování profesních kvalit učitelů je v kompetenci jednotlivých posuzovatelů. 
Interpretace kvalit učitelů je proto mnohdy obtížná. Vytvoření přepracované struktury 
kompetencí do podoby kritérií kvalit učitele, které by byly zahrnuty v profesním 
standardu či profilu absolventa, může poskytnout oporu pro kvalitnější přípravu 
budoucích učitelů, zkvalitnění práce učitelů působících ve školách, ale také pro další 
profesní a kariérní růst učitelů. Jejich přípravě musí předcházet rozsáhlé diskuse  
a pečlivá analýza současné situace a připravenosti zadavatelů s těmito kritérii 
pracovat.  

V mezinárodní srovnávací studii OECD Quality in Teaching (1994) je kvalita 
učitele vyjádřená prostřednictvím pěti kritérií:

- vědomosti prokázané v oblasti kurikula,
- pedagogické dovednosti (zručnosti), výukové strategie,
- schopnost sebekritiky a reflexe,
- empatie, uznání a úcta k druhým,
- manažerské a řídící kompetence.

Kvalita učitelů je podmíněná také kvalitou přípravného vzdělávání, kterému 
předchází vhodný výběr uchazečů o studium učitelství. V některých zemích se pracuje 
s kritérii optimálních předpokladů budoucího učitele, která využívají i některé 
pedagogické fakulty v České republice. Postoj k učitelské profesi a vztah  
k dětem by měl být rozhodujícím momentem pro výkon profese učitele. (Vašutová, 
2004, s. 156-158)
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Kvalita učitele je spojená s profesionalitou, tzn. se zodpovědným  
a kvalifikovaným výkonem posuzovaným v následujících aspektech popisujících 
kvalitu (Švecová a Vašutová, 1997, s. 35-54):

1. zaujatost prací, láska k dětem (osobnostní aspekt),
2. umění učit (didaktický a kurikulární aspekt),
3. morální jednání (etický aspekt),
4. efektivní vedení žáků ve výuce a vytvoření příznivého klimatu ve třídě 

(pedagogický a manažerský aspekt),
5. nové informační a komunikační technologie ve výuce a jejich zavádění 

(didaktický aspekt),
6. ovládání různých modelů vyučování (didaktický a pedagogicko- 

psychologický aspekt),
7. přizpůsobení se situacím (osobnostní a didaktický aspekt),
8. umění diagnostikovat žáky a poznat je (pedagogicko-psychologický aspekt),
9. spolupráce s jinými učiteli (osobnostní a specifický profesní aspekt),
10. sebereflexe (osobnostní, specifický profesní a pedagogický aspekt),
11. profesní zodpovědnost (osobnostní a etický aspekt),
12. zdokonalování profese učitele jako reflexe změn (pedagogický, specifický
       profesní a osobnostní aspekt).

Předmětem hodnocení učitelů je zejména jejich aktuální vyučovací výkon  
v hodině, který je pozorovatelný či popsatelný nebo jiným způsobem zaznamenatelný 
tak, aby ho bylo možné na základě předem stanovených kritérií kvality interpretovat.

Pedagogické pozorování patří mezi nejčastější postupy v evaluačních procesech. 
Aby podávalo relevantní výpověď o vztazích mezi jednotlivými subjekty, o vzájemném 
působení mezi nimi nebo o jednotlivých jevech, jeho proces musí být řízený  
a systematický. Poskytuje obraz o časově i organizačně ohraničeném výukovém 
procesu ve třídě. Pozorování bývá ztotožňované s pojmem hospitace, jejímž cílem je 
hodnocení učitele nebo třídy. (Vašutová, 2004, s. 159)

Od 80. let minulého století se soustředěně zkoumá, jak pomoci začínajícím 
učitelům. Bylo vyvinuto mnoho programů, z nichž nejrozšířenější je koncept 
mentorství. Mentorství a uvádění začínajícího učitele je v odborné literatuře vnímáno 
jako jedna ze základních složek kvalitního učitele a kvalitní školy. (Irvin, 1985, 
Evertson et al., 2000, s. 126) 
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Ze statistických údajů ze Spojených států vyplývá, že učitelé, kteří získali kvalitní 
a soustavnou podporu, opouštěli učitelskou profesi výrazně méně než učitelé, kteří 
takovou podporu nezískali. (Ingersoll a Smith, 2004, s. 37) 

Z dobrého mentorského vztahu mají prospěch učitelé nejen v začátcích své 
profesní dráhy, ale i v dalších letech jejich pedagogické praxe (Jonson, 2008, s. 8). 
Metodická podpora však musí vycházet z určité potřeby nebo konkrétní evaluace. 
Tam, kde učitelé pociťují největší rezervy, bude metodická podpora nejúčinnější. 

Za účelem ověření kvality metodické podpory jsme realizovali výzkumné šetření, 
ve kterém mapujeme úroveň kvality výuky a zjišťujeme, v jakých oblastech učitelé 
pociťují určité rezervy. Tyto informace považujeme za cenné především z toho důvodů, 
že se na ně můžeme soustředit v rámci metodické podpory učitelů. Tato metodická 
podpora je očekávána zejména u učitelů začínajících. Výzkum jsme realizovali ve třech 
etapách zaměřených na:

1. mapování úrovně kvality výuky začínajících učitelů vybraných 
základních a středních škol ve Zlínském kraji, 

2. vnímání posunu kvality výuky u začínajících učitelů vlivem 
metodické podpory učitelů,

3. zhodnocení přínosu zavedeného systému mentoringu z pohledu 
učitelů vybraných škol ve Zlínském kraji. 

Každý z těchto cílů je svým způsobem specifický, a proto je způsob jejich 
zkoumání odlišný. 

Metodická podpora hraje klíčovou roli zejména u začínajícího učitele. Ten má při 
nástupu do školy přiděleného tzv. uvádějícího učitele, který ho provází, radí mu  
a podporuje v jeho profesním rozvoji. První rok učitelovy práce se všeobecně považuje 
za rozhodující období pro utváření jeho profesní role. V takové fázi je důležitá 
metodická podpora ze strany zkušenějších učitelů. V rámci metodické podpory učitelů 
sehrává klíčovou úlohu zvyšování úrovně kvality jejich výuky. 

V první etapě výzkumu jsme se zaměřili na zmapování úrovně kvality výuky 
začínajících učitelů vybraných základních a středních škol ve Zlínském kraji. 

Úroveň kvality výuky učitelů jsme mapovali v pěti oblastech, které považujeme 
za vhodné indikátory kvality výuky. Vycházeli jsme přitom z národních  
a mezinárodních standardů kvality, jako je například Mezinárodní standard práce 
učitele a lektora RWCT (2007), Mezinárodní pedagogické ISSA standardy (2002), 
Competent Educators of the 21st Century: ISSA‘S Principles of Quality Pedagogy 
(2010) - Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA 
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(2011), Rámec profesních kvalit učitele (Tomková et al., 2012), z výstupů národního 
programu Cesta ke kvalitě (NÚV, ©2011-2015) a z definovaných kompetencí kvalitní 
profesní praxe (Šneberger, 2012b). 

Mentoring jako nástroj profesního rozvoje učitelů představuje specifický 
podpůrný systém, který spočívá ve snaze o zkvalitnění výuky učitele pomocí různých 
metod. V tomto případě prostřednictvím jedné konkrétní osoby, která se snaží učitele 
nasměrovat, pomoci mu ve zdokonalování se ve své profesi. 

Po zavedení metodické podpory jsme realizovali druhé výzkumné šetření, 
které zjišťuje, zda vlivem poskytované metodické podpory došlo k posunu vnímané 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů vybraných základních a středních škol  
ve Zlínském kraji.

Ve třetí etapě výzkumu jsme se zaměřili na zhodnocení vnímaného přínosu 
zavedeného systému mentoringu na školách Zlínského kraje. 

Zavedení mentoringu na základních a středních školách ve Zlínském 
kraji bylo realizováno Krajským centrem dalšího profesního vzdělávání a Centrem 
vzdělávání a celoživotního učení Zlínského kraje. Program vzdělávání mentorů 
probíhal po dobu jednoho roku a bylo do něj zapojeno 10 pilotních škol ze Zlínského 
kraje. Do vzdělávání certifikovaných mentorů se přihlásilo celkem 15 učitelů, přičemž 
každý z nich pracoval se dvěma klienty (učiteli). Výcvik mentorů byl koncipován 
formou kontaktní výuky a praktických cvičení, součástí výcviku byly konkrétní 
příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků. 

Obsah mentorského výcviku se skládal ze čtyř dvoudenních modulů v časové 
dotaci 40 hodin teorie a 50 hodin praxe (3x dvoudenní moduly, 3x jednodenní 
supervizní setkání, 3x individuální supervizní podpora mentoringu a pozorování  
ve třídě se zpětnou vazbou, pozorování vlastní mentorské práce, diskuse nad 
rozvojovým plánem, skype kontakt a písemné konzultace). Součástí výcviku byla také 
nekontaktní výuka - samostudium. Po absolvování výcviku (jak teoretické, tak jeho 
praktické části) mentor obdržel osvědčení o absolvování kurzu (certifikovaný mentor).

Při úsilí o zavádění jakékoliv nové metody za účelem podpory určité cílové 
skupiny je vždy důležitý výsledek tohoto snažení, tzn. skutečný přínos, na jehož 
základě může být metoda označena jako přínosná. Stejně tak u zavádění mentoringu 
jako metodické podpory začínajících učitelů nás zajímal jeho přínos, který mohou  
v prvé řadě zhodnotit nejlépe samotní učitelé (klienti mentorů). Ve třetí etapě jsme se 
proto rozhodli analyzovat vnímaný přínos zavedeného systému mentoringu  
u vybraných učitelů základních a středních škol ve Zlínském kraji. 
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Tento cíl jsme rozdělili do několika oblastí vnímaného přínosu, mimo jiné jsme 
sledovali celkovou kvalitu výuky zkoumanou v první etapě výzkumu. Zajímal nás také 
přínos mentoringu v oblasti profesního a osobnostního rozvoje učitelů, soutředili jsme 
se na jejich spolupráci s mentorem a na oblast specifického problému definovaného 
učitelem, jež byl součástí mentorské smlouvy. Tyto oblasti zájmu jsme vyjádřili  
ve specifických výzkumných otázkách: 

1. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů vybraných 
základních a středních škol ve Zlínském kraji?
1.1. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  

a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti plánování výuky  
a hodnocení práce žáků?

1.2. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti výukových strategií  
a rozvoje učení žáků?

1.3. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti prostředí a podmínek 
výuky?

1.4. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti rozvoje školy, zapojení 
rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností?

1.5. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti profesního rozvoje 
učitelů?

2. Jaký je rozdíl (posun) ve vnímané úrovni kvality výuky z pohledu 
začínajících učitelů vybraných základních a středních škol  
ve Zlínském kraji před poskytováním metodické podpory  
a po jeho absolvování?
2.1. Jaká je celková úroveň vnímané kvality výuky z pohledu začínajících 

učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům?
2.2. Jaká je celková úroveň vnímané kvality výuky z pohledu začínajících 

učitelů po absolvování metodické podpory učitelů?
2.3. Jaký je celkový posun vnímané kvality výuky z pohledu začínajících 

učitelů?
H1 Předpokládáme, že existuje významný rozdíl (posun) ve vnímané úrovni 

kvality výuky začínajících učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům  
a po jeho absolvování.
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3. Jaký je rozdíl (posun) ve vnímané úrovni dílčích oblastí kvality 
výuky z pohledu začínajících učitelů vybraných základních  
a středních škol ve Zlínském kraji před poskytováním metodické 
podpory a po jeho absolvování?
3.1. Jaká je vnímaná úroveň dílčích oblastí kvality výuky z pohledu 

začínajících učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům?
3.2. Jaká je vnímaná úroveň dílčích oblastí kvality výuky z pohledu 

začínajících učitelů po absolvování metodické podpory učitelů?
3.3. Jaký je celkový posun vnímané úrovně dílčích oblastí kvality výuky  

z pohledu začínajících učitelů?
H2 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 

kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti plánování výuky a hodnocení 
práce žáků před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

H3 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti výukových strategií a rozvoje 
učení žáků před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

H4 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti prostředí a podmínek výuky před 
poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

H5 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny  
a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností před poskytováním metodické 
podpory a po jeho absolvování.

H6 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti profesního rozvoje učitelů před 
poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

4. Jaký je vnímaný přínos zavedeného systému mentoringu  
u vybraných učitelů základních a středních škol ve Zlínském 
kraji?
4.1. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v celkové 

kvalitě jejich výuky?
4.2. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 

jejich profesního rozvoje?
4.3. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 

jejich osobnostního rozvoje?
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4.4. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 
spolupráce s mentorem?

4.5. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 
definovaného problému?

Na základě výzkumného cíle jsme zvolili kombinovaný přístup založený  
na využití kvantitativních a kvalitativních metod. V kvantitativním 
výzkumu jsme mapovali úroveň kvality výuky začínajících učitelů. V další etapě 
výzkumu jsme zjišťovali, zda se vlivem metodické podpory změnila vnímaná úroveň 
kvality výuky začínajících učitelů vybraných základních a středních škol ve Zlínském 
kraji.

V kvalitativním výzkumu jsme se zaměřili na vnímání přínosu zavedeného 
systému mentoringu z pohledu samotných učitelů (klientů) vybraných základních  
a středních škol ve Zlínském kraji. V tomto případě nám šlo o zachycení kvality  
a hloubky vnímaného přínosu se všemi specifiky, které se projevují u jednotlivých 
účastníků odlišným způsobem, jsou tedy jedinečné, subjektivní a vyjádřené různě 
intenzivním prožitkem klienta. 

Jako techniku výzkumu jsme zvolili dotazník Kompetence kvalitní 
pedagogické praxe ve formě tzv. sebereflektivních škál (Sebehodnotící škála 
profesních kvalit učitele) vytvořených v rámci projektu IGA (Hrbáčková a Suchánková, 
2013). Jeho účelem bylo (sebe)hodnocení učitelů v oblasti jejich profesního rozvoje. 
Úroveň kvality výuky učitelů jsme mapovali v pěti oblastech, které považujeme  
za vhodné indikátory kvality výuky. Vybrané oblasti byly zakomponovány  
ve specifických výzkumných otázkách. Jedná se o tyto oblasti:

1. plánování výuky a hodnocení práce žáků (20 položek),
2. výukové strategie a rozvoj učení žáků (19 položek),
3. prostředí a podmínky výuky (20 položek),
4. rozvoj školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší 

veřejností (20 položek),
5. profesní rozvoj učitele (14 položek).

Každá oblast představovala různé činnosti, které učitel hodnotil na škále. Tato 
škála nabízela rozpětí od jedné do deseti, přičemž hodnota jedna vyjadřovala 
minimální souhlas a hodnota deset maximální souhlas s uvedenou činností a její 
realizací ve výuce.
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V první etapě výzkumu jsme vycházeli z pozorování práce (činností) 
začínajícího učitele. Dotazník nám tedy sloužil jako pozorovací arch, do kterého 
jsme zaznamenávali míru naplnění konkrétních činností začínajícího učitele. Činnosti, 
které nebylo možno pozorovat přímo ve výuce, byly zhodnoceny formou sebereflexe 
samotným učitelem. Doba pozorování se lišila (podle potřeby pozorovatele  
od 2 vyučovacích hodin po 6 vyučovacích hodin) tak, aby byl pozorovatel schopen 
posoudit úroveň jednotlivých kritérií. 

Ve druhé etapě výzkumu posuzoval učitel prostřednictvím dotazníku  
(ve formě sebereflektivních škál) míru naplňování činností v období při nástupu 
do školy (první týdny vyučování), tedy před poskytováním metodické podpory a po 
absolvování metodické podpory. Záměrem bylo zachytit posun v konkrétní oblasti 
výuky před poskytováním metodické podpory a po jejím absolvování. Posouzení bylo 
čistě individuální, tudíž záleželo na míře otevřenosti vůči sobě samému (předmětem 
posuzování nebylo to, co se od učitele očekává nebo to, co by chtěl ve výuce realizovat, 
ale skutečná míra výskytu konkrétní činnosti).

Některé činnosti byly velmi podobné, jejich uvedení mělo vždy konkrétní důvod. 
Většinou se jednalo o podobné činnosti, ale vždy s důrazem na jiný aspekt výuky  
(v oblasti hodnocení jsme se např. zaměřovali na zjištění, zda učitel při hodnocení 
bere v úvahu sebehodnocení žáků a v oblasti výukových strategií jsme chtěli zjistit, zda 
učitel vede žáky k sebehodnocení). Celá verze dotazníku v originální podobě je 
uvedená v Příloze č. 1.  

Třetí etapa výzkumu, která se svým charakterem výrazně odlišovala od první  
a druhé etapy výzkumu, se opírala o techniku polostruktorovaného rozhovoru. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o subjektivní pohled učitelů v otázce vnímání přínosu 
aplikovaných principů mentoringu k vlastní osobě, zaměřili jsme se na individuální 
prožitek jednotlivce. Otázky jsme pokládali osobně každému učiteli a nechávali jsme 
mu prostor na vyjádření. Při tvorbě otázek jsme se soutředili na oblasti zájmu 
definované ve výzkumných otázkách. Připravené otázky jsme rozdělili do kategorií  
v souvislosti se specifickými výzkumnými otázkami. První část otázek byla obecného 
charakteru. Cílem bylo zjistit klíčové faktory, které hrály důležitou roli při plánování  
a v průběhu realizace mentoringu:

1. Proč jste se rozhodl(a) využít mentoringu?
2. Co jste o mentoringu věděl(a) před vzděláváním?
3. Jaká byla Vaše očekávání a v čem byla naplněna?
4. Co pro Vás bylo v průběhu mentoringu klíčové?

63



Následovaly otázky týkající se první oblasti výzkumného problému, tedy 
zhodnocení celkových profesních kvalit učitele:

5. Které dovednosti jste si díky mentoringu osvojil(a)?
6. V jakých oblastech naopak vidíte příležitost pro svůj další rozvoj?
7. Co se Vám díky mentoringu daří a co se Vám naopak nedaří?
8. Jak Vám mentoring pomáhá?
Další série otázek se týkala přínosu v oblasti profesního rozvoje:
9. Co Vám mentoring přinesl (pro Vaši profesi)?
10. Jak jste změnil(a) svoji práci?
11. Co byste doporučil(a) svým kolegům?
12. V čem byste se chtěl(a) dále vzdělávat?
K oblasti osobnostního rozvoje se vztahovaly následující otázky:
13. Co Vám osobně mentoring přinesl? 
14. Jaké změny osobně pociťujete?
15. Co Vám mentoring dal a co Vám naopak vzal?
16. Co jste o sobě zjistil(a)?
17. Jaké máte další plány, cíle, kam chcete směřovat?
Další část otázek se týkala spolupráce s mentorem:
18. Jak se Vám spolupracuje s mentorem?
19. Jakým způsobem probíhají mentorská setkání?
20. V čem Vám mentor pomáhá, co nejvíce oceňujete na spolupráci s ním?
21. Popište, čemu se v rámci mentorských setkání nejvíce věnujete a proč.
22. Dává Vám mentor nějaké rady / tipy? Jaké?
Poslední část otázek souvisela s konkrétním problémem, který klient definuje  

ve smlouvě, a na který se s mentorem zaměřuje. Otázka byla položena na konkrétní 
problém. Chtěli jsme, aby se účastník sám vyjádřil k tomuto problému a rozvedl jeho 
podstatu.

23. Na co se konkrétně s Vaším mentorem soustředíte? Jaké problémy / situace 
řešíte?

24. Jaké předměty vyučujete? V čem jsou podle Vás specifické?
25. Které situace považuje za problematické?
26. Jak tyto situace řešíte?
27. Jak se změnil Váš pohled na problémové situace ve třídě?
28. Řešíte tyto situace jinak než dříve? Jak?
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Na konci rozhovoru jsme učitelům předložili tzv. etapový model rozvoje, 
který rozpracoval Berliner (1995 cit. podle Tomková et al., 2012, s. 11), aby přiblížil 
etapy profesního rozvoje učitele. Účastníky jsme poprosili, aby si přečetli 
charakteristiku jednotlivých etap a následně zhodnotili, do které z nich by se zařadili 
před absolváním programu mentoringu a po jeho absolvování. 

Model zahrnuje následující etapy profesního rozvoje učitele (viz kapitola 1.2):
1. Začátečník (Beginner)
2. Pokročilý začátečník (Advanced beginner)
3. Kompetentní učitel (Competent teacher)
4. Zkušený učitel (Proficient teacher)
5. Učitel - expert (Expert teacher).

Výzkumný soubor první a druhé etapy výzkumu zahrnoval 30 začínajících 
učitelů ze základních (17 škol) a středních (13 škol) škol Zlínského kraje.  
V rámci výběru pro nás byla důležitá následující kritéria: 

1. povolání respondentů a jejich délka praxe (začínající učitel), 
2. druh školy, na které realizují svou výuku (základní a střední školy), 
3.  oblast, kde se tyto školy nacházejí (Zlínský kraj). 

Vzhledem k tomu, že délka praxe a oblast, kde se školy nacházely, jsou shodné, 
zobrazili jsme pouze tabulku znázorňující počet učitelů podle druhu školy, na které 
realizují svoji výuku. 

První rok učitelovy práce se všeobecně považuje za rozhodující období pro 
utváření jeho profesních dovedností a pro adaptaci na úkoly a podmínky, v nichž 
vykonává své povolání (Průcha, 2002a, s. 26). V takové fázi je důležitá metodická 
podpora zkušenějšího učitele (mentora).

Ve třetí etapě výzkumu jsme se zaměřili na účastníky programu mentoringu. 
Jednalo se o klienty mentorů - učitele ve věku 30-40 let, jež se aktivně 
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Tabulka č. 2 Rozdělení účastníků výzkumu podle druhu školy

Absolutní četnost Relativní četnost

Základní školy 17 56,67 %

Středení školy 13 43,33 %



zapojovali do programu (učitel A ve věkovém rozmezí 35-40 let, který vyučuje  
na gymnáziu předměty dějepis a německý jazyk, v době realizovaného rozhovoru byl 
zařazený do programu mentoringu téměř rok, přičemž mentoring se týkal předmětu 
dějepis; učitel B ve věkovém rozmezí 30-35 let, který vyučoval na základní škole 
předmět fyzika, matematika a tělesná výchova, v úloze mentee vystupoval více než šest 
měsíců a soustředil se také na jeden předmět - fyziku). 

Se získanými daty z první a druhé etapy výzkumu jsme dále pracovali  
v programu STATISTICA 12 CZ. Výsledky první etapy výzkumu zaměřené  
na mapavání úrovně kvality výuky začínajících učitelů základních a středních škol  
ve Zlínském kraji prezentujeme popisnou formou, tj. uvedením průměrného 
bodového hodnocení u jednotlivých oblastí kvality výuky. Průměrná hodnota 
se pohybuje v rozmezí 1 - 10 (jednotlivé položky náležející k jedné oblasti výuky jsou 
vždy zprůměrovány) podle posuzované míry dosažené kvality. Čím je hodnota dané 
oblasti vyšší, tím vyšší je posuzovaná kvalita výuky učitelů.

Pro zjištění, zda existují významné rozdíly (posun) ve vnímané úrovni kvality 
výuky učitelů před a po absolvování metodické podpory učitelům (druhá etapa 
výzkumu), jsme použili parametrické testování. Výsledky jsou prezentovány  
v tabulkách s průměrnou hodnotou, minimální, maximální hodnotu a uvedením 
směrodatné odchylky. 

Všechny formulované hypotézy jsme testovali prostřednictvím statistického 
testu významnosti pro metrická data - studentovým t-testem, 
prostřednictvím kterého lze rozhodnout, zda dva soubory dat získané měřením mají 
stejný aritmetický průměr. (Manák, Švec a Švec eds., 2005, s. 103). 

Ze získaných dat jsme ověřovali, zda existuje významný rozdíl mezi průměrným 
počtem bodů dosaženým v rozdílu posttestu a pretestu v jednotlivých oblastech před 
poskytováním metodické podpory učitelům a po absolvování metodické podpory.

Při analýze dat zaměřených na zhodnocení přínosu zavedeného systému 
mentoringu z pohledu učitelů vybraných škol ve Zlínském kraji jsme zvolili metodu 
zakotvené teorie založenou na principu kódování. 

Rozhovory jsme zaznamenali pomocí nahrávacího zařízení a po transkripci  
z audiozáznamu následovala podrobná analýza. Na základě této analýzy jsme chtěli 
zjistit, jaké je vnímání přínosu zavedeného mentoringu vybraných učitelů základních  
a středních škol ve Zlínském kraji. V procesu modelování zakotvené teorie jsme 
vycházeli ze dvou druhů kódování:
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1. otevřené kódování, jehož cílem bylo porovnávání a třídění významových 
jednotek (jevů, pocitů, soudů), které jsme zakomponovali do vyšších řádů 
(kategorií), 

2. axiální kódování, jehož cílem bylo analyzovaná data znovu uspořádat novým 
způsobem prostřednictvím spojení mezi kategoriemi, vytvořili jsme vztahy 
mezi příčinnými podmínkami ve specifickém kontextu mentorské podpory. 

Tuto výzkumnou strategii jsme zvolili proto, že nám šlo o interpretaci vnímaného 
fenoménu, který klienti prožívají. Soustředili jsme se na specifickou oblast, situaci, 
prostředí a podmínky. Prostřednictvím analýzy dat jsme získali teorii, která vysvětluje, 
jakým způsobem klienti (učitelé) vnímají přínos zavedeného systému mentoringu  
ve své učitelské praxi. 
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Při zjišťování úrovně kvality výuky začínajících učitelů jsme se zaměřili  
na posouzení jednotlivých kvalit v dílčích oblastech výuky. Zajímalo nás, jaká je kvalita 
výuky začínajících učitelů v oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků, v oblasti 
výukových strategií a rozvoje učení žáků, v oblasti prostředí a podmínek výuky,  
v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší 
veřejností a v oblasti profesního rozvoje učitele. 

EFEKTIVITA METODICKÉ 
PODPORY UČITELŮ

4
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4. 1 Úroveň kvality výuky začínajících učitelů

V první etapě výzkumu jsme se zaměřili na zjištění, jaká je úroveň kvality výuky 
začínajících učitelů vybraných základních a středních škol ve Zlínském kraji. Zajímalo 
nás především:

1. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů vybraných základních  
a středních škol ve Zlínském kraji?
1.1. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  

a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti plánování výuky  
a hodnocení práce žáků?

1.2. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti výukových strategií  
a rozvoje učení žáků?

1.3. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti prostředí a podmínek 
výuky?

1.4. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti rozvoje školy, zapojení 
rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností?

1.5. Jaká je úroveň kvality výuky začínajících učitelů na základních  
a středních školách ve Zlínském kraji v oblasti profesního rozvoje 
učitelů?

V oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků (tabulka č. 3) se začínající 
učitelé nejvíce zaměřují na to (otázka č. 13), aby měli žáci možnost využít rozmanité 
formy výuky (skupinovou, individuální a hromadnou činnost). Hodnotí spíše pokrok 
žáka, než by se zaměřovali na srovnání s ostatními žáky (otázka č. 3) a plánují činnosti 
pro různé typy žáků (otázka č. 7). Na druhou stranu se začínající učitelé příliš 
nezaměřují na individuální rozvoj (otázka č. 8) každého žáka (plán jejich rozvoje)  
a neumožňují žákům podílet se ve větší míře na tvorbě kritérií hodnocení (otázka  
č. 17). Učitelé si sice vedou individuální záznamy o průběhu a výsledcích každého žáka 
nebo jeho prokrocích, ale plán rozvoje pro ně není tolik důležitý jako hodnocení jejich 
práce. Největší rozptyl (rozdíly v hodnocení) jsme zaznamenali v případě práce  
s portfoliem žáků (otázka č. 5). Je tedy patrné, že někteří učitelé pracují s portfoliem 
žáků, jiní naopak tuto možnost využívají pouze v omezené míře. 

69



Tabulka č. 3 Úroveň kvality výuky v oblasti Plánování výuky a hodnocení práce žáků

TVRZENÍ PRŮMĚR ROZPTYL SM.ODCH.

1. Vedu si individuální záznamy o průběhu a výsledcích každého 
žáka a jeho pokrocích. 5,77 5,77 2,402

2. Při každé činnosti vyhodnocuji míru dosažení osobního 
maxima každého žáka a podle toho plánuji další činnost. 4,73 4,272 2,067

3. Při hodnocení se zaměřuji na pokrok žáka spíše než na jeho 
srovnání s ostatními žáky. 6,3 2,839 1,685

4. Používám slovní hodnocení spíše než jiné formy hodnocení. 5,63 4,722 2,173

5. Pracuji s žákovským portfoliem. 4,73 7,377 2,716

6. Pravidelně informuji každého žáka o jeho silných stránkách, o 
prostoru pro zlepšení i o tom, co by mohl pro zlepšení 
vlastního učení udělat.

6,33 2,576 1,605

7. Plánuji činnosti pro různé typy žáků. 6,3 3,389 1,841
8. Pro každého žáka vedu plán individuálního rozvoje. 2,87 4,121 2,03
9. Plánuji navíc specifické činnosti pro jednoho či více   

konkrétních žáků ve třídě. 5,03 5,48 2,341

10. Výuku plánuji a vyhodnocuji ve spolupráci se žáky.  4,23 3,356 1,832

11.  Promýšlím, jak zohlednit individuální učební styl každého 
žáka a jeho tempo. 5,93 4,618 2,149

12. Při plánování výuky zařazuji témata nebo činnosti, které 
navrhli sami žáci. 5,4 2,938 1,714

13. Při plánování se zaměřuji na to, aby měli žáci možnost využít 
individuální, skupinovou i hromadnou (společnou) činnost. 6,83 3,591 1,895

14. Vedu si seznam aktivizujících metod (např. metod kritického 
myšlení). 5,03 5,135 2,266

15. Při hodnocení beru v úvahu sebehodnocení žáků. 4,87 3,912 1,978
16. Vedu žáky k tomu, aby formulovali očekávání od vlastní práce. 4,33 3,471 1,863
17. Umožňuji žákům podílet se na tvorbě kritérií hodnocení. 4,13 4,19 2,047
18. Vedu žáky k tomu, aby se vyjadřovali k práci ostatních. 4,7 5,322 2,307
19. Získávám od rodičů informace o jejich očekáváních týkající se   
      jejich dětí a zapracovávám je do individuálních vzdělávacích   
      plánů.

4,17 6,145 2,479

20. Do plánování a hodnocení výuky zapojuji další osoby (kolegy, 
       rodiče, další odborníky). 6,2 4,924 2,219

Celková kvalita výuky v oblasti 1 5,18 5,203 2,281

V oblasti výukových strategií a rozvoje učení žáků (tabulka č. 4) je pro začínající 
učitele nejdůležitější seznámit žáky s tím, co se mají naučit (otázka č. 1). Učitelé jsou 
také schopni v případě potřeby změnit plán výuky a přizpůsobit ho aktuálním 
možnostem žáka (otázka č. 2), zadávají učivo různé náročnosti (otázka č. 6) a preferují 
ve větší míře zkušenostní učení před frontální výukou (otázka č. 12). Nedělá jim 
problém zorganizovat výuku v různých seskupeních tak, aby žáci sdíleli poznatky, 
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myšlenky a názory (otázka č. 14). Naopak v omezené míře využívají 
individualizovanou výuku (otázka č. 8) a nabízí žákům převážně stejné metody  
a formy výuky (bez ohledu na jejich styl učení).  

Tabulka č. 4 Úroveň kvality výuky v oblasti Výukové strategie a rozvoj učení žáků

TVRZENÍ PRŮMĚR ROZPTYL SM.ODCH.
1. Žáky seznamuji předem s tím, co se mají naučit. 7,93 4,339 2,083
2. V případě potřeby měním plán výuky a přizpůsobuji ho 

aktuálním možnostem žáků.  7,57 5,081 2,254

3. Ve výuce pravidelně využívám aktivizující metody (např. 
metody kritického myšlení). 6,77 5,221 2,285

4. Předkládám žákům problémy k řešení. 6,67 4,024 2,006
5. Vedu si záznamy o individuálních potřebách, zájmech žáka 

a jeho možnostech. 5,2 7,823 2,797

6. Zadávám učivo různé náročnosti (obsahu, rozsahu, úrovně 
a času potřebného ke splnění). 6,93 4,752 2,18

7. Pracuji s kritérii hodnocení (podle možností každého žáka). 6,2 3,96 1,99
8. Každému žákovi nabízím jiné metody a formy výuky 

s ohledem na to, jakým způsobem se učí (jaký je jeho 
učební styl).

3,67 4,297 2,073

9. Beru v úvahu různé tempo učení žáků a nabízím dostatek 
času k řešení úkolu. 6,4 4,731 2,175

10. Dávám žákům v průběhu výuky i mimo ni možnost volby a 
vedu je k porozumění, že každá volba má své důsledky. 6,07 2,477 1,574

11. Ve výuce realizuji činnosti, které navrhli sami žáci. 6,23 5,24 2,289
12. Preferuji činnostní (zkušenostní) učení žáků před 

sdělováním hotových poznatků a frontální výukou. 6,83 4,627 2,151

13. Propojuji učení s reálnými životními situacemi a osobními 
představami a prožitky žáků. 4 3,633 1,906

14. Organizuji výuku v různých seskupeních (dvojice, menší či 
větší skupiny) tak, aby se žáci dívali na problém z různých 
úhlů pohledu, sdíleli poznatky, myšlenky a názory.

7,47 3,706 1,925

15. Každému žákovi dávám prostor, aby vyjádřil, jak se cítí, co 
se mu daří.  6,13 2,74 1,655

16. Umožňuji žákům plánovat, čeho chtějí dosáhnout. 5,5 4,19 2,047
17. Vedu žáky k tomu, aby svou práci hodnotili sami. 5,67 2,849 1,688
18. Při řešení konfliktní situace považuji žáka za partnera, 

který by měl přijít s návrhem, jak konflikt vyřešit. 5,73 4,339 2,083

19. V emočně vypjatých situacích dávám najevo zájem a 
přijetí, snahu o porozumění, namísto poskytování rad. 6,8 4,097 2,024

Celková kvalita výuky v oblasti 2 6,4 5,067 2,251

Učení příliš nepropojují s reálnými životními situacemi a prožitkem žáků (otázka 
č. 13). Zajímavé je to, že se různí jejich názory na to, zda si vést záznamy  
o individuálních potřebách a zájmech každého žáka (otázka č. 5). Přesto je tato oblast 
jednou z nejvýše hodnocených kvalit začínajícího učitele (celková hodnota 6,4 bodu).
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V oblasti prostředí a podmínek výuky (tabulka č. 5) dosahují začínající učitelé 
nejvyšších kvalit (celková hodnota 6,8 bodu). V této oblasti se učitelé nejvíce zaměřují 
na to, aby povzbuzovali žáky ke kladení otázek (otázka č. 7) a k tomu, aby vyjadřovali 
své myšlenky a názory (otázka č. 5). 
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Tabulka č. 5 Úroveň kvality výuky v oblasti Prostředí a podmínky výuky

TVRZENÍ PRŮMĚR ROZPTYL SM.ODCH.
1. Průběžně zjišťuji informace o každém žákovi a jeho potřebách 

(týkající se také života mimo školu). 5,87 5,499 2,345

2. Respektuji, že každý žák dosahuje jiné maximální úrovně a 
proto se nesnažím o vyrovnání výkonů mezi žáky. 6,73 3,787 1,946

3. Výuku přizpůsobuji každému žákovi, např. v typu a obtížnosti 
úkolu. 5,87 5,018 2,24

4. Vítám integraci žáků různých ras, etnického původu, 
náboženského vyznání, rodinného zázemí, socioekonomické 
úrovně a kultur (spíše než jejich zařazení do speciálních škol).

5,87 7,225 2,688

5. Povzbuzuji žáky, aby vyjadřovali své myšlenky, pocity a 
názory a zdůvodňovali je. 8,03 3,482 1,866

6. Poskytuji žákům dostatek času na přemýšlení a odpověď. 7,47 1,706 1,306
7. Povzbuzuji žáky ke kladení otázek a oceňuji chuť se ptát. 8,33 1,471 1,213
8. Zapojuji žáky do rozhodování a umožňují jim nést 

spoluodpovědnost za věci, které se jich týkají (odpovědnost za 
vlastní učení, za důsledky jejich chování).

7,1 2,369 1,539

9. Ve výuce se zaměřuji na rozvoj sebedůvěry žáků. 6,6 3,353 1,831
10. Vytvářím situace, ve kterých může každý žák zažít úspěch. 6,9 4,231 2,057
11.  Mám uspořádaný prostor tak, aby se žáci mohli flexibilně 

zapojit do různých aktivit (samostatná činnost, skupinová, 
centra aktivit).

6,27 5,513 2,348

12. Nabízím žákům pomůcky a materiály, které jsou žákům 
volně přístupné, mohou si je samostatně brát a užívat dle 
aktuálních potřeb výuky. 

6,33 3,885 1,971

13. Žákům rovnoměrně předkládám k práci ve výuce různé 
zdroje informací (knihy, internet, časopisy, fotografie, 
multimédia).

6,27 5,722 2,392

14. Svěřuji žákům část rozhodování o uspořádání třídy a o jejím 
vybavení. 5,37 4,31 2,076

15. Umožňuji žákům, aby si ve výuce navzájem pomáhali. 6,83 2,005 1,416
16. Poskytuji žákům prostor se vzájemně ocenit. 7,07 2,615 1,617
17. Vždy přemýšlím nad tím, zda situace, které vytvářím, 

podporují sounáležitost žáků (každý se může zapojit a není 
vyčleněn).

7,23 3,702 1,924

18. Dodržuji společně stanovená pravidla třídy a sám se chovám 
tak, jak očekávám od žáků. 8,8 3,063 1,75

19. Umožňuji žákům podílet se na vytváření společných principů 
soužití ve třídě. 7,03 5,135 2,266

20. Podporuji rozvoj samostatnosti žáků tím, že každému 
umožňuji volbu vlastní činnosti.  5,93 5,373 2,318

Celková kvalita výuky v oblasti 3 6,8 4,597 2,144
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Tabulka č. 6 Úroveň kvality výuky v oblasti Rozvoj školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce  
s odbornou a širší veřejností 

TVRZENÍ PRŮMĚR ROZPTYL SM.ODCH.

1. Seznamuji rodiče s pojetím výuky (filozofie, cíle, strategie, 
způsoby hodnocení apod.). 6,1 5,679 2,383

2. Nabízím rodičům možnost spolurozhodovat o věcech 
souvisejících s životem třídy, školy a postupech vhodných 
k podpoře učení a rozvoje žáků.

5,53 7,017 2,649

3. Poskytuji rodičům konzultace v otázkách výchovy a vzdělávání. 6,93 6,27 2,504

4. Vítám účast rodičů a členů rodiny ve výuce. 5,43 10,323 3,213

5. Sdílím s rodiči své záznamy o pokrocích žáků. 6,53 5,018 2,24

6. Vybízím rodiče, aby organizovali aktivity pro žáky (výlety, 
návštěvy, exkurze, sportovní akce, divadelní představení, 
tábory apod.).

3,77 6,6 2,569

7. Se všemi rodiči jsem v přímém osobním kontaktu. 4,07 6,687 2,586

8. Ve věcech týkajících se žáka a školy se scházím s rodiči i mimo 
školu (návštěvy v rodině apod.). 2,53 4,465 2,113

9. Při komunikaci s rodiči využívám nejrůznější prostředky 
(písemnou i elektronickou formu). 6,9 7,333 2,708

10. Znám rodinné prostředí žáků, abych porozuměl(a) silným 
stránkám, zájmům a potřebám žáka. 4,47 3,43 1,852

11.  Do výuky začleňuji obsahy a témata, které vycházejí ze 
zkušeností žáků ze života ve vlastní rodině a komunitě. 5,5 3,846 1,961

12. Podněcuji zapojení žáků do života a řešení problémů místní 
komunity. 5,67 2,99 1,729

13.  Aktivně se zapojuji do dění místní komunity. 5,7 5,598 2,366

14.  Navazuji kontakty s lidmi, organizacemi a institucemi, které 
mohou obohatit vzdělávání žáků, získávám od nich odbornou 
a materiální podporu.

5,6 3,834 1,958

15.  Umožňuji žákům v rámci výuky vstoupit do kontaktu s lidmi, 
organizacemi a institucemi, které mohou obohatit jejich 
vzdělávání.

5,93 2,756 1,66

16. Předkládám návrhy na úpravu vzdělávacího programu školy. 2,97 5,415 2,327

17. Pravidelně diskutuji s kolegy a vedením školy o možnostech,    
jak zkvalitnit výuku. 5,33 4,644 2,155

18. Společně s kolegy vytvářím materiály do výuky. 6,33 5,058 2,249

19.  Aktivně se podílím na plánování a realizaci vzdělávacích 
projektů školy. 5,37 7,07 2,659

20. Mimo školu jednám tak, abych reprezentoval(a) dobré jméno 
školy a učitelské profese a chovám se tak, jak očekávám od 
žáků (např. nekouřím na veřejnosti, nepoužívám vulgární 
výrazy, neužívám alkohol apod.).

8,6 2,87 1,694

Celková kvalita výuky v oblasti 4 5,46 7,049 2,655



Zároveň také dodržují společně stanovená pravidla a chovají se tak, jak očekávají 
od svých žáků (otázka č. 18). Ve větší míře zapojují žáky do rozhodování (otázka č. 8), 
poskytují žákům prostor vzájemně se ocenit (otázka č. 16) a přemýšlí nad tím, zda 
situace, které vytváří, podporují sounáležitost žáků (otázka č. 17). 

V oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce s odbornou  
a širší veřejností (tabulka č. 6) začínající učitelé poskytují rodičům konzultace  
v otázkách výchovy a vzdělávání (otázka č. 3). Při komunikaci s rodiči využívají 
nejrůznější prostředky (otázka č. 9) a mimo školu jednají tak, aby reprezentovali dobré 
jméno školy (otázka č. 20). V největší míře se shodují v tom, že se chovají tak, jak 
očekávájí od svých žáků.

Tabulka č. 7 Úroveň kvality výuky v oblasti Profesní rozvoj učitele

TVRZENÍ PRŮMĚR ROZPTYL SM.ODCH.

1. Pravidelně vyhodnocuji silné a slabé stránky své výuky. 6,47 5,29 2,3

2. Pravidelně vyhodnocuji své jednání ve vztahu k žákům mimo 
výuku.  5 5,929 2,435

3. Mám vytvořen plán profesního rozvoje. 4,47 6,325 2,515

4. Vítám, když žáci hodnotí moji práci. 6,5 4,19 2,047

5. Využívám vzájemného hodnocení tak, že pravidelně zvu své 
kolegy do hodin. 3,77 6,943 2,635

6. Vítám hospitace ředitele. 4,63 6,927 2,632

7. Své odborné problémy, otázky i pokroky sdílím s kolegy. 6,5 4,19 2,047

8. Analyzuji informace od rodičů, žáků, kolegů, abych 
pochopil(a) a docenil(a) každého žáka. 6,87 2,948 1,717

9. Zabývám se svou profesí a žáky také mimo svou přímou 
pedagogickou povinnost. 6,53 5,429 2,33

10. Účastním se kurzů dalšího vzdělávání učitelů. 5,1 4,991 2,234

11. Využívám odbornou literaturu, různé organizace, informační 
zdroje a další příležitosti pro získání nových poznatků. 7,23 3,98 1,995

12. Sleduji aktuální vývoj v pedagogické oblasti, který má vliv 
na podobu výuky. 6,8 2,579 1,606

13. Vítám nové myšlenky a experimentálně je využívám ve své 
praxi. 6,97 4,653 2,157

14. Aktivně čelím stresu a syndromu vyhoření. 7,4 5,42 2,328

Celková kvalita výuky v oblasti 5 6,02 6,106 2,471

Naopak poměrně zřídka předkládají návrhy na úpravu vzdělávacího programu 
(otázka č. 16), s rodiči se mimo školu příliš nestýkají (otázka č. 8) a spíše je neoslovují, 
aby organizovali aktivity pro žáky (otázka č. 6). Začínající učitelé nepotvrdili, že by byli 
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se všemi rodiči v osobním kontaktu (otázka č. 7). V otázce účasti rodičů a členů rodiny 
ve výuce jsou začínající učitelé poměrně nejednotní (otázka č. 4). Rozptyl hodnocení je 
ze všech položek nejvýraznější. 

V oblasti profesního rozvoje (tabulka č. 7) jsou začínající učitelé poměrně 
rezervovaní v možnosti využití vzájemného hodnocení a přizvání svých kolegů  
do výuky (otázka č. 5). Někteří učitelé se příliš nezabývají plánem svého profesního 
rozvoje (otázka č. 3) ani příliš nevítají hospitace ředitele (otázka č. 6). Na druhou 
stranu jsou velmi otevření novým myšlenkám a experimentům ve výuce (otázka č. 13), 
ve velké míře využívají odbornou literaturu, informační zdroje a nové poznatky 
(otázka č. 11) a aktivně čelí stresu a syndromu vyhoření (otázka č. 14).

Nejvyšších kvalit dosahují začínající učitelé v oblasti č. 3 prostředí a podmínek 
výuky (r = 6,8 bodu), nejnižší hodnoty jsme zaznamenali v oblasti č. 1 týkající se 
plánování výuky a hodnocení práce žáků (r = 5,18 bodu). Rozdíly mezi jednotlivými 
oblastmi však nejsou výrazné. Při hodnocení kvality výuky dosahují začínající učitelé 
ve všech oblastech průměrně vyšší hodnoty než 5 bodů, což svědčí o kvalitách 
začínajících učitelů. Přesto jsme našli určité rezervy, se kterými by bylo vhodné  
u začínajícího učitele pracovat. 

Úroveň kvality výuky

oblast 1

oblast 2

oblast 3

oblast 4

oblast 5

1 10

6,02

5,46

6,80

6,40

5,18

Obrázek č. 2 Úroveň kvality výuky v dílčích oblastech
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V rámci metodické podpory je vhodné zaměřit se na některé činnosti nebo 
dovednosti učitele a podpořit jejich rozvoj. Jednou z těchto činností je větší 
angažovanost v předkládání návrhů na úpravu vzdělávacího programu. Začínající 
učitel nechce příliš zasahovat do plánovacích činností, které přesahují rámec třídy. 
Uvádějící učitel ho může podpořit v aktivním přístupu při prosazení nových  
a zajímavých nápadů, zvláště pokud sleduje nové poznatky v oboru a neustále se 
vzdělává. Zároveň je potřeba citlivě uvážit, zda je vhodné podpořit jeho iniciativu 
nepřímo prostřednictvím rozvoje jeho sebeuvědomění, sebedůvěry a profesní jistoty.  
S tím souvisí také menší ochota začínajících učitelů ke vzájemnému hodnocení  
a možnosti pozvat do svých hodin zkušenějšího kolegu. Učitelé nemusí za všech 
okolností prožívat tuto spolupráci jako smysluplnou, často se obávají reakce  
a hodnocení ze strany kolegů. V tomto ohledu může být metodická podpora ze strany 
mentora velmi citlivá, aby měl učitel pocit, že nejde o hodnocení negativních stránek 
jeho výuky, ale naopak poskytnutí smysluplné zpětné vazby. Začínající učitel může  
ve větší míře využívat nabídek spolupráce rodičů nebo je vybízet k možnostem 
zapojovat se do různých školních i mimoškolních aktivit. Ze získaných výsledků 
vyplynulo, že začínající učitel může mít problém s tím, jak propojovat učení s reálnými 
životními situacemi a prožitky žáků. Metodická podpora se může v tomto případě 
zaměřit na posílení strategií z oblasti zkušenostního učení, intuitivního učení nebo 
např. prvků projektové nebo integrované tematické výuky. Při metodickém vedení je 
také vhodné zaměřit se na podporu individualizované výuky mezi žáky. Přestože se 
začínající učitelé soustředí na hodnocení pokroku žáků, mohou se ve stejné míře 
zaměřit také na jejich individuální rozvoj a umožnit žákům podílet se na kritériích 
hodnocení a rozvíjet jejich sebehodnocení. 

Je potřeba také zdůraznit, že metodická podpora se odvíjí od potřeb každého 
klienta (učitele) a jeho zkušeností, očekávání, postojů i celkového nastavení  
ke spolupráci s mentorem. Podstatné je, aby byl mentor schopný rozvíjet potenciality 
klienta a pracovat společně s ním na jeho rozvoji. Možnosti rozvoje jsou velmi 
individuální, tzn., že nelze obecně říci, na co by se měla metodická podpora zaměřit. 
Vždy záleží na konkrétní situaci. V procesu metodické podpory je zásadní rozvoj 
sebereflexe klienta (učitele), aby on sám byl schopen posoudit své silné a slabé stránky 
a pracoval na svém vlastním rozvoji. 
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4.2 Míra efektivity metodické podpory učitelů

Ve druhé etapě výzkumu jsme se zaměřili na zjištění míry efektivity metodické 
podpory začínajících učitelů na vybraných základních a středních školách ve Zlínském 
kraji. Zajímalo nás především:

2. Jaký je rozdíl (posun) ve vnímané úrovni kvality výuky z pohledu začínajících 
učitelů vybraných základních a středních škol ve Zlínském kraji před 
poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování?
2.1. Jaká je celková úroveň vnímané kvality výuky z pohledu začínajících 

učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům?
2.2. Jaká je celková úroveň vnímané kvality výuky z pohledu začínajcích 

učitelů po absolvování metodické podpory učitelů?
2.3. Jaký je celkový posun vnímané kvality výuky z pohledu začínajících 

učitelů?
H1 Předpokládáme, že existuje významný rozdíl (posun) ve vnímané úrovni 

kvality výuky začínajících učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům  
a po jeho absolvování.

Celková úroveň kvality výuky z  pohledu učitelů před poskytováním 
metodické podpory učitelům je hodnocena průměrnou hodnotou 5,96 bodu. 
Nejnižší dosažená průměrná hodnota u učitelů je 4,48 bodu a nejvyšší dosažená 
průměrná hodnota je 7,22 bodu. Nejméně jistí se učitelé cítí v oblasti plánování výuky 
a hodnocení práce žáků (oblast 1), která odpovídá hodnotě 5,22 bodu. Naopak 
největší jistotu pociťují učitelé v oblasti prostředí a podmínek výuky, která odpovídá 
hodnotě 6,8 bodu.  

     Pozn.: *Rozdíly jsou významné na hladině významnosti 0,01

     
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v celkové úrovni kvality 

výuky hodnoty 7,02 bodu. Nejnižší dosažená průměrná hodnota, kterou dosahují 
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Tabulka č. 8 Celková úroveň kvality výuky před a po absolvování metodické podpory

N PRŮMĚR MINIMUM MAXIMUM SM.ODCH.

PŘED MP 30 5,962 4,484 7,215 0,762

PO MP 30 7,024* 4,968 8,828 0,799



začínající učitelé je 4,97 bodu a nejvyšší dosažená průměrná hodnota je 8,83 bodu. 
Nejméně jistí se cítí učitelé v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, 
spolupráce s odbornou a širší veřejností (oblast 4), která odpovídá hodnotě 6,51 
bodu. Naopak nejvíce jistoty pociťují učitelé v oblasti prostředí a podmínek výuky 
(oblast 3), která odpovídá hodnotě 7,77 bodu.  

Při zjišťování, jaký je posun ve vnímané kvalitě výuky začínajících učitelů  
po absolvování metodické podpory učitelů jsme se zaměřili na zhodnocení rozdílu 
vnímané kvality výuky před a po absolvování metodické podpory. Po absolvování 
metodické podpory se vnímáná úroveň kvality výuky zvýšila o 1,062 bodu.

Z výsledků celkové úrovně kvality výuky učitelů vyplývá, že v celkovém posunu 
vnímání  kvality výuky před poskytováním metodické podpory učitelům a po jeho 
absolvování existuje významný rozdíl (p=0,001, p<0,05). Úroveň vnímané kvality 
výuky začínajících učitelů je po absolvování metodické podpory významně 
vyšší než před poskytováním metodické podpory. Hypotéza H1 se potvrdila. 
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé celkově vyšší úrovně kvality výuky 
a můžeme tedy říci, že metodická podpora byla učitelům přínosem. 
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Obrázek č. 3 Grafické vyjádření úrovně kvality výuky v dílčích oblastech před a po absolvování metodické 
podpory



3. Jaký je rozdíl (posun) ve vnímané úrovni dílčích oblastí kvality výuky  
z pohledu začínajících učitelů vybraných základních a středních škol  
ve Zlínském kraji před poskytováním metodické podpory a po jeho 
absolvování?
3.1. Jaká je vnímaná úroveň dílčích oblastí kvality výuky z pohledu 

začínajících učitelů před poskytováním metodické podpory učitelům?
3.2. Jaká je vnímaná úroveň dílčích oblastí kvality výuky z pohledu 

začínajících učitelů po absolvování metodické podpory učitelů?
3.3. Jaký je celkový posun vnímané úrovně dílčích oblastí kvality výuky  

z pohledu začínajících učitelů?
H2 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 

kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti plánování výuky a hodnocení 
práce žáků před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

H3 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti výukových strategií a rozvoje 
učení žáků před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

H4 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti prostředí a podmínek výuky před 
poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

H5 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny  
a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností před poskytováním metodické 
podpory a po jeho absolvování.

H6 Předpokládáme, že existuje rozdíl (významný posun) ve vnímané úrovni 
kvality výuky z pohledu začínajících učitelů v oblasti profesního rozvoje učitelů před 
poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování.

V oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků (oblast 1) dosahují 
učitelé před poskytováním metodické podpory průměrné hodnoty 5,22 bodu. 

Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné 
hodnoty 6,55 bodu. Když se podíváme blíže na jednotlivé položky, které učitelé 
hodnotili, zjistíme, že nejnižší průměrné hodnoty dosahuje otázka č. 8 (Pro každého 
žáka vedu plán individuálního rozvoje) hodnoty 4,97 bodu, oproti tomu nejvyšší 
průměrná hodnota připadá na otázku č. 15 (Při plánování se zaměřuji na to, aby měli 
žáci možnost využít individuální, skupinovou i hromadnou činnost). Tato položka 
dosahuje hodnoty 8,67 bodu.
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 Pozn.: *Rozdíly jsou významné na hladině významnosti 0,01

Je zřejmé, že učitelé se cítí nejméně jistí při individuálním plánování rozvoje 
žáka, a to jak před, tak i po absolvování metodické podpory. Nejvíce jistí se cítí být 
učitelé u plánování rozmanitých forem výuky (individuální, skupinová nebo hromadná 
činnost), které hodnotili nejvyšší průměrnou hodnotou před poskytováním  
i po absolvování metodické podpory.

Z výsledků vyplývá, že v úrovni plánování výuky a hodnocení práce žáků před 
poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování existuje významný rozdíl 
(p=0,001, p<0,05). Úroveň vnímané kvality výuky začínajících učitelů  
v oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků je po absolvování 
metodické podpory významně vyšší než před poskytováním metodické 
podpory. Hodnota rozdílu v úrovni kvality této oblasti je 1,32 bodu. Hypotéza H2 se 
potvrdila. Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé vyšší úrovně plánování 
výuky a hodnocení práce žáků a můžeme tedy říci, že v  této oblasti je metodická 
podpora pro učitele významná.

V oblasti výukových strategií a rozvoje učení žáků (oblast 2) dosahují 
učitelé před poskytováním metodické podpory průměrné hodnoty 6,4 bodu. 

Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné 
hodnoty 7,57 bodu. Podíváme-li se blíže na položky v této oblasti, zjistíme, že nejnižší 
průměrné hodnoty dosahuje otázka č. 8 (Každému žákovi nabízím jiné metody  
a formy výuky s ohledem na to, jakým způsobem se učí) s průměrnou hodnotou 5,87 
bodu. Učitelé naopak nejlépe hodnotí otázku č. 13 (Propojuji učení s reálnými 
životními situacemi a osobními představami a prožitky žáků), tato položka dosahuje 
průměrné hodnoty 8,68 bodu. Po absolvání metodické podpory mají učitelé stále 

Tabulka č. 9 Úroveň kvality výuky v dílčích oblastech před a po absolvování metodické podpory

N PRŮMĚR PŘED PRŮMĚR PO ROZDÍL SIGN.

Oblast 1 30 5,221 6,545* 1,324 0,001

Oblast 2 30 6,396 7,574* 1,178 0,001

Oblast 3 30 6,795 7,77* 0,975 0,001

Oblast 4 30 5,463 6,511* 1,048 0,001

Oblast 5 30 6,017 6,719* 0,702 0,002
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rezervy v tom, jak přizpůsobit výuku individuálním potřebám žáka a jeho stylu učení. 
Naopak (oproti začínajícím učitelům bez metodické podpory) jistější se cítí být v tom, 
jak propojit výuku s reálnými situacemi a prožitky žáků.

Z  výsledků vyplývá, že v úrovni kvality výuky v oblasti výukových strategií  
a rozvoje učení žáků před poskytováním metodické podpory učitelům a po jeho 
absolvování existuje významný rozdíl (p=0,001, p<0,05). Úroveň vnímané kvality 
výuky začínajících učitelů v oblasti výukových strategií výuky a rozvoje 
učení žáků je po absolvování metodické podpory významně vyšší než před 
poskytováním metodické podpory. Hodnota rozdílu v úrovni kvality této oblasti 
je 1,18 bodu. Hypotéza H3 se potvrdila. Po absolvování metodické podpory dosahují 
učitelé vyšší úrovně kvality v oblasti výukových strategií a rozvoje učení žáků. 
Můžeme tedy říci, že v této oblasti je učitelům metodická podpora přínosem.

V oblasti prostředí a podmínek výuky hodnotí učitelé před poskytováním 
metodické podpory kvalitu výuky průměrnou hodnotou 5,22 bodu. Po absolvování 
metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné hodnoty 7,77 bodu. 
Nejnižší hodnoty učitelé volili u otázky č. 14 (Svěřuji žákům část rozhodování  
o uspořádání třídy a o jejím vybavení) s  průměrnou hodnotou 5,43 bodu. Oproti 
tomu nejvyšší hodnoty udávali učitelé u otázky č. 18 (Dodržuji společně stanovená 
pravidla třídy a sám se chovám tak, jak očekávám od žáků), tato položka dosahuje 
průměrné hodnoty 9,33 bodu.

Výsledky ukazují, že v úrovni kvality v oblasti prostředí a podmínek výuky před 
poskytováním metodické podpory učitelům a po jeho absolvování existuje významný 
rozdíl (p=0,001, p<0,05). Úroveň vnímané kvality výuky začínajících učitelů  
v oblasti prostředí a podmínek výuky je po absolvování metodické 
podpory významně vyšší než před poskytováním metodické podpory. 
Hodnota rozdílu v úrovni kvality této oblasti je 0,98 bodu. Hypotéza H4 se potvrdila. 
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé vyšší úrovně kvality výuky  
v oblasti prostředí a podmínek výuky a můžeme tedy říci, že v  této oblasti je 
metodická podpora pro učitele významná.

V oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce 
s odbornou a širší veřejností (oblast 4) učitelé hodnotí své kvality výuky 
průměrnou hodnotou 5,46 bodu. 

Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné 
hodnoty 6,51 bodu. Co se týká položek v této oblasti, nejnižší hodnoty dosahuje otázka 
č. 8 (Ve věcech týkajících se žáka a školy se scházím s rodiči i mimo školu) 
s  průměrnou hodnotou 2,93 bodu. Oproti tomu nejvyšší hodnoty dosahuje otázka  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č. 20 (Mimo školu jednám tak, abych reprezentovala dobré jméno školy a učitelské 
profese a chovám se tak, jak očekávám od žáků). Tato položka dosahuje průměrné 
hodnoty 8,33 bodu. Zdá se, že učitelé se cítí být jisti v tom, jak dobře svých chováním 
reprezentují učitelskou profesi a ztotožňují se s rolí učitele. Také se ukazuje, že nemají 
potřebu řešit školní záležitosti mimo školu, což je při povinnostech učitele 
pochopitelné.

Obě tyto položky s nejnižší a nejvyšší hodnotou jsou uváděny jak v období před 
poskytováním metodické podpory učitelům, tak po absolvování metodické podpory 
učitelů.

Z výsledků vyplývá, že v úrovni kvality v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny  
a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností před poskytováním metodické 
podpory učitelům a po jeho absolvování existuje významný rozdíl (p=0,001, p<0,05). 
Úroveň vnímané kvality výuky začínajících učitelů v oblasti rozvoje školy, 
zapojení rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností je 
po absolvování metodické podpory významně vyšší než před 
poskytováním metodické podpory. Hodnota rozdílu v úrovni kvality této oblasti 
je 1,05 bodu. Hypotéza H5 se potvrdila. Po absolvování metodické podpory dosahují 
učitelé vyšší úrovně kvality výuky v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, 
spolupráce s odbornou a širší veřejností. Můžeme říci, že v této oblasti je metodická 
podpora pro učitele přínosem.

V oblasti profesního rozvoje učitelů hodnotí učitelé před poskytováním 
metodické podpory kvalitu výuky průměrnou hodnotou 6,02 bodu. 

Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v této oblasti průměrné 
hodnoty 6,72 bodu. Když se podíváme blíže na položky, které učitelé hodnotili, 
zjistíme, že nejnižší průměrné hodnoty dosahuje otázka č. 5 (Využívám vzájemného 
hodnocení tak, že pravidelně zvu své kolegy do hodin) 4,27 bodu, oproti tomu 
nejvyšší hodnotu přidělují učitelé otázce č. 8 (Analyzuji informace od rodičů, žáků, 
kolegů, abych pochopila a docenila každého žáka), tato položka dosahuje hodnoty 8,2 
bodu. Po absolvání metodické podpory vidíme stále rezervovaný přístup učitelů v tom, 
zda si přizvou do svých hodin své kolegy. Tuto možnost rozvoje vidí učitelé stále jako 
rizikovou, což může také vyplývat z konkrétní situace, atmosféry ve škole, otevřenosti 
/ uzavřenosti učitelského sboru, samotného učitele nebo také ostatních kolegů.

Z  výsledků vyplývá, že v úrovni profesního rozvoje učitele před poskytováním 
metodické podpory učitelům a po jeho absolvování existuje významný rozdíl 
(p=0,002, p<0,05). Úroveň vnímané kvality výuky začínajících učitelů  
v oblasti profesního rozvoje je po absolvování metodické podpory 
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významně vyšší než před poskytováním metodické podpory. Hodnota 
rozdílu v úrovni této oblasti je 1,05 bodu. Hypotéza H6 se potvrdila. Po absolvování 
metodické podpory hodnotí učitelé kvalitu profesního rozvoje za významnější,  
a můžeme tedy říci, že v této oblasti je metodická podpora pro učitele důležitá.

Hypotézy byly ve všech oblastech přijaty, z  toho vyplývá, že učitelé hodnotí  
po absolvování metodické podpory vyšší úroveň kvality výuky než před poskytováním 
metodické podpory. Jedná se o oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků, 
výukových strategií a rozvoje učení žáků a prostředí a podmínek výuky. Dále pak 
hodnotí učitelé po absolvování metodické podpory vyšší úroveň kvality v  oblasti 
rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností  
a v profesním rozvoji. 

4. 3 Vnímaný přínos zavedeného systému mentoringu

Ve třetí etapě výzkumu jsme se zaměřili na zhodnocení vnímaného přínosu 
zavedeného systému mentoringu na školách Zlínského kraje. Zajímalo nás především:

4. Jaký je vnímaný přínos zavedeného systému mentoringu u vybraných učitelů 
základních a středních škol ve Zlínském kraji?
4.1. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v celkové 

kvalitě jejich výuky?
4.2. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 

jejich profesního rozvoje?
4.3. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 

jejich osobnostního rozvoje?
4.4. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 

spolupráce s mentorem?
4.5. Jak učitelé vnímají přínos zavedeného systému mentoringu v oblasti 

definovaného problému?

So zapájaním sa do akejkoľvek novej, špecifickej činnosti (nielen v  oblasti 
vlastného profesijného oboru) vždy súvisí motivácia dotyčného. Napriek tomu, že 
rozhovor sme neprevádzali s  cieľom dopátrať sa k  dôvodom klientov na ich účasti 
v  programe mentoringu, táto téma sa vynárala v  rámci rozprávania učiteľov 
v priebehu celého rozhovoru.

O  čo im teda išlo? Účasť na programe bola klientom ponúknutá, resp. 
nevychádzala z ich vlastnej iniciatívy.
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„Noo tá odpoveď na to znie tak, že vlastne.. bolo mi to ponúknuté - prvá vec - 
kolegou, čo je mentor..“

 „No. Prvým hlavným dôvodom je ten, že mi o tom povedala moja dobrá známa 
zo školy, čo je zástupkyňa, ktorá vlastne je mentorka priamo. Hovorila mi o čo ide.. 
A ona to teda skúsila na mňa jednu hodinu, ukázala mi, ako to vypadá, tak som jej 
mentee už asi od septembra počítam.“

 Dôvodom môže byť aj nedostatočná informovanosť učiteľov o mentoringu ako 
spôsobe metodickej podpory, čo prakticky potvrdzujú sami.

„Predtým som o takej možnosti ani nevedel…“
„V rámci toho štúdia, ktoré som absolvoval, tak nikto nám nikdy nehovoril 

o takýchto metódach. Jo, až tu vlastne teraz, tento rok, som sa k tomu dostal.“
„Ale neviem, aké sú možnosti. Som nevedel do minulého týždňa, že existuje 

nejaký peer-mentoring, takže som tam taký akoby ľahko hodený voľne, takže 
postupne zisťujem, čo a ako.“

Pri výklade účastníkov sa postupne objavovali dva faktory súvisiace s motiváciou 
k účasti na programe, ktoré predstavujeme ako subkategórie. Jedná sa o motiváciu 
v pozitívnom slova zmysle („V niečom sa chcem zlepšiť“) a  motiváciu 
v negatívnom slova zmysle („Niečo robím zle“).

Snaha o zvýšenie kvality vlastnej práce vo svojej profesii je dôležitým aspektom  
i z hľadiska generálneho zefektívňovania danej profesijnej oblasti. V profesii učiteľa je 
takáto pozitívna motivácia o  to dôležitejšia, pretože svojou prácou ovplyvňuje 
i kvantum detí.

„Vlastne ja som na to pristúpil z toho dôvodu, že si myslím, že vždy sa ešte 
môžem zlepšiť,.. proste v tomto zmysle sa chcem posúvať ďalej.“ „Takže vylepšiť si.. 
Motivácia bola teda vylepšiť si svoje pedagogické schopnosti, dovednosti.“

 „V rámci toho môjho pôsobenia asi 3 roky čo som v školstve.. stále sa chcem 
akoby niekam posúvať. Predstava bola.. hlavne to bolo to skvalitnenie tej výuky.“

Motiváciou pre učiteľa môže byť či už všeobecné zvýšenie úrovne svojej výuky 
alebo zdokonalenie konkrétnych aspektov či faktorov, ktorým venuje z  nejakého 
dôvodu špeciálnu pozornosť.

„Cieľ, ktorý ja som mal, je taký, že by som chcel skúsiť nové metódy a chcel by 
som skúsiť ako keby viac zapojiť tých žiakov. Takže sa snažím to prehodiť na to, aby 
tá fyzika bola zábavná, aby sa decká neučili také kvantá informácií, ktoré aj tak 
zabudnú, ale skôr aby to bol taký zážitok pre nich, čo je jedna vec, a druhá vec, aby 
sa vzdelávali vzájomne. Jo? Nech to nie je stále tá frontálna výuka.“
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„Teda - rezultát je ten, že som sa zameral na spôsob kladenia otázok, aby boli 
jednoduchšie, aby som si ich lepšie premyslel, aby ich bolo menej a aby som poskytol 
žiakom čas na rozmyslenie.“

 „A tým cieľom mojím je.. bolo najskôr zabaviť tých žiakov - niektorí sú naozaj 
extrémne nadaní, ale ten cieľ sa menil na to, aby tá fyzika bola zábavou pre 
všetkých. Aby oni vlastne de facto sa učili, aj keď nevedia, že sa učia, aby to nebolo 
stále to večné opisovanie a tak ďalej.“

Takáto motivácia plynie z určitých skúseností, ktoré účastníci nabrali v priebehu 
vlastnej výuky. Nejde však len o tieto skúsenosti, ale o fakt, že učitelia sa nad 
nimi zamýšľajú, pozorujú reakcie svojich žiakov na štýl ich výuky a záleží 
im na tom, aby mal edukačný proces v ich podaní zmysel a pozitívny 
výsledok.

Pri analýze rozhovorov sa často objavovali výrazy typu „čo robím zle“, „čo 
nerobím dobre“ apod. Účastníci spozorovali vo svojej výuke isté nedostatky, faktory, 
s ktorými neboli spokojní a ktoré by chceli zmeniť, prípadne sa chceli dozvedieť, čo by 
mali zmeniť v rámci vedenia edukačného procesu na konkrétnej hodine.

„To znamená, že som chcel zistiť, hmm.. čo robím dobre, čo robím zle.“
„Najskôr som chcel zistiť to, čo robím zle, čo by sa dalo zlepšiť, to znamená 

najskôr zistiť niečo, čo vlastne nie je v poriadku a potom sa na to zamerať. Takže asi 
takto, najskôr obecne a potom by sa to dalo zamerať na nejakú konkrétnu.. 
konkrétny jav.“

„Niektoré hodiny mi napríklad nevychádzali tak, ako som si predstavoval 
podľa plánu, podľa toho, čo som chcel realizovať. A tak ma zaujímalo, čo teda 
nerobím dobre.“

Predchádzajúce výroky považujeme z hľadiska prístupu učiteľov k svojej profesii 
za kľúčové. Opäť totiž vypovedajú, že učitelia sa nad svojou prácou zamýšľajú 
a je pre nich dôležité, aby ich výuka bola kvalitná. Túto teóriu podtrhuje 
i skutočnosť, že učitelia nehovoria len o konkrétnych situáciách, ale 
vychádzajú zo svojich obecných pocitov a domnienok. Snažia sa 
identifikovať pozitívne a negatívne faktory vo svojej výuke, aby mohli 
následne s nimi pracovať. K takýmto faktorom sa postupom času  
aj dopracovali, čo vykresľujú na konkrétnych situáciách.

„Príkladom je tá konkrétna situácia - napríklad spôsob kladenia otázok.. 
(zamyslenie) Hmm.. zistil som, že otázky, ktoré sú mnou pokladané, sú príliš 
komplikované, žiaci nevedia ako na ne odpovedať.. V tom momente som robil chybu, 
že som ich preformulovával príliš rýchlo, to znamená, že bol krátky časový úsek  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na to, aby žiaci vstrebali tú prvú otázku a potom som vlastne z nedostatku času  
na ne i sám odpovedal alebo som žiakov motivoval k tomu, že som im napovedal.“

„ ...by som si chcel na základe svojich poznatkov, o čom si myslím, že nie je 
úplne dokonalé u mňa alebo nie je u mňa dobré alebo cítim nejaké rezervy, tak by 
som sa chcel zamerať na toto.“

„Áno, na to som sa chcel zamerať z toho dôvodu, že sa mi celkom často stáva, že 
mi hodina akoby utečie, to znamená, že sa nedostanem napríklad k tomu..  
zhodnoteniu, k záveru, zhrnutiu, že zostanem akoby v prostriedku.. Či robím správne 
motivačnú časť, to si nie som celkom istý, či jej venujem dostatok času, ale to je 
individuálne v každej hodine, podľa látky samozrejme, podľa celku.. Ale obecne,  
či tá hodina je harmonicky predstavená.“

Uvedené subkategórie predstavujú dva pohľady učiteľov na svoju výuku. 
To, že sa dá na určitý jav vždy pozerať z  pozitívnej i  z  negatívnej stránky, je 
samozrejmé. Takéto prístupy pravdepodobne tkvejú v odlišných druhoch myslenia, čo 
však v tomto prípade nepovažujeme za dôležité. Gro výpovedí účastníkov pre nás tkvie 
vo fakte, že sa nad svojimi učebnými štýlmi a  ich výsledkami zamýšľajú, čím 
preukazujú úprimnú snahu o zmenu, resp. zefektívnenie svojej výuky.

Mentor by mal na klienta pôsobiť ako inšpirátor, mal by byť preňho vzorom, mal 
by mu vedieť poradiť a mal by byť niekým, s  kým sa mentee dokáže porozprávať 
a komu sa vie zdôveriť. To, čo mentor potrebuje, aby sa na takúto pozíciu dostal, je 
klientovo uznanie ako v oblasti profesionálnej, tak v osobnej.

Pri rozprávaní učiteľov sa téma ich vzťahu s mentormi dostala do pozornosti 
viackrát. Mentori si uznanie svojich klientov získali najmä dvoma 
spôsobmi: v profesionálnej oblasti k nim klienti nadobudli rešpekt 
a v oblasti osobnej porozumenie vďaka efektívnej komunikácii.

Pokiaľ usilujeme o  zlepšenie sa v  akejkoľvek profesionálnej oblasti a hľadáme 
niekoho, kto nám s tým môže pomôcť, je samozrejmé, že sa zameriame na osoby, 
o ktorých vieme, že sú kompetentné a majú potenciál, ktorý nám môže 
poslúžiť. V danej situácii je teda rešpekt k takejto osobe nevyhnutný.

 „Hmm veľmi dobre sa mi s ním spolupracuje, je to sympatický človek 
a myslím, že má určite väčšie skúsenosti nepochybne, než ja. Ako áno, dobre sa mi 
s ním spolupracuje.“

„Tiež si myslím, že je docela dobré, že na to má metodiku manuálu, teda asi vie, 
čo robí a prečo to robí a že dokáže mi netradičným spôsobom sprostredkovať 
informácie o mne samom. Alebo pre mňa netradičným spôsobom.“

„Ona je skúsená už..“
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Vo vzťahu medzi mentorom a  klientom by mal byť rešpekt samozrejmou 
záležitosťou. Mentori si ho od svojich klientov získavajú prirodzene - na ich práci sa 
totiž zároveň odzrkadľuje ich kompetentnosť.

Rešpekt sa nie vždy nesie ruka v ruke s porozumením k danému 
človeku. Druhého môžeme rešpektovať v oblasti profesionálnej, ale 
nemusí tak tomu byť v oblasti osobnej. Mentor by preto mal byť zároveň 
človekom, ktorý dokáže s  menteem efektívne komunikovať a porozumieť si 
s ním na takej úrovni, kedy mentee nemá problém otvorene sa s ním 
porozprávať.

 „Pomáha mi v tom zmysle, že existuje, že je, to znamená, že môžem za niekým 
zájsť, môžem sa s niekým porozprávať, aj keď myslím si, že s kolegami by som sa 
mohol tiež porozprávať, ale tak.. (smiech)“

„Ale musí tam byť trošku ten vzťah medzi tým mentorom a klientom, musí byť 
úplne iný, než proste riaditeľ a učiteľ. A výhoda u mňa napríklad je to, že ona je 
niekedy taká.. mne je napríklad bližšia, než keby to bol niekto iný.“

„Máme dobrý vzťah, my sa vídame de facto denne, dokonca spolu chodíme  
na také športové akcie, takže nielen v tom profesijnom živote, i v tom osobnom sa 
stretávame často.. Ona bola už zavádzajúci učiteľ tu na škole, takže ma do toho 
uviedla akoby do toho všetkého, čo sa deje v tej škole, boli sme spolu na týždennom 
výlete v Anglicku, takže tam sme sa nejak ako keby.. ako keby k sebe, tak nejak sme 
si sadli docela by som povedal a ten vzťah je taký, že ona mi môže povedať čokoľvek 
a ja sa nenaštvem. To je tá výhoda.“

Vzťah medzi mentorom a klientom zohráva v procese mentoringu kľúčovú úlohu. 
Efektívna komunikácia je jedným zo styčných bodov vo všetkých medziľudských 
vzťahoch. Dokáže vyriešiť mnoho problémov, no cesta k nej vedie práve cez 
vzájomné porozumenie, rešpekt a dôveru. Tieto tri aspekty očividne 
nechýbajú vo vzťahoch učiteľov s ich mentormi, a tak je vybudovaný 
základ pre proces zefektívňovania výuky učiteľov.

Výraz „spätná väzba“ v rozhovoroch zaznieval opakovane v súvislosti 
s komunikáciou medzi mentorom a klientom. Účastníci nášho výskumu 
opisovali priebeh spolupráce s mentorom približne rovnako.

 „To mentorské sedenie, tak to je v bežnej hodine, ktorá ma 45 minút, ale to 
samozrejme mentor nezasahuje do mojej výuky, pozoruje.. A po tomto sedení, ktoré 
je s ním, je tá spätná väzba, ktorá trvá tak pol hodiny, necelú hodinu väčšinou.“

 „Väčšinou je to také rýchle, pretože niekedy tam nie som ja, ona ako 
zástupkyňa tam tiež mockrát nie je, takže skôr to riešime „zajtra prídem sa na teba 
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pozrieť“. Takže ona takto príde, ja tú hodinu mám nachystanú alebo nemám ju 
nachystanú a podľa toho ona mi dá tú spätnú väzbu. Ale nie je to naozaj, že by sme 
sa stretávali každý mesiac, raz za mesiac, v stredu.. jo? To nie.“

Proces mentoringu sa teda skladá z dvoch častí: pozorovanie klienta mentorom 
pri výuke a následné stretnutie - rozhovor, ktorý prebieha formou spätnej väzby.

Táto mentorská metóda sa vyznačuje dvoma základnými charakteristikami, ktoré 
majú spoločný cieľ - sebareflexiu menteeho. Jedná sa o „nastavenie zrkadla“, 
ktoré spočíva v repetícii odučenej hodiny menteeho a o charakteristiku  
s názvom „Prišiel som na to sám“. Tieto charakteristiky zároveň predstavujú 
subkategórie v našom výskume.

„Nastavenie zrkadla“ spočíva v  zopakovaní pozorovanej hodiny samotným 
mentorom, ktorý klientovi opisuje, čo videl na jeho vyučovacej hodine.

„Tým, že vlastne absolvujem potom spätnú väzbu z tých stretnutí, tak sa to 
zobrazuje vlastne na mojich.. na naberaní ďalších skúseností.“

„Bolo mi nastavené zrkadlo, to znamená vlastne bol som popísaný, čo som 
robil, takže som si z toho nejakým spôsobom zvnútornil informácie.“

Pri repetícii hodiny mentor zastáva neutrálny postoj, nič teda klientovi nevyčíta 
a jednoducho mu vykladá podrobný priebeh hodiny z pohľadu pozorovateľa.

„Nehovorila mi, čo robím dobre, zle alebo tak, predviedla mi celú tú hodinu.“
„My potom v ten deň, väčšinou v ten deň alebo podľa času alebo ďalší deň, sa 

stretneme a vlastne ona mi to ako keby zopakuje celú tú hodinu. Mne to príde 
v takom tom zmysle, akože keby sa to natáčalo na kameru, tak by to možno bolo to 
isté jo? Ale zase to podanie toho človeka je trochu iné než za kamerou. Ten človek si 
všimne také veci, ktoré ja by som si nevšimol na tej kamere.“

Ide teda o  objektivitu mentora, ktorý klientovi podsúva informácie, pričom 
cieľom tejto fázy mentoringu je zvnútornenie týchto informácií osobou klienta, čo 
vedie k ďalšiemu dôležitému kroku: k ich spracovaniu.

Neutrálny výklad mentora v  rámci spätného premietania hodiny sa môže zdať 
nezvyčajný a  neefektívny, no s  týmto tvrdením nesúhlasíme. Vďaka objektívnej 
spätnej väzbe mentora si sami učitelia dokázali uvedomiť, v čom majú 
nedostatky a na tých pracovať.

„Motivuje ma k tomu, aby som sám hľadal riešenia. Tak. Ale to nie sú jeho 
slová, to je moje, keď som si potom nad tým premýšľal, ako čo s tým robiť..“

„Program mi pomohol v podstate tou spätnou väzbou, takže som zistil, že si 
neuvedomujem, že robím nejaké veci, ktoré by som nemal robiť, ktoré sám viem, že 
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by som ja nemal robiť – teda nie je to o tom, že ona by mi hovorila, že ich nemám 
robiť.“

Dôležitá je práve sebareflexia, ku ktorej sa mentor snaží klienta 
nasmerovať. Využíva pri tom taktiku nepriameho navádzania klienta, aby 
si sám uvedomil, ako vyzerá priebeh jeho výuky, sám spozoroval chyby, 
ktoré robí a sám prišiel na to, ako takýmto chybám predchádzať, resp. ako 
ich napraviť. Prínos spätnej väzby pre učiteľov je teda nepochybný. „Najväčšia 
pomoc je asi tá objektívna spätná väzba. To je asi to najväčšie, čo mi veľa dalo.“

Používané metódy mentorov pri spolupráci so svojimi klientmi sa zdajú 
z  pohľadu účastníkov veľmi prínosné. Taktiku mentorovho nepriameho navádzania 
k sebareflexii klienta výborne vystihuje odpoveď jedného z učiteľov na otázku ohľadne 
spolupráce s mentorkou: „Ono to vypadalo tak, že ona mi vlastne predčítala celú tú 
hodinu a čítala čítala a ja som sa len tak chytil za hlavu, lebo viem, že to je zle, čítala 
ďalej a zase som vedel, že je to zle a zase a v tom kontexte tej hodiny už vidím, čo som 
robil zle. Ono to nie je o tom, že by povedala ´tu si urobil blbosť, tu si urobil blbosť, tu 
si urobil blbosť´.. Je to o tej spätnej väzbe.“

Keď si klient uvedomí, v čom má nedostatky a  na čom konkrétne musí 
zapracovať, je už len krok od toho, aby sa dopracoval k pozitívnym výsledkom svojej 
snahy. Mentor dokáže netradičnými spôsobmi primäť učiteľa 
k zefektívneniu svojej výuky vlastnými silami. Veríme, že práve tento fakt 
podtrhuje relevantnosť mentoringu ako metodickej podpory učiteľov.

Kategória, ktorú predstavujeme ako poslednú, opisuje pozitívne zmeny 
vyplývajúce z výpovedí klientov o dopade mentoringu na ich profesijný rast. V prvých 
kapitolách sme predstavili hlavné atribúty, k  zlepšeniu ktorých by mala smerovať 
pomoc mentora učiteľovi. Patria medzi ne kompetencie, sebavedomie učiteľa, jeho 
sebakontrola a profesionalita.

Je logické, že z  dvoch rozhovorov s  učiteľmi, ktorí sa v  procese mentoringu 
nachádzajú relatívne krátku dobu, zatiaľ nie je možné definitívne konštatovať posun 
vo všetkých spomínaných oblastiach. Avšak odpovede respondentov nám ponúkajú 
náhľad do ich pocitov, ktoré sú maximálne pozitívne a aspoň z časti naznačujú kladný 
prínos mentoringu pre ich profesijný rozvoj. Z odpovedí sme v rámci tejto kategórie 
vytvorili dve hlavné subkategórie.

Učitelia sa od sebareflexie posunuli k premýšľaniu a vytváraniu 
riešení konkrétnych problémov a situácií vo svojej výuke.

„Ten mentoring ma posúva v tom zmysle, že v tých pedagogických situáciách si 
to lepšie premýšľam. Pripravujem sa systematickejšie na hodiny, preformulovávam 
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si otázky, formulujem si otázky vopred, pripravujem si ich dopredu viac. Takže 
myslím si, že asi takto. Že.. ma to trošičku donútilo viac sa zamýšľať nad prípravou 
hodiny. Asi tak.“

„Domnievam sa, že viac premýšľam jednotlivé metódy i napríklad 
koncipovanie testov na ústne otázky, akože kladenie ústnych otázok, tiež na 
koncipovanie písomných testov. Takže myslím si, že v tomto smere, že som si zlepšil 
metodiku a premýšľam lepšie metodiku i čo sa týka písomných prác, nielen ústneho 
skúšania alebo ústneho overovania.“

Jedná sa najmä o výukové stratégie a metodiku, s ktorou sa zoznámili v priebehu 
mentoringu a ktorú, zdá sa, úspešne zavádzajú do svojej výuky.

 „Tak zmena nastala po tom mentoringu dosť.. zmena, ktorá mi napadá teda 
najviac je to, že som prestal využívať to množstvo tých hodín - za tú hodinu keď to 
poviem, môj program bol taký, že 80% bola frontálna výuka a v rámci čo sa týka 
nejakej laboratórky, teraz to mením už na tú prácu tých žiakov. Už to je teda aj o tej 
práci samotných žiakov.“

„V rámci toho mentoringu som bol zameraný na výuku nielen frontálnu v tom 
zmysle mojej, ale zapojil som aj ich, vlastne tú zodpovednosť za to učenie, tak sa to 
mení. Úplne ten pohľad tých detí sa mení a aj keď poviem ´ak ťa to nebaví, môžeš 
kľudne spať, ale potom to aj tak budeš musieť vedieť, je to tvoja vec, nie moja vec, ja 
ti to akurát musím podať´, tak tá zmena v tej oblasti pre tie deti. Jo, určite jo.“

Učitelia si po nadobudnutí nových znalostí vďaka mentoringu vopred premýšľajú 
a  starostlivejšie pripravujú priebeh svojich vyučovacích hodín. Pracujú takto  
na zdokonaľovaní svojich kompetencií a  profesionality, teda na dvoch z hlavných 
atribútov, k zlepšovaniu ktorých smeruje pomoc od mentora.

Okrem praktických zmien vo výuke účastníci opisujú svoje pocity 
a dojmy zo seba samých. Vďaka svojim mentorom a ich metódam sa cítia 
lepšie, kompetentnejšie a sebaistejšie.

 „Zdá sa mi, že som kompetentnejší učiteľ - o niečo! To ma teší, to mi prináša 
určitú vnútornú motiváciu, takže.. že sa dokážem od niečoho odpichnúť a zlepšiť sa.“

„Tá sebadôvera vo mne sa stopercentne zvýšila. Som si nebol istý nejakými 
vecami, nevedel som, či sú dobré alebo zlé a z toho hľadiska ako keby som mal už 
sebadôveru, že som si viac istý, jo? V tých hodinách.“

Učitelia dokážu efektívnejšie nakladať s časom a metódami v rámci 
svojich vyučovacích hodín, vedia pracovať s poznatkami získanými vďaka 
mentorovaniu a využiť ich pre dosiahnutie svojich cieľov nielen k svojej 
spokojnosti, ale aj k spokojnosti žiakov.
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„Mám dojem, že hodina prebieha lepšie alebo skôr sa mi.. lepšie sa mi darí 
dosiahnuť tých vytýčených cieľov, keď sa viac koncentrujem na hodinu na základe 
toho, čo o sebe vlastne potom pri tých stretnutiach viem.“

„Ale skôr ja by som to videl v tej sebadôvere ako takej. Úplne komplet, celé jo? 
Že som proste postúpil úplne, že prídem do tej školy a som kľudnejší. Viem, že môžem 
využiť určité tie metódy, napr. to sebakritické myslenie a viem, že to robím dobre, 
vidím tú spätnú väzbu od tých detí, ktoré sú naozaj niekedy v tých triedach... tie 
triedy sa nedajú ustrážiť. Použijem niečo, to čo som robil predtým, zruším 
a používam niečo iné a už je to cítiť jo, na tých deťoch.. Naozaj tá spätná väzba je 
tam veľmi dobrá.“

Zmeny, ktoré účastníci zaviedli vo svojej výuke, sa preukázali ako efektívne, čo 
prirodzene vedie k pocitom zdokonalenia svojej profesionality a kompetentnosti. Tieto 
pocity preukazuje aj ich sebahodnotenie v  etapovom modeli profesijného rozvoja, 
v  ktorom sa posunuli o  priečku vyššie. Napriek tomu, že v  úlohe klientov pôsobia 
relatívne krátko, i  táto doba postačila na to, aby si uvedomili, ako dokáže zmena 
metodiky a prístupu voči žiakom ovplyvniť efektivitu ich výuky. Dá sa povedať, že 
za tento čas sa nezmenil len ich prístup voči žiakom a metódam 
vyučovania, ale takisto voči sebe. Cítia sa kompetentnejší, istejší 
a sebavedomejší, čo považujeme za pozitívny indikátor z hľadiska 
efektivity mentoringu, nakoľko rozvoj kompetencií, profesionality 
a sebadôvery patrí medzi hlavné ciele mentoringu ako metodickej 
podpory učiteľov.

V  nasledujúcej čiasti zobrazujeme paradigmatický model, ktorý sme vytvorili 
pomocou vytýčených kategórií a  subkategórií z  otvoreného kódovania, ale  
i  zo samotných kódov. Naším cieľom v  rámci axiálneho kódovania bolo nalezenie 
určitých súvislostí, ktoré kategórie vzájomne prepájajú.

Do oblasti príčinných podmienok spadá prvá kategória s  názvom „O čo mi 
išlo“. Jedná sa o postrehy účastníkov výskumu vo svojej výuke, o ich predstavy toho, 
čo môžu zmeniť a toho, čo asi nerobia správne. Jav je charakterizovaný ako ústredná 
myšlienka dotýkajúca sa všetkých ďalších bodov. V našom paradigmatickom 
modeli ho predstavuje sebareflexia, nakoľko v nej vidíme zmysel celého 
procesu mentoringu. Zo sebareflexie vychádzajú nové myšlienky 
a postupy učiteľov, ktoré vedú k následkom, teda k profesijnému rastu 
účastníkov výskumu. Túto zložku modelu sme nazvali pomocou vyjadrenia 
jedného z učiteľov „Som o niečo kompetentnejší učiteľ“. 

91



Príčinné podmienky samozrejme súvisia s kontextom, ktorý zároveň predstavuje 
akýsi súbor podmienok, za ktorých sú uplatňované stratégie jednania. 

Obrázek č. 4 Schematické zobrazení paradigmatického modelu

V našom modeli ho znázorňuje výrok „Chcem zmenu“, ktorý reflektuje snahu 
učiteľov zlepšovať sa, ich prijatie metodickej podpory vo svojom obore a takisto účasť 
v programe mentoringu. 
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Stratégie jednania vystihuje parafráza výrokov účastníkov výskumu „Vďaka 
mentorovi som na to prišiel sám“. Tento výrok naznačuje mentorovu taktiku  
pri práci s klientom, ktorá spočívala predovšetkým v spätnej väzbe, nastavovaní 
„zrkadla“ klientovi a v efektívnej komunikácii. Dané javy opäť vedú k našej 
kľúčovej kategórii – sebareflexii. Sú však ovplyvnené intervenujúcimi podmienkami, 
a  tie opäť zobrazuje výrok jedného z  učiteľov „Ona je skúsená už..“ súvisiaci 
s definovanou kategóriou uznanie pre mentora.

Pomocou otvoreného kódovania sme vytvorili štyri kľúčové kategórie, všetky 
pozostávajúce z dvoch subkategórií. Kategórie obsahujú hlavné myšlienky účastníkov 
výskumu ohľadne dopadu a prínosu mentoringu na ich profesijný život.

V rámci prvej kategórie, ktorú sme nazvali „O čo mi išlo“ sme zistili, že existuje 
niekoľko druhov pohľadu učiteľov na svoju výuku, ktoré pramenia z rozličných typov 
myslenia účastníkov. 

Jedná sa o pozitívny a negatívny náhľad, ktorý však nie je pointou, ku ktorej sa 
snažíme dopracovať. Pointou tejto myšlienky je, že učitelia nejaký pohľad 
vôbec majú, čo znamená, že sa nad priebehom svojich odučených hodín 
a ich výsledkami zamýšľajú a z toho vyplýva ich snaha o zefektívnenie 
svojej výuky.

V  druhej kategórii sme sa zamerali na vzťah medzi mentormi a  ich klientmi, 
z ktorého sme vytýčili hlavnú myšlienku - uznanie pre mentora. Prišli sme na to, že 
pokiaľ mentor chce, aby bola jeho práca s menteem efektívna, potrebuje si získať 
jeho uznanie. Cesta k nemu vedie cez rešpekt, vytvorený tým, že klient  
na mentorovi sám pozoruje jeho kompetentnosť a skúsenosti, ktoré sa 
odzrkadľujú v jeho práci. Mentor by však pre klienta nemal byť len autoritou. Mal 
by preňho byť inšpiráciou a  niekým, s  kým sa dokáže porozprávať a  komu sa vie 
zdôveriť. Kľúčom k  tomuto postaveniu je efektívna komunikácia medzi nimi. Keď sa 
tieto aspekty skĺbia, mentor i klient majú otvorené dvere k procesu zefektívňovania 
výuky učiteľov.

Tretiu kategóriu sme nazvali sebareflexia a považujeme ju za kľúčovú, nakoľko 
predstavuje žiadaný výsledok mentorovej práce s  klientom. Táto taktika pozostáva 
z  dvoch základných krokov. Sú nimi tzv. „nastavenie zrkadla“, ktoré spočíva 
v  zopakovaní pozorovanej hodiny samotným mentorom, pričom pri tomto výklade 
mentor zastáva neutrálny postoj. Snaží sa teda o objektivitu, čím umožňuje 
klientovi, aby si sám získané informácie zvnútornil a následne spracoval. 
Druhým krokom smerujúcim k  sebareflexii klienta je jeho uvedomenie si vlastných  
nedostatkov a  fókus na ich nápravu. Akonáhle si klient uvedomí, v čom má 
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nedostatky a na aké aspekty výuky sa musí sústrediť, nepochybne sa ďalej 
môže prepracovať k badateľným výsledkom svojej snahy. Mentor teda 
dokáže netradičnými spôsobmi primäť klienta k zefektívneniu svojej výuky vlastnými 
silami. Veríme, že práve tento fakt podtrhuje relevantnosť mentoringu ako metodickej 
podpory učiteľov.

Poslednou predstavovanou kategóriou v  rámci otvoreného kódovania bol 
profesijný rast. Dá sa povedať, že profesijný rast je jedným z  hlavných cieľov 
mentoringu ako takého. Pokiaľ učiteľ dokáže s informáciami, ktoré spracoval 
vďaka sebareflexii, správne nakladať, dostane sa do fázy premýšľania 
a vytvárania výukových stratégií, ktoré ďalej úspešne zavádza do svojej 
výuky.

Učitelia dokážu efektívnejšie nakladať s  časom a vyučovacími metódami, vedia 
pracovať s  poznatkami získanými vďaka mentoringu a  využiť ich pre dosiahnutie 
svojich cieľov nielen k  spokojnosti svojej, ale i k  spokojnosti žiakov, vďaka čomu sa 
potom cítia kompetentnejšie, istejšie a  sebavedomejšie. Klienti teda pracujú  
na zdokonaľovaní svojich kompetencií, profesionality a sebadôvery. 
A  práve toto sú jedny z  hlavných atribútov, k  zlepšovaniu ktorých smeruje pomoc  
od mentora.
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Mentoring představuje významný prostředek metodické podpory učitelů. Tato 
metodická podpora může být v současnosti klíčová, neboť jsou to právě učitelé, kteří 
ovlivňují celkovou kvalitu vzdělávání a velmi výrazně působí na osobnost žáků. Pokud 
však tato podpora nebude chápána jako součást individuálního profesního rozvoje, ale 
jako nutná podmínka „vybavenosti“ každého učitele, může ztrácet na své kvalitě. 
Mentoring je dobrovolný proces a záleží čistě na učiteli a mentorovi, jak k němu 
budou přistupovat. Nevyžádaná pomoc nebo povinnost účastnit se metodické podpory 
nemusí vždy splňovat svůj účel, právě naopak. Mentoring hraje významnou roli  
v případě, vychází-li z vnitřní potřeby každého učitele a učitel ji vnímá jako cestu  
k vlastnímu seberozvoji. K tomu však musí být nastaveny podmínky jednak ve škole  
a jednak v systému vzdělávací politiky. V publikaci poukazujeme na některé momenty, 
které mohou být při zavádění mentoringu problematické. Je potřeba zvážit, zda  
a do jaké míry je každá škola (či samotný učitel) připraven tuto podporu přijmout. Jak 
totiž nepřímo vyplývá z naší analýzy, učitelé nejsou příliš otevření vzájemnému sdílení 
své výuky (nevítají návštěvy v hodinách). Pro učitele může být obtížné přiznat sobě  
a svému okolí určitý problém. Může to být způsobeno tím, jak je učitel prezentován  
na veřejnosti a jaké povinnosti z jeho profese vyplývají. Často jsou mu přisuzovány 
role, které přímo nesouvisí s procesem učení a vyučování. Jsou na něj kladeny 
poměrně vysoké požadavky. Pokud učitel začne vnímat tyto požadavky na výkon své 
profese jako nereálné (uvědomuje si svou odpovědnost a zároveň vnímá tlak na jeho 
kvalitu), potom může problém, který se vyskytne ve třídě, chápat jako vlastní selhání. 
Zároveň pro něj může být obtížné připustit si, že potřebuje určitou formu podpory. 
Vždy záleží na prostředí školy, jeho personálu (včetně ředitele), jak bude chápat 
požadavky kladené na učitele a jak bude přistupovat k jeho individuální podpoře. 
Učitel by neměl pociťovat riziko spojené s hodnocením své práce, ale nabízenou 
podporu vnímat spíše jako možnost dalšího profesního rozvoje. Zejména začínající 
učitelé mohou pociťovat na počátku své profesní dráhy určitou nejistotu, a proto jsme 
se zaměřili na vnímání kvality výuky z jejich pohledu. Díky podnětům začínajících 
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učitelů mohla být metodická podpora směřována ke konkrétním oblastem profesního 
rozvoje. 

Z výpovědí začínajících učitelů vyplývá, že si vedou záznamy o průběhu  
a výsledcích každého žáka a nezaměřují se příliš na plán jejich individuálního rozvoje, 
ale spíše na hodnocení jejich práce. Začínající učitelé preferují ve větší míře 
zkušenostní učení před frontální výukou (ačkoliv sami přiznávají, že je pro ně obtížné 
propojit výuku s reálnými životními situacemi), žákům nabízí převážně stejné metody 
a formy výuky (bez ohledu na jejich styl učení). Poměrně velké rozdíly jsme 
zaznamenali v případě práce s portfoliem žáka. Je patrné, že někteří učitelé pracují  
s portfoliem, zatímco jiní nikoliv. Začínající učitelé se snaží povzbuzovat žáky  
ke kladení otázek a k tomu, aby vyjadřovali své myšlenky a názory. Při komunikaci  
s rodiči využívají nejrůznější prostředky a mimo školu jednají tak, aby reprezentovali 
dobré jméno školy. Shodují se v tom, že se chovají tak, jak očekávají od svých žáků. 
Naopak poměrně zřídka předkládají návrhy na úpravu vzdělávacího programu. 
Začínající učitelé nepotvrdili, že by byli se všemi rodiči v osobním kontaktu. V otázce 
účasti rodičů a členů rodiny ve výuce jsou začínající učitelé poměrně nejednotní.

V oblasti profesního rozvoje jsou začínající učitelé spíše rezervovaní v možnosti 
využití vzájemného hodnocení a přizvání svých kolegů do výuky. Někteří učitelé se 
příliš nezabývají plánem svého profesního rozvoje ani příliš nevítají hospitace ředitele. 
Na druhou stranu jsou velmi otevření novým myšlenkám a experimentům ve výuce,  
ve velké míře využívají odbornou literaturu, informační zdroje a nové poznatky. 
Nejvyšších kvalit dosahují začínající učitelé v oblasti prostředí a podmínek výuky, 
nejnižší hodnoty jsme zaznamenali v oblasti týkající se plánování výuky a hodnocení 
práce žáků. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi však nejsou výrazné. Při hodnocení 
kvality výuky dosahují začínající učitele ve všech oblastech průměrně vyšší hodnoty 
než 5 bodů (z 10 možných), což svědčí o kvalitách začínajících učitelů. Přesto jsme 
našli určité rezervy, na které by bylo vhodné se u začínajícího učitele zaměřit.

Jednou z těchto oblastí je nízká angažovanost v předkládání návrhů na úpravu 
vzdělávacího programu. Začínající učitelé nechtějí příliš zasahovat do plánovacích 
činností, které přesahují rámec třídy. Uvádějící učitelé (mentoři) je mohou podpořit  
v aktivním přístupu při prosazení nových a zajímavých nápadů, zvláště pokud sledují 
nové poznatky v oboru a neustále se vzdělávají. Zároveň je potřeba citlivě uvážit, zda 
není vhodnější podpořit jejich iniciativu nepřímo prostřednictvím rozvoje jejich 
sebeuvědomění, sebedůvěry a profesní jistoty. S tím souvisí také menší ochota 
začínajících učitelů ke vzájemnému hodnocení a možnosti pozvat do svých hodin 
zkušenějšího kolegu. Učitelé nemusí za všech okolností vnímat tuto spolupráci jako 
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smysluplnou, často se obávají reakce a hodnocení ze strany kolegů. V tomto ohledu 
může být metodická podpora ze strany uvádějícího učitele (mentora) velmi citlivá, aby 
měl učitel pocit, že nejde o hodnocení negativních stránek jeho výuky, ale naopak 
poskytnutí smysluplné zpětné vazby. Začínající učitel může ve větší míře využívat 
nabídek spolupráce rodičů nebo je vybízet k možnostem zapojovat se do různých 
školních i mimoškolních aktivit. Ze získaných výsledků vyplývá, že začínající učitelé 
mohou mít problém s tím, jak propojovat učení s reálnými životními situacemi  
a prožitky žáků. Uvádějící učitel (mentor) se může zaměřit na posílení strategií  
z oblasti zkušenostního učení, intuitivního učení nebo např. prvků projektové nebo 
integrované tematické výuky. Při metodickém vedení je také vhodné zaměřit se  
na podporu individualizované výuky mezi žáky. Přestože se začínající učitelé soustředí 
na hodnocení pokroku žáků, mohou se ve stejné míře zaměřit také na jejich 
individuální rozvoj a umožnit žákům podílet se na kritériích hodnocení a rozvíjet 
jejich sebehodnocení. 

Celková úroveň kvality výuky z  pohledu učitelů před poskytováním 
metodické podpory je hodnocena průměrnou hodnotou 5,96 bodu. Nejnižší 
dosažená průměrná hodnota u učitelů je 4,48 bodu a nejvyšší dosažená průměrná 
hodnota je 7,22 bodu. Nejméně jistí se učitelé cítí v oblasti plánování výuky  
a hodnocení práce žáků (oblast 1), která odpovídá hodnotě 5,22 bodu. Naopak 
největší jistotu pociťují učitelé v oblasti prostředí a podmínek výuky (oblast 3), která 
odpovídá hodnotě 6,8 bodu. 

Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v celkové úrovni kvality 
výuky hodnoty 7,02 bodu. Nejnižší dosažená průměrná hodnota, kterou dosahují 
začínající učitelé je 4,97 bodu a nejvyšší dosažená průměrná hodnota je 8,83 bodu. 
Nejméně jistí se cítí učitelé v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, 
spolupráce s odbornou a širší veřejností (oblast 4), která odpovídá hodnotě 6,51 
bodu. Naopak nejvíce jistoty pociťují učitelé v oblasti prostředí a podmínek výuky 
(oblast 3), která odpovídá hodnotě 7,77 bodu.  

Při zjišťování, jaký je posun ve vnímané kvalitě výuky začínajících učitelů  
po absolvování metodické podpory učitelů, jsme se zaměřili na zhodnocení rozdílu 
vnímané kvality výuky před a po absolvování metodické podpory. Po absolvování 
metodické podpory se vnímaná úroveň kvality výuky zvýšila průměrně o 1,062 bodu. 
Z  výsledků celkové úrovně kvality výuky učitelů vyplývá, že v  celkovém posunu 
vnímání  kvality výuky před poskytováním metodické podpory učitelům a po jeho 
absolvování existuje významný rozdíl (p=0,001). Úroveň vnímané kvality výuky 
začínajících učitelů je po absolvování metodické podpory významně vyšší 
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než před poskytováním metodické podpory (hypotéza H1 se potvrdila).  
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé celkově vyšší úrovně kvality výuky 
a můžeme tedy říci, že metodická podpora byla učitelům přínosem.

V oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků (oblast 1) dosahují 
učitelé před poskytováním metodické podpory průměrné hodnoty 5,22 bodu.  
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné hodnoty 
6,55 bodu. Největší posun dosahují učitelé v oblasti plánování různých forem činností 
(individuální, skupinové i hromadné činnosti). Ve větší míře také vedou plán 
individuálního rozvoje a navíc plánují specifické činnosti pro jednoho či více 
konkrétních žáků ve třídě. Z  výsledků vyplývá, že v  úrovni plánování výuky  
a hodnocení práce žáků před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování 
existuje významný rozdíl (p=0,001). Úroveň vnímané kvality výuky začínajících 
učitelů v oblasti plánování výuky a hodnocení práce žáků je  
po absolvování metodické podpory významně vyšší než před 
poskytováním metodické podpory (hypotéza H2 se potvrdila). Hodnota rozdílu 
v úrovni kvality této oblasti je 1,32 bodu. Po absolvování metodické podpory dosahují 
učitelé vyšší úrovně plánování výuky a hodnocení práce žáků a můžeme tedy říci, že 
v této oblasti je metodická podpora pro učitele významná.

V oblasti výukových strategií a rozvoje učení žáků (oblast 2) dosahují 
učitelé před poskytováním metodické podpory průměrné hodnoty 6,4 bodu.  
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné hodnoty 
7,57 bodu. Největší posun jsme zaznamenali v jejich snaze nabízet žákům rozmanité 
metody a formy výuky, s ohledem na to, jakým způsobem se učí. Ve větší míře berou  
v úvahu individuální tempo žáků a nabízí jim dostatek času k řešení úkolu. Z výsledků 
vyplývá, že v úrovni kvality výuky v oblasti výukových strategií a rozvoje učení žáků 
před poskytováním metodické podpory učitelům a po jeho absolvování existuje 
významný rozdíl (p=0,001). Úroveň vnímané kvality výuky začínajících 
učitelů v oblasti výukových strategií výuky a rozvoje učení žáků je  
po absolvování metodické podpory významně vyšší než před 
poskytováním metodické podpory (hypotéza H3 se potvrdila). Hodnota rozdílu 
v úrovni kvality této oblasti je 1,18 bodu. Po absolvování metodické podpory dosahují 
učitelé vyšší úrovně kvality v oblasti výukových strategií a rozvoje učení žáků. 
Můžeme tedy říci, že v této oblasti je učitelům metodická podpora přínosem.

V oblasti prostředí a podmínek výuky (oblast 3) hodnotí učitelé před 
poskytováním metodické podpory kvalitu výuky průměrnou hodnotou 5,22 bodu.  
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v  této oblasti průměrné hodnoty 
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7,77 bodu. Největší posun jsme zaznamenali v tom, že výuku ve větší míře 
přizpůsobují individuálním zvláštnostem žáka (podle typu a obtížnosti úkolu) a nabízí 
žákům k práci více zdrojů informací (knihy, internet, časopisy, multimédia). Výsledky 
ukazují, že v úrovni kvality v oblasti prostředí a podmínek výuky před poskytováním 
metodické podpory učitelům a po jeho absolvování existuje významný rozdíl 
(p=0,001). Úroveň vnímané kvality výuky začínajících učitelů v oblasti 
prostředí a podmínek výuky je po absolvování metodické podpory 
významně vyšší než před poskytováním metodické podpory (hypotéza H4 se 
potvrdila). Hodnota rozdílu v úrovni kvality této oblasti je 0,98 bodu. Po absolvování 
metodické podpory dosahují učitelé vyšší úrovně kvality výuky v oblasti prostředí  
a podmínek výuky a můžeme tedy říci, že v  této oblasti je metodická podpora pro 
učitele významná.

V oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráce 
s odbornou a širší veřejností (oblast 4) učitelé hodnotí své kvality výuky 
průměrnou hodnotou 5,46 bodu. Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé 
v této oblasti průměrné hodnoty 6,51 bodu. Největší posun jsme zaznamenali v tom, že 
ve větší míře diskutují s kolegy a vedením školy o možnostech zkvalitnění výuky a také 
se více zajímají o rodinné prostředí žáka, aby porozuměli jejich potřebám a zájmům. 
Z  výsledků vyplývá, že v  úrovni kvality v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny  
a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností před poskytováním metodické 
podpory učitelům a po jeho absolvování existuje významný rozdíl (p=0,001). Úroveň 
vnímané kvality výuky začínajících učitelů v oblasti rozvoje školy, 
zapojení rodiny a komunity, spolupráce s odbornou a širší veřejností je 
po absolvování metodické podpory významně vyšší než před 
poskytováním metodické podpory (hypotéza H5 se potvrdila). Hodnota rozdílu 
v úrovni kvality této oblasti je 1,05 bodu. Po absolvování metodické podpory dosahují 
učitelé vyšší úrovně kvality výuky v oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, 
spolupráce s odbornou a širší veřejností. Můžeme říci, že v této oblasti je metodická 
podpora pro učitele přínosem.

V oblasti profesního rozvoje učitelů (oblast 5) hodnotí učitelé před 
poskytováním metodické podpory kvalitu výuky průměrnou hodnotou 6,02 bodu.  
Po absolvování metodické podpory dosahují učitelé v této oblasti průměrné hodnoty 
6,72 bodu. Největší posun jsme zaznamenali v tom, že začínající učitelé ve větší míře 
sdílí své problémy, otázky i pokroky se svými kolegy. Ve větší míře také analyzují 
informace od rodičů a kolegů, aby pochopili a docenili každého žáka. Z  výsledků 
vyplývá, že v úrovni profesního rozvoje učitele před poskytováním metodické podpory 
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učitelům a po jeho absolvování existuje významný rozdíl (p=0,002). Úroveň 
vnímané kvality výuky začínajících učitelů v oblasti profesního rozvoje je 
po absolvování metodické podpory významně vyšší než před 
poskytováním metodické podpory (hypotéza H6 se potvrdila). Hodnota rozdílu 
v úrovni této oblasti je 1,05 bodu. Po absolvování metodické podpory hodnotí učitelé 
kvalitu profesního rozvoje za významnější a můžeme tedy říci, že v  této oblasti je 
metodická podpora pro učitele důležitá.

Začínající učitelé hodnotí úroveň kvality výuky po absolvování metodické 
podpory jako vyšší než před poskytováním metodické podpory. Jedná se o oblasti 
plánování výuky a hodnocení práce žáků, výukových strategií a rozvoje učení žáků  
a prostředí a podmínek výuky. Dále pak hodnotí učitelé po absolvování metodické 
podpory vyšší úroveň kvality v  oblasti rozvoje školy, zapojení rodiny a komunity, 
spolupráce s  odbornou a širší veřejností a v  profesním rozvoji. Celkově můžeme 
zkonstatovat, že velkého posunu dosáhli učitelé především v oblastech,  
ve kterých pociťovali největší rezervy. Po absolvování metodické podpory se  
ve větší míře zajímají o individuální podporu každého žáka a jeho rozvoj (s ohledem 
na jeho tempo učení, styl učení, zkušenosti a zájmy nebo obtížnost úkolu).  
Po absolvování metodické podpory začínající učitelé ve větší míře analyzují informace 
od rodičů a kolegů a sdílí své zkušenosti (problémy, otázky i pokroky) s ostatními 
kolegy. Jsou více otevření sdílení prožitků a zároveň ve větší míře respektují 
individuální přístup ke každému žákovi.

Po analýze vnímaného přínosu mentoringu vybraných učitelů jsme zjistili 
podmíněnou přítomnost určitých faktorů, které hrají roli v tom, jak učitelé vnímají 
mentoring, jeho kvalitu a celkový přínos. Jedním z těchto momentů je motivace 
učitele (jak v pozitivním smyslu, tak v negativním smyslu). Je to především jejich 
vnitřní potřeba se sebou něco udělat, pracovat na sobě a zdokonalit se 
(„Vím, že se chci zlepšit.“ „Vím, že něco dělám špatně.“). Nejde ale jen o tyto 
zkušenosti, nýbrž o fakt, že se učitelé nad nimi zamýšlí, pozorují reakce svých žáků  
a záleží jim na tom, aby měl edukační proces v jejich podání smysl a pozitivní dopad. 
Tuto teorii podtrhuje i skutečnost, že učitelé nehovoří pouze o konkrétních situacích, 
ale vychází ze svých obecných pocitů a domněnek. Snaží se identifikovat pozitivní  
i negativní faktory ve své výuce, aby s nimi mohli dále pracovat. Tyto faktory 
postupem času identifikují díky své vlastní sebereflexi. Mentor v tomto případě 
sehrává roli zprostředkovatele, vede učitele k tomu, aby si uvědomil, v čem se může 
zdokonalit, jakým způsobem může ve výuce pracovat (působit). „Nastavuje mu 
zrcadlo“ a používá k tomu netradiční způsoby, aby ho nepřímo nasměroval k tomu, 
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aby si sám uvědomil, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Nikdy nepracuje s chybou 
klienta (učitele), ale každý problém vidí jako možnost dalšího seberozvoje. Toto 
„zamýšlení se“ představuje základní princip mentorské podpory. 

Neméně důležitou roli ve vnímání přínosu mentorské podpory hraje samotná 
osoba mentora a vzájemný vztah s učitelem (klientem). Učitel, který vidí v mentorovi 
zkušenou osobu (experta), vnímá spolupráci s ním jako přínosnou, neboť disponuje 
potenciálem, kterého může využít (představuje pro něj cenný profit). Mentoři si 
uznání svých klientů získávají dvěma způsoby: v profesní oblasti je to budování 
respektu a v oblasti osobní je to porozumění získané prostřednictvím sdílení 
svých prožitků, pocitů, informací a názorů. Respekt jde ruku v ruce  
s porozuměním danému člověku. Vztah mezi mentorem a klientem sehrává klíčovou 
roli ve vnímání přínosu mentoringu. Sdílení mezi klientem a mentorem tvoří základ 
takového vztahu. Dokáže vyřešit mnoho problémů. Cesta k tomuto sdílení vede přes 
vzájemné porozumění, respekt a důvěru. Tyto tři aspekty považujeme v mentorském 
vztahu za klíčové. Dalším faktorem je vnímání změny, při které klienti popisují 
pocity a dojmy ze sebe samých. Díky mentorské podpoře se cítí být 
kompetentnější, sebejistější a sebevědomější, což považujeme za pozitivní indikátor 
kvality metodické podpory. 

Rozvoj profesních kompetencí, profesionality a sebedůvěry patří mezi hlavní cíle 
mentoringu (metodické podpory učitele). V rámci metodické podpory klienti pracují 
na zdokonalování svých kompetencí, profesionality a sebedůvěry. Pokud učitel dokáže 
s informacemi, které zpracoval vlastní sebereflexí, správně naložit, dostane se do fáze 
přemýšlení a vytváření vlastních strategií profesního i osobního rozvoje 
(tedy i strategií týkající se učení a vyučování nebo toho, jak pracovat se sebou samým), 
tj. směřuje k autoregulaci (sebe samého, svého učení a jednání). Prostřednictvím 
metodické podpory získá učitel (klient) potřebné dovednosti k tomu, aby byl  
v budoucnu schopen potřebné změny učinit sám, identifikovat problém, své potřeby, 
silné i slabé stránky, monitorovat své jednání (ve výuce), vyhodnocovat situace, 
navrhnout řešení, uplatnit ho při své práci a reflektovat (zamýšlet se) nad kvalitou své 
práce. 

V publikaci zdůrazňujeme, že mentoring je přínosný pouze tehdy, pokud 
mentorský vztah naplňuje určité znaky kvality, jako je důvěra, empatie či blízkost 
(uvádíme na modelu procesu zprostředkování přínosů mentoringu v kapitole 2.4).  
Na tyto tři znaky působí historie vývojových mezilidských vztahů, sociální 
kompetence, doba trvání vztahu, kontext prostředí a také další vlivy. Kvalita, důvěra  
a empatie se dále odráží v  rozvoji sociální a emoční oblasti, rozvoji identity  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a mezilidských vztahů a rozvoji dovedností a kompetencí, které se vzájemně ovlivňují, 
a tak představují pozitivní přínos mentoringu. 

Mentoring zvyšuje kvalitu pedagogických kompetencí, především v  oblasti 
zvyšování úrovně praktických dovedností. Umožňuje úspěšnou implementaci 
vzdělávacích strategií a požadavků kladených na učitele zvenčí prostřednictvím vlastní 
vnitřní motivace a vlastního vnímání úspěšnosti. Nabízí rámec pro celoživotní učení  
a podporu v  oblasti vlastního individualizovaného řízení učení. Nabízí model 
nehodnotící spolupráce na procesu učení a zvyšování kompetencí učitele. (Šneberger, 
2012a, s. 6-7)

Z rozvíjení mentorských vztahů ve školách netěží pouze začínající učitelé.  
V souvislosti se staršími a zkušenými učiteli, kteří se mohou v rolích mentorů ujmout 
vedení svých mladších kolegů, se hovoří o „zpětné socializaci“. Starší učitelé mohou 
využít své zkušenosti, zároveň se inspirovat způsobem práce svých mladších kolegů, 
„najít novou možnost seberealizace a eliminovat tak hrozící sociální izolaci, stagnaci či 
vyhoření“ (Lazarová et al., 2011, s. 105).

Z  mentoringu a mentorského vztahu samotného tak vyplývá řada výhod 
(Hobson, 2003, s. 3-4), jako je přínos pro vlastní profesní rozvoj, lepší analýza 
výkonnosti / problému, vhled do současné praxe, povědomí o různých přístupech 
k pozici vedoucího, zvýšená myslivost / hloubavost a zlepšení sebevědomí. Nemůžeme 
ovšem předpokládat, že budou přínosy účastníků mentoringu nutně stejné. Povaha 
strategií mentoringu se liší, je proto třeba vzít v úvahu kontextuální rozdíly (Hobson, 
2003, s. 8). 

V dalších výzkumech by bylo vhodné zaměřit se na zjištění, do jaké míry jsou 
učitelé otevření sdílení svých pedagogických zkušeností, nakolik přijímají pedagogické 
situace jako problémové (zda je nevnímají jako své selhání) a nakolik jsou ochotni 
přijmout roli klienta v mentorském procesu (jak tuto roli vnímají). Celková míra 
motivovanosti a „naladění“ učitelů na přijetí mentorské podpory může z velké části 
ovlivnit úspěšnost zavedení mentorských programů ve školách a potažmo celkovou 
kvalitu (a přínos) mentoringu.

Po řadu let byl mentoring obecně spojován s celou řadou výhod a pozitivních 
následků od kariérního postupu a zvýšeného sebevědomí, ke zvýšení pocitu 
sounáležitosti. Výhody pro mentory obvykle pramení z  vytvoření a zvýšení kariérní 
spokojenosti, zlepšení pracovních dovedností a osobní hrdosti a spokojenosti 
(Hansford et al., 2002 cit. podle Hobson, 2003, s. 7).

Přínos mentoringu se prolíná textem celé publikace, chceme tak poukázat  
na specifický přístup k individuální podpoře vzdělávání učitelů a vyzdvihnout všechna 
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pozitiva, která s sebou účast na mentorském procesu přináší. Věříme, že práce  
na svém vlastním rozvoji jednoznačně patří k učitelské profesi a pokud učitel vnímá 
potřebu se ve své práci zdokonalovat (zvyšovat své profesní kvality), jeho snaha se 
odrazí v celkové kvalitě vzdělávání. 
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SHRNUTÍ

Publikace je zaměřena na problematiku zvyšování kvality ve vzdělávání. Rozvoj 
kompetencí žáků je v současné společnosti klíčový, avšak bez metodické podpory 
učitelů zcela bezpředmětný. Podpora učitelů (jak budou rozvíjet klíčové kompetence  
u svých žáků) je v rámci zvyšování kvality vzdělávání nezbytná. Přestože existuje 
systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, individuální podpoře učitelů, 
která je v zahraničí zcela běžná, není věnováno tolik pozornosti. Formy individuální 
podpory mohou být různé, často se hovoří o koučování, supervizi, mentoringu, 
peer-learningu, tutoringu apod. Publikace se zabývá profesním rozvojem učitele  
v rámci jeho pedagogického působení a zaměřuje se na individuální formu podpory 
prostřednictvím mentoringu. Mentoring je chápán jako forma kolegiální profesionální 
podpory zkušenějšího směřovaná k méně zkušenému. Jde tedy o vztah provázení  
a podpory (Pol, 2007). Učitelé v průběhu mentoringu vycházejí ze svých odborných 
zkušeností a pod vedením mentora sami regulují svůj profesní rozvoj. Mentoring tak 
přesouvá zodpovědnost za proces učení na učitele, čímž posiluje jeho profesní 
kompetentnost, vnitřní motivaci k dalšímu vzdělávání a vnímání vlastní profesní 
úspěšnosti. Publikace představuje základní principy mentoringu především se 
zaměřením na (sebe)rozvoj učitele. Jejím cílem je vyzdvihnout přínosy mentoringu  
a proces zavádění systému metodické podpory do praxe. Publikace představuje 
výsledky zavedeného programu mentoringu na pilotních základních a středních 
školách ve Zlínském kraji, zaměřuje se na ověření (evaluaci) kvality výuky začínajících 
učitelů před poskytováním metodické podpory a po jeho absolvování. Poukazuje  
na oblasti, které mohou být součástí dalšího rozvoje pedagogické práce učitele. 
Podtrhuje tak význam mentoringu a kvality mentorského vztahu, který sehrává 
klíčovou roli v profesním rozvoji učitele. Měření kvality vzdělávání se v současné době 
zaměřuje na kvalitu strukturální (objektivně měřitelná kritéria, jako je např. počet 
přijatých studentů na vyšší stupeň vzdělávání), kvalitu výsledků a výstupů (srovnání 
výsledků mezi jednotlivými žáky, často však zůstává pouze v rovině znalostní)  
a na kvalitu procesní (zaměřuje se na profesní kompetence učitele a na vzdělávací 
proces jako dynamickou strukturu) (Šneberger, 2012b). Za velmi významnou  
a v současné době nejvíce opomíjenou považujeme právě kvalitu procesní, která se 
stává stěžejním tématem publikace. Současně představuje evaluační nástroj 
profesních kvalit učitele, který je vytvořen za účelem zhodnocení efektivity zavedeného 
programu mentoringu. Využívá kombinaci kvalitativního a kvantitativního přístupu  
a poukazuje na klíčové momenty procesu profesního rozvoje. Podtrhuje význam 
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sebereflexe, která sehrává důležitou roli v individuální podpoře učitele a přináší smysl 
celému procesu mentoringu. Ze sebereflexe vycházejí nové myšlenky, které směřují  
k takovému jednání učitele, které vede k dalšímu profesnímu i osobnímu rozvoji.
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SUMMARY

The publication focuses on the issue of improving the quality of education. The 
development of students´ competences is crucial in the contemporary society; 
however without a methodical support provided to the teachers such a development is 
rather groundless. Teachers´ support (how they develop key competences in their 
students) is essential in terms of improving the quality of education. Although there is 
a complex system of further education for teachers, not enough attention has been 
paid to the individual support of teachers, even though it is rather common abroad. 

Forms of individual support may vary, e.g. coaching, supervision, mentoring, 
peer-learning, tutoring, etc. The publication deals with the professional development 
of teachers within their pedagogical activities while focusing on the individual form  
of support through mentoring. In this context, mentoring is seen as a form of peer 
professional support of the experienced, directed to the less experienced. It is 
therefore a relationship of guidance and support (Pol, 2007). During mentoring, 
teachers rely on their own expertise and at the same time they regulate their 
professional development under the leadership of a mentor. Mentoring thus transfers 
the responsibility for the teachers´ learning process on the teachers themselves which 
enhances their professional competence, their intrinsic motivation to further 
education and their perception of one´s own professional success. The publication 
introduces the basic principles of mentoring primarily focusing on the teacher´s 
(self-)development. It aims to highlight the benefits of mentoring and the 
implementation process of methodical support into practice. The publication also 
presents the results of the implemented mentoring programme in the pilot primary 
and secondary schools in the Zlín Region; it focuses on verification (evaluation) of the 
quality of teaching in trainee teachers before and after receiving methodical support. 
Pointing out the areas of further development of teachers´ pedagogical activities, it 
also highlights the importance of mentoring as well as the quality of the mentoring 
relationship which plays a key role in the professional development of teachers. 
Measuring the quality of education currently focuses on the structural quality (i.e. 
objectively measurable criteria, such as the number of students admitted to a higher 
level of education), the quality of results and outcomes (i.e. comparison of results 
between individual students, often done at the level of mere knowledge) and the 
procedural quality (i.e. focusing on the professional competences of the teacher and 
the educational process as a dynamic structure) (Šneberger, 2012b). 
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The procedural quality, as a highly significant and currently the most neglected 
quality, has become the central theme of the publication in hand. It also provides  
an instrument to evaluate the professional quality of the teacher. The tool has been 
designed to evaluate the effectiveness of the established mentoring programme using 
a combination of a qualitative and quantitative approach and highlighting the key 
moments of the process of professional development. It underlines the importance  
of self-reflection, which is deemed crucial for the individual support of the teacher and 
adds meaning to the whole process of mentoring. Self-reflection gives rise to new 
ideas contributing to the teacher´s behaviour and leading to further professional and 
personal development.  
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Příloha 1 Kompetence kvalitní pedagogické praxe (Sebehodnotící škála profesních 
kvalit učitele)
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Předložené evaluační nástroje měří efektivitu mentoringu v praxi základních  
a středních škol. Indikátorem efektivity je hodnocení kvality výuky a tedy kompetencí 
kvalitní pedagogické praxe. Evaluační nástroje jsou sestrojeny tak, aby postihovaly 
více aspektů výuky. Zaměřují se na: 

• plánování výuky a hodnocení práce žáků,
• výukové strategie a rozvoj učení žáků, 
• prostředí a podmínky výuky, 
• rozvoj školy, zapojení rodiny a komunity, spolupráci s  odbornou a širší 

veřejností, 
• profesní rozvoj učitele. 

Evaluační nástroje vycházejí z  národních a mezinárodních standardů kvality 
např. Mezinárodního standardu práce učitele a lektora RWCT (2007), Mezinárodních 
pedagogických ISSA standardů (2002), Competent Educators of the 21st Century: 
ISSA‘S Principles of Quality Pedagogy (2010) - Kompetentní učitel 21. století: 
Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA (2011), Rámce profesních kvalit učitele 
(Tomková et al., 2012), z výstupů národního programu Cesta ke kvalitě (NÚV, 
©2011-2015) a z definovaných kompetencí kvalitní profesní praxe (Šneberger, 2012b).

První část obsahuje souhrn kompetencí kvalitní pedagogické praxe. U každé 
oblasti je specifikován základní princip, ke kterému se vztahuje vždy určitý počet 
sledovaných indikátorů, tj. ukazatelů kvality. Ke každému indikátoru je potom 
přiřazena konkrétní činnost učitele. Učitel může zhodnotit, do jaké míry tuto činnost 
ve výuce uplatňuje. Kompetence kvalitní pedagogické praxe sledujeme 
prostřednictvím pozorování. U každého indikátoru je uvedena škála, aby bylo možno 
posoudit, do jaké míry jsou indikátory ve výuce naplňovány. Pozorování provádí 
kolega učitele nebo nezávislý pozorovatel. Doba pozorování je individuální a je možno 
ji doplnit rozhovorem (zejména u těch indikátorů, které jsou obtížně pozorovatelné).

Každý učitel ve výuce realizuje mnoho činností, které nejsou v těchto evaluačních 
nástrojích zohledněny. Našim záměrem je postihnout takové činnosti učitele, které  
ve větší míře souvisí s konstruktivistickým přístupem k výuce a moderními trendy  
ve vzdělávání (nepostihují tradiční pojetí). Úmyslem není odhalit nedostatky při práci 
učitele, ale poskytnout učiteli zpětnou vazbu o jeho posunu (směřování) v jeho 
pedagogické práci. Tato práce je velmi individuální, proto bude každý ukazatel 
naplňován jinou měrou. 

Druhá část obsahuje sebehodnotící škálu profesních kvalit učitele, který využil 
podporu mentoringu ve své práci. Každý učitel posuzuje míru naplňování uvedených 
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indikátorů. Škála nabízí rozpětí od jedné do desíti, přičemž hodnota jedna vyjadřuje 
minimální souhlas a hodnota deset maximální souhlas s uvedenou činností (a její 
realizací ve výuce). Tyto škály obsahují pouze vybrané činnosti z předchozích částí tak, 
aby zachytily posun v určité oblasti výuky před zavedením podpory a po jejím 
zavedení. Položky v sebehodnotící škále vyplňuje učitel dvakrát. Poprvé posuzuje,  
do jaké míry si myslí, že realizoval konkrétní činnost před zavedením mentoringu  
a podruhé hodnotí, jak si myslí, že je realizuje nyní (po využití mentorské podpory). 
Některé činnosti jsou velmi podobné, jejich uvedení má vždy konkrétní důvod. 
Většinou se jedná o podobné činnosti, ale vždy s důrazem na jiný aspekt výuky  
(v oblasti hodnocení se např. zaměřujeme na zjištění, zda učitel při hodnocení bere 
v úvahu sebehodnocení žáků a v oblasti výukových strategií chceme zjistit, zda učitel 
vede žáky k sebehodnocení). 

Cílem je posoudit, ve kterých oblastech a činnostech pociťuje učitel největší 
posun a jak citelný tento posun vnímá. Posouzení je čistě individuální, tudíž záleží  
na míře otevřenosti vůči sobě samému (předmětem posuzování není to, co se  
od učitele očekává nebo to, co by chtěl ve výuce realizovat, ale skutečná míra výskytu 
konkrétní činnosti).
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  KOMPETENCE KVALITNÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE
	  

1 .  P L Á N O V Á N Í 	   V Ý U K Y 	   A 	   H O D N O C E N Í 	   P R Á C E 	   Ž Á K Ů 	  

Učitelé	  pravidelně	  a	  systematicky	  monitorují	  průběh	  a	  výsledky	  výuky	  a	  učebního	  pokroku	  žáků.	  	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

1.1. Učitel	  využívá	  rozmanité	  techniky	  (např.	  pozorování),	  které	  
hodnotí	  průběh	  a	  výsledky	  učení	  a	  učební	  pokroky	  žáka.	  	  

• Vede	  si	  individuální	  záznamy	  o	  průběhu	  a	  výsledcích	  
každého	  žáka	  a	  jeho	  pokrocích.	  	  

	  
	  

0	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  10	  

1.2. Učitel	  posuzuje	  míru	  zapojení	  žáka,	  která	  je	  potřebná	  pro	  
smysluplné	  učení	  a	  tomu	  přizpůsobuje	  další	  činnost.	  

• Při	  každé	  činnosti	  vyhodnocuje	  míru	  dosažení	  osobního	  
maxima	  každého	  žáka	  a	  podle	  toho	  plánuje	  další	  činnost.	  

	  

	  

1.3. Učitel	  si	  ověřuje,	  že	  při	  hodnocení	  zohledňuje	  silné	  stránky	  
žáka,	  jeho	  individuální	  potřeby	  a	  zájmy.	  

• Zjišťuje	  silné	  stránky	  a	  zájmy	  každého	  žáka.	  

• Při	  hodnocení	  se	  zaměřuje	  na	  pokrok	  žáka	  spíše	  než	  na	  
jeho	  srovnání	  s	  ostatními	  žáky.	  

• Používá	  slovní	  hodnocení	  spíše	  než	  jiné	  formy	  hodnocení.	  

• Pracuje	  s	  žákovským	  portfoliem.	  	  

• Pravidelně	  informuje	  každého	  žáka	  o	  jeho	  silných	  
stránkách,	  o	  prostoru	  pro	  zlepšení	  i	  o	  tom,	  co	  by	  mohl	  
pro	  zlepšení	  vlastního	  učení	  udělat.	  

	  

Učitelé	  systematicky	  plánují	  výuku	  vzhledem	  ke	  vzdělávacím	  cílům	  stanoveným	  v	  kurikulárních	  
dokumentech	  s	  ohledem	  na	  individuální	  možnosti	  a	  potřeby	  žáků.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

1.4. Učitel	  plánuje	  činnosti	  s	  ohledem	  na	  individuální	  možnosti	  	  
a	  zájmy	  žáků,	  které	  jim	  umožní	  získat	  příslušné	  kompetence.	  

• Plánuje	  činnosti	  pro	  různé	  typy	  žáků.	  

• Pro	  každého	  žáka	  vede	  plán	  individuálního	  rozvoje.	  

• Výuku	  plánuje	  tak,	  aby	  měli	  žáci	  možnost	  vybrat	  si	  činnost	  	  
a	  vysvětlit	  její	  volbu.	  

• Plánuje	  navíc	  specifické	  činnosti	  pro	  jednoho	  či	  více	  
konkrétních	  žáků	  ve	  třídě.	  

	  

1.5. Učitel	  do	  svého	  plánu	  zahrnuje	  také	  činnosti,	  které	  vycházejí	  
z	  iniciativy	  žáků,	  a	  hledá	  způsoby,	  jak	  zohlednit	  individuální	  
učební	  styl	  a	  tempo	  každého	  žáka.	  

• Výuku	  plánuje	  a	  vyhodnocuji	  ve	  spolupráci	  se	  žáky.	  	  	  

• Promýšlí,	  jak	  zohlednit	  individuální	  učební	  styl	  každého	  
žáka	  a	  jeho	  tempo.	  

• Při	  plánování	  výuky	  zařazuje	  témata	  nebo	  činnosti,	  které	  
navrhli	  sami	  žáci.	  
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Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

1.6.	  	  	  	  Učitel	  plánuje	  činnosti	  tak,	  aby	  měli	  žáci	  prostor	  pro	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  individuální	  práci,	  skupinovou	  práci	  i	  hromadné	  činnosti.	  

• Při	  plánování	  výuky	  se	  zaměřuje	  na	  to,	  aby	  měli	  žáci	  
možnost	  využít	  individuální,	  skupinovou	  i	  hromadnou	  
(společnou)	  činnost.	  

	  

	  

0	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  10	  

1.7.	  	  	  Učitel	  plánuje	  rozmanité	  aktivity	  tak,	  aby	  udržely	  zájem	  žáků	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  zároveň	  se	  pro	  ně	  staly	  výzvou.	  

• Při	  plánování	  výuky	  se	  zaměřuje	  na	  to,	  aby	  byly	  činnosti	  
pro	  žáky	  zajímavé	  a	  žáci	  mohli	  dosáhnout	  individuálního	  
pokroku.	  

• Vede	  si	  seznam	  aktivizujících	  metod	  (např.	  metod	  
kritického	  myšlení).	  	  	  	  

	  

	  

1.8.	  	  	  Učitelovy	  plány	  a	  navržené	  činnosti	  jsou	  natolik	  flexibilní,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  že	  je	  může	  podle	  potřeby	  změnit	  tak,	  aby	  odpovídaly	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  individuálním	  potřebám	  a	  zájmům	  žáků.	  

• Svůj	  plán	  výuky	  promýšlí	  tak,	  aby	  ho	  mohl	  kdykoliv	  
změnit	  a	  přizpůsobit	  potřebám	  a	  zájmům	  žáků.	  

	  

Učitelé	  zapojují	  do	  plánovacího	  a	  evaluačního	  procesu	  žáky,	  rodiny	  i	  další	  odborníky.	  	  	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  
1.9.	  	  	  Učitel	  vede	  žáky	  k	  sebehodnocení	  a	  k	  rozhodování	  o	  jejich	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  vlastním	  učení	  na	  základě	  předem	  daných	  kritérií.	  

• Při	  hodnocení	  bere	  v	  úvahu	  sebehodnocení	  žáků.	  	  

• Vede	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  formulovali	  očekávání	  od	  vlastní	  
práce.	  	  

• Umožňuje	  žákům	  podílet	  se	  na	  tvorbě	  kritérií	  hodnocení.	  

	  

1.10.	  	  Učitel	  vede	  žáky	  k	  tomu,	  jak	  hodnotit	  práci	  druhých.	  

• Vede	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  se	  vyjadřovali	  k	  práci	  ostatních.	  

	  

1.11.	  	  	  Učitel	  sdílí	  s	  rodiči	  informace	  o	  pokroku	  žáka	  a	  jeho	  zájmech,	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aby	  naplánovali	  další	  kroky	  jeho	  individuálního	  rozvoje	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (krátkodobé	  i	  dlouhodobé).	  

• Plánuje	  s	  rodiči	  další	  postup	  individuálního	  rozvoje	  žáka.	  

• Získává	  od	  rodičů	  informace	  o	  jejich	  očekáváních	  
týkajících	  se	  jejich	  dětí	  a	  zapracovává	  je	  do	  individuálních	  
vzdělávacích	  plánů.	  

	  

1.12.	  	  	  Učitel	  zahrnuje	  do	  plánování	  a	  hodnocení	  další	  osoby.	  

• Do	  plánování	  a	  hodnocení	  výuky	  zapojuje	  další	  osoby	  
(kolegy,	  rodiče,	  další	  odborníky).	  

	  

cxxvii



	  

2 . 	   V Ý U K O V É 	   S T R A T E G I E 	   A 	   R O Z V O J 	   U Č E N Í 	   Ž Á K Ů 	  

Učitelé	  využívají	  výukové	  strategie,	  které	  umožňují	  každému	  žákovi	  rozvíjet	  jejich	  učení	  	  
(znalosti,	  dovednosti,	  schopnosti	  definované	  v	  národním	  kurikulu).	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

2.1. Učitel	  seznamuje	  žáky	  s	  výchovně-‐vzdělávacími	  cíli.	  

• Žáky	  seznamuji	  předem	  s	  tím,	  co	  se	  mají	  naučit.	  	  

	  

0	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  10	  

2.2. Učitel	  aktuálně	  reaguje	  na	  vývoj	  situace	  a	  na	  potřeby	  	  
a	  možnosti	  jednotlivých	  žáků.	  	  

• V	  případě	  potřeby	  mění	  plán	  výuky	  a	  přizpůsobuje	  ho	  
aktuálním	  možnostem	  žáků.	  	  	  

	  

2.3. Učitel	  využívá	  širokého	  spektra	  metod	  a	  forem	  práce	  
s	  důrazem	  na	  aktivní	  učení	  žáků.	  

• Ve	  výuce	  pravidelně	  využívá	  aktivizující	  metody	  (např.	  
metody	  kritického	  myšlení).	  

• Klade	  otevřené	  otázky	  podporující	  rozvoj	  vyšších	  úrovní	  
myšlení.	  

• Předkládá	  žákům	  problémy	  k	  řešení.	  

	  

2.4. Učitel	  diferencuje	  a	  individualizuje	  výuku	  vzhledem	  
k	  možnostem	  a	  potřebám	  jednotlivých	  žáků,	  snaží	  o	  dosažení	  
osobního	  maxima	  u	  každého	  žáka.	  

• Vede	  si	  záznamy	  o	  individuálních	  potřebách,	  zájmech	  žáka	  	  
a	  jeho	  možnostech.	  	  

• Zadává	  učivo	  různé	  náročnosti	  (obsahu,	  rozsahu,	  úrovně	  	  
a	  času	  potřebného	  ke	  splnění).	  	  

• Pracuje	  s	  kritérii	  hodnocení	  (podle	  možností	  každého	  
žáka).	  	  

• Každému	  žákovi	  nabízí	  jiné	  metody	  a	  formy	  výuky	  
s	  ohledem	  na	  to,	  jakým	  způsobem	  se	  učí	  (jaký	  je	  jeho	  
učební	  styl).	  

• Bere	  v	  úvahu	  různé	  tempo	  učení	  žáků	  a	  nabízí	  dostatek	  
času	  k	  řešení	  úkolu.	  

• Dává	  žákům	  v	  průběhu	  výuky	  i	  mimo	  ni	  možnost	  volby	  	  
a	  vede	  je	  k	  porozumění,	  že	  každá	  volba	  má	  své	  důsledky.	  

• Ve	  výuce	  realizuje	  činnosti,	  které	  navrhli	  sami	  žáci.	  	  

• Preferuje	  činnostní	  (zkušenostní)	  učení	  žáků	  před	  
sdělováním	  hotových	  poznatků	  a	  frontální	  výukou.	  

• Předkládá	  žákům	  takové	  aktivity,	  které	  vycházejí	  z	  jejich	  
předchozích	  znalostí.	  

• Propojuje	  učení	  s	  reálnými	  životními	  situacemi	  a	  osobními	  
představami	  a	  prožitky	  žáků.	  
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Učitelé	  využívají	  takové	  strategie,	  které	  podporují	  rozvoj	  osobnosti	  žáků	  (jejich	  emoční	  a	  sociální	  
rozvoj).	  	  	  

2.1. Učitel	  podněcuje	  žáky	  k	  práci	  ve	  dvojicích	  a	  kooperativních	  
učebních	  skupinách	  (všichni	  členové	  skupiny	  se	  podílejí	  na	  
splnění	  společného	  úkolu,	  mají	  rozdělené	  role).	  

• Organizuje	  výuku	  v	  různých	  seskupeních	  (dvojice,	  menší	  	  
či	  větší	  skupiny)	  tak,	  aby	  se	  žáci	  dívali	  na	  problém	  z	  různých	  
úhlů	  pohledu,	  sdíleli	  poznatky,	  myšlenky	  a	  názory.	  

	  

	  

0	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  10	  

2.2. Učitel	  posiluje	  pozitivní	  sebepojetí	  a	  sebevědomí	  žáka,	  jeho	  
citovou	  pohodu.	  

• Každému	  žákovi	  dává	  prostor,	  aby	  vyjádřil,	  jak	  se	  cítí,	  co	  se	  
mu	  daří.	  	  	  

	  

2.3. Učitel	  rozvíjí	  sociální	  dovednosti	  žáků	  (jejich	  autonomii,	  
autoregulaci	  a	  iniciativu).	  

• Jedná	  tak,	  aby	  měli	  žáci	  větší	  možnost	  rozhodovat	  a	  byli	  
iniciativní.	  	  

• Umožňuje	  žákům	  plánovat,	  čeho	  chtějí	  dosáhnout.	  	  

• Vede	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  svou	  práci	  hodnotili	  sami.	  

	  

Učitelé	  využívají	  takové	  strategie,	  které	  usnadňují	  demokratické	  principy	  komunikace	  a	  respektující	  
přístup	  k	  žákovi.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

2.4. Učitel	  využívá	  různé	  metody	  k	  tomu,	  aby	  naučil	  žáky	  řešit	  
konfliktní	  situace	  a	  pracovat	  se	  svými	  emocemi.	  

• Při	  řešení	  konfliktní	  situace	  považuje	  žáka	  za	  partnera,	  který	  	  
by	  měl	  přijít	  s	  návrhem,	  jak	  konflikt	  vyřešit.	  

• Při	  komunikaci	  popisuje	  situaci	  nebo	  problém	  a	  vyhýbá	  se	  
hodnocení	  žáka	  a	  interpretaci	  (nálepkování,	  srovnávání,	  
vyčítání).	  

• Při	  komunikaci	  se	  žákem	  poskytuje	  informaci	  o	  tom,	  co	  je	  
právě	  potřeba	  (o	  zvyklostech,	  či	  pravidlech)	  namísto	  
pokynů,	  příkazů.	  

• V	  emočně	  vypjatých	  situacích	  dává	  najevo	  zájem	  a	  přijetí,	  
snahu	  o	  porozumění,	  namísto	  zlehčování,	  srovnávání	  	  
a	  poskytování	  rad.	  
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3 . 	   P R O S T Ř E D Í 	   A 	   P O D M Í N K Y 	   V Ý U K Y 	  

Učitelé	  přistupují	  ke	  každému	  žákovi	  jako	  k	  jedinečné	  bytosti	  a	  bez	  předsudků,	  vytváří	  takové	  
prostředí,	  v	  němž	  se	  žáci	  cítí	  dobře	  a	  mohou	  pracovat	  s	  vysokým	  nasazením.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

3.1. Učitel	  si	  uvědomuje,	  že	  mezi	  žáky	  existují	  výrazné	  rozdíly.	  

• Průběžně	  zjišťuje	  informace	  o	  každém	  žákovi	  a	  jeho	  
potřebách	  (týkající	  se	  také	  života	  mimo	  školu).	  

• Respektuje,	  že	  každý	  žák	  dosahuje	  jiné	  maximální	  úrovně	  	  
a	  proto	  se	  nesnaží	  o	  vyrovnání	  výkonů	  mezi	  žáky.	  	  

• Výuku	  přizpůsobuje	  každému	  žákovi,	  např.	  v	  typu	  	  
a	  obtížnosti	  úkolu.	  

• Vítá	  integraci	  žáků	  různých	  ras,	  etnického	  původu,	  
náboženského	  vyznání,	  rodinného	  zázemí,	  
socioekonomické	  úrovně	  a	  kultur	  (spíše	  než	  jejich	  
zařazení	  do	  speciálních	  škol).	  
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3.2. Učitel	  vyjadřuje	  úctu	  k	  dětem	  tím,	  že	  má	  zájem	  o	  jejich	  pocity,	  
nápady	  a	  zkušenosti	  a	  vytváří	  atmosféru,	  kde	  jsou	  děti	  
povzbuzovány	  k	  sebevyjádření.	  

• Povzbuzuje	  žáky,	  aby	  vyjadřovali	  své	  myšlenky,	  pocity	  	  
a	  názory	  a	  zdůvodňovali	  je.	  

• Poskytuje	  žákům	  dostatek	  času	  na	  přemýšlení	  a	  odpověď.	  

• Povzbuzuje	  žáky	  ke	  kladení	  otázek	  a	  oceňuji	  chuť	  se	  ptát.	  

	  

	  

3.3. Učitel	  vytváří	  prostředí,	  které	  podněcuje	  žáky,	  aby	  přijali	  
vhodná	  rizika	  pro	  svůj	  vlastní	  rozvoj	  a	  vzdělávání.	  

• Zapojuje	  žáky	  do	  rozhodování	  a	  umožňují	  jim	  nést	  
spoluodpovědnost	  za	  věci,	  které	  se	  jich	  týkají	  
(odpovědnost	  za	  vlastní	  učení,	  za	  důsledky	  jejich	  
chování).	  

	  

3.4. Učitel	  vytváří	  takové	  prostředí,	  které	  rozvíjí	  silné	  stránky	  	  
a	  sebedůvěru	  každého	  žáka.	  	  

• Ve	  výuce	  se	  zaměřuje	  na	  rozvoj	  sebedůvěry	  žáků.	  

• Staví	  na	  silných	  stránkách	  každého	  žáka	  a	  konstruktivně	  
přijímá	  jeho	  případný	  neúspěch.	  

• Vytváří	  situace,	  ve	  kterých	  může	  každý	  žák	  zažít	  úspěch.	  

	  

Učitelé	  vytváří	  podnětné,	  bezpečné,	  zdravé,	  stimulující	  a	  inkluzivní	  fyzické	  prostředí,	  které	  
podporuje	  žákovo	  učení	  a	  jeho	  samostatnost.	  

3.5. Učitel	  vytváří	  prostředí,	  které	  umožňuje	  žákům	  zapojit	  se	  do	  
různých	  aktivit.	  

• Má	  uspořádaný	  prostor	  tak,	  aby	  se	  žáci	  mohli	  flexibilně	  
zapojit	  do	  různých	  aktivit	  (samostatná	  činnost,	  
skupinová,	  centra	  aktivit).	  
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Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

3.6.	  	  	  	  Učitel	  nabízí	  rozmanité	  materiály,	  které	  stimulují	  žáky	  k	  učení.	  

• Nabízí	  žákům	  pomůcky	  a	  materiály,	  které	  jsou	  žákům	  
volně	  přístupné,	  mohou	  si	  je	  samostatně	  brát	  a	  užívat	  dle	  
aktuálních	  potřeb	  výuky.	  	  

• Žákům	  rovnoměrně	  předkládá	  k	  práci	  ve	  výuce	  různé	  
zdroje	  informací	  (knihy,	  internet,	  časopisy,	  fotografie,	  
multimédia).	  
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3.7.	  	  	  	  Učitel	  povzbuzuje	  žáky	  k	  účasti	  na	  plánování,	  organizování	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  vytváření	  prostředí	  třídy.	  

• Svěřuje	  žákům	  část	  rozhodování	  o	  uspořádání	  třídy	  	  
a	  o	  jejím	  vybavení.	  

	  

Učitelé	  vytváří	  prostředí,	  které	  podporuje	  rozvoj	  třídní	  komunity	  a	  účast	  na	  tvorbě	  kultury	  třídy.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

3.8.	  	  	  	  Učitel	  vytváří	  prostředí,	  které	  zajistí	  každému	  žákovi	  pocit	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  sounáležitosti	  a	  komfort.	  

• Umožňuje	  žákům,	  aby	  si	  ve	  výuce	  navzájem	  pomáhali.	  

• Poskytuje	  žákům	  prostor	  se	  vzájemně	  ocenit.	  

• Vždy	  přemýšlí	  nad	  tím,	  zda	  situace,	  které	  vytváří,	  
podporují	  sounáležitost	  žáků	  (každý	  se	  může	  zapojit	  	  
a	  není	  vyčleněn).	  	  	  

	  
	  
	  

3.9.	  	  	  	  Učitel	  vyjadřuje	  jasná	  očekávání	  chování	  ve	  třídě	  a	  zapojuje	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  žáky	  do	  vytváření	  pravidel	  třídy.	  

• Očekává	  od	  žáků	  slušné,	  poctivé,	  zdvořilé,	  ohleduplné,	  
respektující	  chování	  vůči	  ostatním.	  

• Dodržuje	  společně	  stanovená	  pravidla	  třídy	  a	  sám	  se	  
chová	  tak,	  jak	  očekává	  od	  žáků.	  

• Umožňuje	  žákům	  podílet	  se	  na	  vytváření	  společných	  
principů	  soužití	  ve	  třídě.	  

	  

3.10.	  	  Učitel	  používá	  konzistentní	  postupy	  na	  podporu	  autoregulace	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  učení	  žáka	  a	  jeho	  samostatnosti.	  

• Podporuje	  rozvoj	  samostatnosti	  žáků	  tím,	  že	  každému	  
umožňuje	  volbu	  vlastní	  činnosti.	  	  	  
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4 . 	   R O Z V O J 	   Š K O L Y , 	   Z A P O J E N Í 	   R O D I N Y 	   A 	   K O M U N I T Y , 	  
S P O L U P R Á C E 	   S 	   O D B O R N O U 	   A 	   Š I R Š Í 	   V E Ř E J N O S T Í 	  

Učitelé	  budují	  partnerství	  s	  rodinou	  a	  komunitou	  s	  cílem	  společně	  podporovat	  kvalitu	  učení	  žáků.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

4.1. Učitel	  seznamuje	  rodiče	  žáků	  s	  pojetím	  výuky.	  

• Seznamuje	  rodiče	  s	  pojetím	  výuky	  (filozofie,	  cíle,	  strategie,	  
způsoby	  hodnocení	  apod.).	  	  
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4.2. Učitel	  nabízí	  rodičům	  možnost	  spolurozhodovat	  o	  věcech	  
souvisejících	  s	  životem	  třídy,	  školy	  a	  postupech	  vhodných	  
k	  podpoře	  učení	  a	  rozvoje	  žáků.	  

• Nabízí	  rodičům	  možnost	  spolurozhodovat	  o	  věcech	  
souvisejících	  s	  životem	  třídy,	  školy	  a	  postupech	  vhodných	  
k	  podpoře	  učení	  a	  rozvoje	  žáků.	  

	  

	  

4.3. Učitel	  poskytuje	  rodičům	  konzultace	  v	  otázkách	  výchovy	  	  
a	  vzdělávání.	  

• Poskytuje	  rodičům	  konzultace	  v	  otázkách	  výchovy	  	  
a	  vzdělávání.	  

	  

4.4. Učitel	  vítá	  účast	  rodičů	  ve	  výuce.	  

• Vítá	  účast	  rodičů	  a	  členů	  rodiny	  ve	  výuce.	  

	  

4.5. Učitel	  pravidelně	  poskytuje	  rodičům	  žáků	  informace	  	  
a	  doporučení	  týkající	  se	  výuky	  a	  výsledků	  učení	  žáků.	  

• Sdílí	  s	  rodiči	  své	  záznamy	  o	  pokrocích	  žáků.	  	  

	  

4.6. Učitel	  vybízí	  rodiče	  k	  organizování	  různých	  akcí	  třídy	  nebo	  
školy.	  

• Vybízí	  rodiče,	  aby	  organizovali	  aktivity	  pro	  žáky	  (výlety,	  
návštěvy,	  exkurze,	  sportovní	  akce,	  divadelní	  představení,	  
tábory	  apod.).	  

	  

4.7. Učitel	  využívá	  různé	  formy	  komunikace	  s	  rodiči.	  

• Se	  všemi	  rodiči	  je	  v	  přímém	  osobním	  kontaktu.	  

• Ve	  věcech	  týkajících	  se	  žáka	  a	  školy	  se	  schází	  s	  rodiči	  	  
i	  mimo	  školu	  (návštěvy	  v	  rodině	  apod.).	  

• Při	  komunikaci	  s	  rodiči	  využívá	  nejrůznější	  prostředky	  
(písemnou	  i	  elektronickou	  formu).	  

	  

4.8. Učitel	  získává	  informace	  o	  sociálním	  a	  kulturním	  prostředí	  
žáka	  a	  začleňuje	  je	  do	  výuky.	  

• Zná	  rodinné	  prostředí	  žáků,	  aby	  porozuměl	  silným	  
stránkám,	  zájmům	  a	  potřebám	  žáka.	  

• Do	  výuky	  začleňuje	  obsahy	  a	  témata,	  které	  vycházejí	  ze	  
zkušeností	  žáků	  ze	  života	  ve	  vlastní	  rodině	  a	  komunitě.	  

• Podněcuje	  zapojení	  žáků	  do	  života	  a	  řešení	  problémů	  
místní	  komunity.	  

• Aktivně	  se	  zapojuje	  do	  dění	  místní	  komunity.	  
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Učitelé	  spolupracují	  s	  odbornou	  a	  širší	  veřejností.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

4.9.	  	  	  	  	  Učitel	  navazuje	  kontakty	  a	  buduje	  spolupráci	  s	  lidmi,	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  organizacemi	  a	  institucemi,	  které	  mohou	  obohatit	  vzdělávání	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  žáků.	  

• Navazuje	  kontakty	  s	  lidmi,	  organizacemi	  a	  institucemi,	  
které	  mohou	  obohatit	  vzdělávání	  žáků,	  získává	  od	  nich	  
odbornou	  a	  materiální	  podporu.	  

• Umožňuje	  žákům	  v	  rámci	  výuky	  vstoupit	  do	  kontaktu	  
s	  lidmi,	  organizacemi	  a	  institucemi,	  které	  mohou	  obohatit	  
jejich	  vzdělávání.	  

	  

0	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  10	  

Učitelé	  se	  podílejí	  na	  rozvoji	  školy.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

4.10.	  	  	  Učitel	  se	  podílí	  na	  zkvalitňování	  vzdělávacího	  programu	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  školy.	  	  

• Předkládá	  návrhy	  na	  úpravu	  vzdělávacího	  programu	  
školy.	  	  

	  

4.11.	  	  Učitel	  spolupracuje	  s	  kolegy	  a	  vedením	  školy	  na	  zkvalitňování	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  výuky.	  

• Pravidelně	  diskutuje	  s	  kolegy	  a	  vedením	  školy	  	  
o	  možnostech,	  jak	  zkvalitnit	  výuku.	  

• Společně	  s	  kolegy	  vytváří	  materiály	  do	  výuky.	  

	  

4.12.	  	  Učitel	  se	  podílí	  na	  plánování	  a	  realizaci	  vzdělávacích	  projektů	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  školy.	  

• Aktivně	  se	  podílí	  na	  plánování	  a	  realizaci	  vzdělávacích	  
projektů	  školy.	  

	  

4.13.	  	  Učitel	  si	  uvědomuje,	  že	  svým	  chováním	  a	  jednáním	  ovlivňuje	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pohled	  veřejnosti	  na	  školu	  a	  profesi	  učitele.	  	  

• Mimo	  školu	  jedná	  tak,	  abych	  reprezentoval	  dobré	  jméno	  
školy	  a	  učitelské	  profese	  a	  chová	  se	  tak,	  jak	  očekává	  od	  
žáků	  (např.	  nekouří	  na	  veřejnosti,	  nepoužívá	  vulgární	  
výrazy,	  neužívá	  alkohol	  apod.).	  
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5 . 	   P R O F E S N Í 	   R O Z V O J 	   U Č I T E L E 	  

Učitelé	  využívají	  sebereflexi	  a	  pečují	  o	  svůj	  osobní	  rozvoj.	  

Seznam	  ukazatelů	  kvality	  

5.1. Učitel	  průběžně	  reflektuje	  (popisuje,	  analyzuje	  a	  hodnotí)	  
kvalitu	  své	  práce	  (nejen	  výuky).	  

• Pravidelně	  vyhodnocuje	  silné	  a	  slabé	  stránky	  své	  výuky.	  

• Pravidelně	  vyhodnocuje	  své	  jednání	  ve	  vztahu	  k	  žákům	  
mimo	  výuku.	  	  	  
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5.2. Učitel	  formuluje	  plán	  svého	  profesního	  rozvoje,	  konzultuje	  ho	  
s	  kolegy	  a	  vedením	  školy.	  

• Má	  vytvořen	  plán	  profesního	  rozvoje.	  

	  

	  

5.3. Učitel	  využívá	  veškeré	  dostupné	  zdroje	  ke	  zvyšování	  svého	  
profesního	  rozvoje	  od	  žáků,	  kolegů	  a	  vedení	  školy.	  	  

• Vítá,	  když	  žáci	  hodnotí	  jeho	  práci.	  	  

• Využívá	  vzájemného	  hodnocení	  tak,	  že	  pravidelně	  zve	  své	  
kolegy	  do	  hodin.	  

• Vítá	  hospitace	  ředitele.	  

• Své	  odborné	  problémy,	  otázky	  i	  pokroky	  sdílí	  s	  kolegy.	  

	  

5.4. Učitel	  využívá	  veškeré	  dostupné	  zdroje	  s	  cílem	  pochopit	  	  
a	  docenit	  každého	  žáka,	  kterého	  vyučuje.	  	  

• Analyzuje	  informace	  od	  rodičů,	  žáků,	  kolegů,	  aby	  
pochopil	  a	  docenil	  každého	  žáka.	  

• Zabývá	  se	  svou	  profesí	  a	  žáky	  také	  mimo	  svou	  přímou	  
pedagogickou	  povinnost.	  

	  

5.5. Učitel	  rozvíjí	  postoje	  a	  hodnoty,	  znalosti,	  dovednosti,	  
pedagogicko-‐psychologické,	  oborově-‐didaktické,	  oborové,	  
pracovně-‐právní,	  z	  oblasti	  ICT.	  

• Účastní	  se	  kurzů	  dalšího	  vzdělávání	  učitelů.	  

• Využívá	  odbornou	  literaturu,	  různé	  organizace,	  
informační	  zdroje	  a	  další	  příležitosti	  pro	  získání	  nových	  
poznatků.	  

• Sleduje	  aktuální	  vývoj	  v	  pedagogické	  oblasti,	  který	  má	  
vliv	  	  
na	  podobu	  výuky.	  

• Vítá	  nové	  myšlenky	  a	  experimentálně	  je	  využívá	  ve	  své	  
praxi.	  

	  

5.6. Učitel	  reflektuje	  případná	  rizika	  související	  s	  jeho	  profesí	  	  
a	  aktivně	  jim	  čelí	  (psychohygiena).	  	  

• Aktivně	  čelí	  stresu	  a	  syndromu	  vyhoření.	  
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SEBEHODNOCENÍ PROFESNÍCH KVALIT UČITELE

	  

O B L A S T 	   1 	   -‐ 	   	   P L Á N O V Á N Í 	   V Ý U K Y 	   	  
A 	   H O D N O C E N Í 	   P R Á C E 	   Ž Á K Ů 	  

S E B E H O D N O T Í C Í 	   Š K Á L A 	  

	   	   	   	   P Ř E D T Í M 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   P O T O M 	  
1. Vedu	  si	  individuální	  záznamy	  o	  průběhu	  a	  výsledcích	  každého	  žáka	  	  

a	  jeho	  pokrocích.	  
1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

2. Při	  každé	  činnosti	  vyhodnocuji	  míru	  dosažení	  osobního	  maxima	  
každého	  žáka	  a	  podle	  toho	  plánuji	  další	  činnost.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

3. Při	  hodnocení	  se	  zaměřuji	  na	  pokrok	  žáka	  spíše	  než	  na	  jeho	  srovnání	  
s	  ostatními	  žáky.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

4. Používám	  slovní	  hodnocení	  spíše	  než	  jiné	  formy	  hodnocení.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

5. Pracuji	  s	  žákovským	  portfoliem.	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

6. Pravidelně	  informuju	  každého	  žáka	  o	  jeho	  silných	  stránkách,	  o	  prostoru	  
pro	  zlepšení	  i	  o	  tom,	  co	  by	  mohl	  pro	  zlepšení	  vlastního	  učení	  udělat.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

7. Plánuji	  činnosti	  pro	  různé	  typy	  žáků.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

8. Pro	  každého	  žáka	  vedu	  plán	  individuálního	  rozvoje.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

9. Plánuji	  navíc	  specifické	  činnosti	  pro	  jednoho	  či	  více	  konkrétních	  žáků	  	  
ve	  třídě.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

10. Výuku	  plánuji	  a	  vyhodnocuji	  ve	  spolupráci	  se	  žáky.	  	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

11. Promýšlím,	  jak	  zohlednit	  individuální	  učební	  styl	  každého	  žáka	  a	  jeho	  
tempo.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

12. Při	  plánování	  výuky	  zařazuji	  témata	  nebo	  činnosti,	  které	  navrhli	  sami	  
žáci.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

13. Při	  plánování	  se	  zaměřuji	  na	  to,	  aby	  měli	  žáci	  možnost	  využít	  
individuální,	  skupinovou	  i	  hromadnou	  (společnou)	  činnost.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

14. Vedu	  si	  seznam	  aktivizujících	  metod	  (např.	  metod	  kritického	  myšlení).	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

15. Při	  hodnocení	  beru	  v	  úvahu	  sebehodnocení	  žáků.	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

16. Vedu	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  formulovali	  očekávání	  od	  vlastní	  práce.	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

17. Umožňuji	  žákům	  podílet	  se	  na	  tvorbě	  kritérií	  hodnocení.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

18. Vedu	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  se	  vyjadřovali	  k	  práci	  ostatních.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

19. Získávám	  od	  rodičů	  informace	  o	  jejich	  očekáváních	  týkající	  se	  jejich	  dětí	  
a	  zapracovávám	  je	  do	  individuálních	  vzdělávacích	  plánů.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

20. Do	  plánování	  a	  hodnocení	  výuky	  zapojuji	  další	  osoby	  (kolegy,	  rodiče,	  
další	  odborníky).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

                   1 – minimální souhlas     10 – maximální souhlas
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O B L A S T 	   2 	   -‐ 	   	   V Ý U K O V É 	   S T R A T E G I E 	   	  
A 	   R O Z V O J 	   U Č E N Í 	   Ž Á K Ů 	  

S E B E H O D N O T Í C Í 	   Š K Á L A 	  

	   	   	   	   	   	   P Ř E D T Í M 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   P O T O M 	  

1. Žáky	  seznamuji	  předem	  s	  tím,	  co	  se	  mají	  naučit.	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

2. V	  případě	  potřeby	  měním	  plán	  výuky	  a	  přizpůsobuji	  ho	  aktuálním	  
možnostem	  žáků.	  	  	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

3. Ve	  výuce	  pravidelně	  využívám	  aktivizující	  metody	  (např.	  metody	  
kritického	  myšlení).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

4. Předkládám	  žákům	  problémy	  k	  řešení.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

5. Vedu	  si	  záznamy	  o	  individuálních	  potřebách,	  zájmech	  žáka	  a	  jeho	  
možnostech.	  	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

6. Zadávám	  učivo	  různé	  náročnosti	  (obsahu,	  rozsahu,	  úrovně	  a	  času	  
potřebného	  ke	  splnění).	  	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

7. Pracuji	  s	  kritérii	  hodnocení	  (podle	  možností	  každého	  žáka).	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

8. Každému	  žákovi	  nabízím	  jiné	  metody	  a	  formy	  výuky	  s	  ohledem	  na	  to,	  
jakým	  způsobem	  se	  učí	  (jaký	  je	  jeho	  učební	  styl).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

9. Beru	  v	  úvahu	  různé	  tempo	  učení	  žáků	  a	  nabízím	  dostatek	  času	  k	  řešení	  
úkolu.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

10. Dávám	  žákům	  v	  průběhu	  výuky	  i	  mimo	  ni	  možnost	  volby	  a	  vedu	  je	  
k	  porozumění,	  že	  každá	  volba	  má	  své	  důsledky.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

11. Ve	  výuce	  realizuji	  činnosti,	  které	  navrhli	  sami	  žáci.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

12. Preferuji	  činnostní	  (zkušenostní)	  učení	  žáků	  před	  sdělováním	  hotových	  
poznatků	  a	  frontální	  výukou.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

13. Propojuji	  učení	  s	  reálnými	  životními	  situacemi	  a	  osobními	  představami	  
a	  prožitky	  žáků.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

14. Organizuji	  výuku	  v	  různých	  seskupeních	  (dvojice,	  menší	  či	  větší	  
skupiny)	  tak,	  aby	  se	  žáci	  dívali	  na	  problém	  z	  různých	  úhlů	  pohledu,	  
sdíleli	  poznatky,	  myšlenky	  a	  názory.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

15. Každému	  žákovi	  dávám	  prostor,	  aby	  vyjádřil,	  jak	  se	  cítí,	  co	  se	  mu	  daří.	  	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

16. Umožňuji	  žákům	  plánovat,	  čeho	  chtějí	  dosáhnout.	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

17. Vedu	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  svou	  práci	  hodnotili	  sami.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

18. Při	  řešení	  konfliktní	  situace	  považuji	  žáka	  za	  partnera,	  který	  by	  měl	  
přijít	  s	  návrhem,	  jak	  konflikt	  vyřešit.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

19. V	  emočně	  vypjatých	  situacích	  dávám	  najevo	  zájem	  a	  přijetí,	  snahu	  	  
o	  porozumění,	  namísto	  poskytování	  rad.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

                   1 – minimální souhlas     10 – maximální souhlas
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O B L A S T 	   3 	   -‐ 	   	   P R O S T Ř E D Í 	   	  
A 	   P O D M Í N K Y 	   V Ý U K Y 	  

S E B E H O D N O T Í C Í 	   Š K Á L A 	  

	   	   	   	   	   P Ř E D T Í M 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   P O T O M 	  

1. Průběžně	  zjišťuji	  informace	  o	  každém	  žákovi	  a	  jeho	  potřebách	  (týkající	  
se	  také	  života	  mimo	  školu).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

2. Respektuji,	  že	  každý	  žák	  dosahuje	  jiné	  maximální	  úrovně	  a	  proto	  se	  
nesnažím	  o	  vyrovnání	  výkonů	  mezi	  žáky.	  	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

3. Výuku	  přizpůsobuji	  každému	  žákovi,	  např.	  v	  typu	  a	  obtížnosti	  úkolu.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

4. Vítám	  integraci	  žáků	  různých	  ras,	  etnického	  původu,	  náboženského	  
vyznání,	  rodinného	  zázemí,	  socioekonomické	  úrovně	  a	  kultur	  (spíše	  než	  
jejich	  zařazení	  do	  speciálních	  škol).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

5. Povzbuzuji	  žáky,	  aby	  vyjadřovali	  své	  myšlenky,	  pocity	  a	  názory	  	  
a	  zdůvodňovali	  je.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

6. Poskytuji	  žákům	  dostatek	  času	  na	  přemýšlení	  a	  odpověď.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

7. Povzbuzuji	  žáky	  ke	  kladení	  otázek	  a	  oceňuji	  chuť	  se	  ptát.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

8. Zapojuji	  žáky	  do	  rozhodování	  a	  umožňují	  jim	  nést	  spoluodpovědnost	  	  
za	  věci,	  které	  se	  jich	  týkají	  (odpovědnost	  za	  vlastní	  učení,	  za	  důsledky	  
jejich	  chování).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

9. Ve	  výuce	  se	  zaměřuji	  na	  rozvoj	  sebedůvěry	  žáků.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

10. Vytvářím	  situace,	  ve	  kterých	  může	  každý	  žák	  zažít	  úspěch.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

11. Mám	  uspořádaný	  prostor	  tak,	  aby	  se	  žáci	  mohli	  flexibilně	  zapojit	  do	  
různých	  aktivit	  (samostatná	  činnost,	  skupinová,	  centra	  aktivit).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

12. Nabízím	  žákům	  pomůcky	  a	  materiály,	  které	  jsou	  žákům	  volně	  přístupné,	  
mohou	  si	  je	  samostatně	  brát	  a	  užívat	  dle	  aktuálních	  potřeb	  výuky.	  	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

13. Žákům	  rovnoměrně	  předkládám	  k	  práci	  ve	  výuce	  různé	  zdroje	  informací	  
(knihy,	  internet,	  časopisy,	  fotografie,	  multimédia).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

14. Svěřuji	  žákům	  část	  rozhodování	  o	  uspořádání	  třídy	  a	  o	  jejím	  vybavení.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

15. Umožňuji	  žákům,	  aby	  si	  ve	  výuce	  navzájem	  pomáhali.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

16. Poskytuji	  žákům	  prostor	  se	  vzájemně	  ocenit.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

17. Vždy	  přemýšlím	  nad	  tím,	  zda	  situace,	  které	  vytvářím,	  podporují	  
sounáležitost	  žáků	  (každý	  se	  může	  zapojit	  a	  není	  vyčleněn).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

18. Dodržuji	  společně	  stanovená	  pravidla	  třídy	  a	  sám	  se	  chovám	  tak,	  jak	  
očekávám	  od	  žáků.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

19. Umožňuji	  žákům	  podílet	  se	  na	  vytváření	  společných	  principů	  soužití	  	  
ve	  třídě.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

20. Podporuji	  rozvoj	  samostatnosti	  žáků	  tím,	  že	  každému	  umožňuji	  volbu	  
vlastní	  činnosti.	  	  	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

                    1 – minimální souhlas     10 – maximální souhlas
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O B L A S T 	   4 	   -‐ 	   	   R O Z V O J 	   Š K O L Y , 	   Z A P O J E N Í 	  
R O D I N Y 	   A 	   K O M U N I T Y , 	   S P O L U P R Á C E 	  
S 	   O D B O R N O U 	   A 	   Š I R Š Í 	   V E Ř E J N O S T Í 	  

S E B E H O D N O T Í C Í 	   Š K Á L A 	  

	   	   	   P Ř E D T Í M 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   P O T O M 	  

1. Seznamuji	  rodiče	  s	  pojetím	  výuky	  (filozofie,	  cíle,	  strategie,	  způsoby	  
hodnocení	  apod.).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

2. Nabízím	  rodičům	  možnost	  spolurozhodovat	  o	  věcech	  souvisejících	  
s	  životem	  třídy,	  školy	  a	  postupech	  vhodných	  k	  podpoře	  učení	  a	  rozvoje	  
žáků.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

3. Poskytuji	  rodičům	  konzultace	  v	  otázkách	  výchovy	  a	  vzdělávání.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

4. Vítám	  účast	  rodičů	  a	  členů	  rodiny	  ve	  výuce.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

5. Sdílím	  s	  rodiči	  své	  záznamy	  o	  pokrocích	  žáků.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

6. Vybízím	  rodiče,	  aby	  organizovali	  aktivity	  pro	  žáky	  (výlety,	  návštěvy,	  
exkurze,	  sportovní	  akce,	  divadelní	  představení,	  tábory	  apod.).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

7. Se	  všemi	  rodiči	  jsem	  v	  přímém	  osobním	  kontaktu.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

8. Ve	  věcech	  týkajících	  se	  žáka	  a	  školy	  se	  scházím	  s	  rodiči	  i	  mimo	  školu	  
(návštěvy	  v	  rodině	  apod.).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

9. Při	  komunikaci	  s	  rodiči	  využívám	  nejrůznější	  prostředky	  (písemnou	  	  
i	  elektronickou	  formu).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

10. Znám	  rodinné	  prostředí	  žáků,	  abych	  porozuměl(a)	  silným	  stránkám,	  
zájmům	  a	  potřebám	  žáka.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

11. Do	  výuky	  začleňuji	  obsahy	  a	  témata,	  které	  vycházejí	  ze	  zkušeností	  žáků	  
ze	  života	  ve	  vlastní	  rodině	  a	  komunitě.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

12. Podněcuji	  zapojení	  žáků	  do	  života	  a	  řešení	  problémů	  místní	  komunity.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

13. Aktivně	  se	  zapojuji	  do	  dění	  místní	  komunity.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

14. Navazuji	  kontakty	  s	  lidmi,	  organizacemi	  a	  institucemi,	  které	  mohou	  
obohatit	  vzdělávání	  žáků,	  získávám	  od	  nich	  odbornou	  a	  materiální	  
podporu.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

15. Umožňuji	  žákům	  v	  rámci	  výuky	  vstoupit	  do	  kontaktu	  s	  lidmi,	  
organizacemi	  a	  institucemi,	  které	  mohou	  obohatit	  jejich	  vzdělávání.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

16. Předkládám	  návrhy	  na	  úpravu	  vzdělávacího	  programu	  školy.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

17. Pravidelně	  diskutuji	  s	  kolegy	  a	  vedením	  školy	  o	  možnostech,	  jak	  
zkvalitnit	  výuku.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

18. Společně	  s	  kolegy	  vytvářím	  materiály	  do	  výuky.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

19. Aktivně	  se	  podílím	  na	  plánování	  a	  realizaci	  vzdělávacích	  projektů	  školy.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

20. Mimo	  školu	  jednám	  tak,	  abych	  reprezentoval(a)	  dobré	  jméno	  školy	  	  
a	  učitelské	  profese	  a	  chovám	  se	  tak,	  jak	  očekávám	  od	  žáků	  (např.	  
nekouřím	  na	  veřejnosti,	  nepoužívám	  vulgární	  výrazy,	  neužívám	  alkohol	  
apod.).	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

                    1 – minimální souhlas     10 – maximální souhlas
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O B L A S T 	   5 	   -‐ 	   	   P R O F E S N Í 	   R O Z V O J 	  
U Č I T E L E 	  

S E B E H O D N O T Í C Í 	   Š K Á L A 	  

	   	   	   	   P Ř E D T Í M 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   P O T O M 	  

1. Pravidelně	  vyhodnocuji	  silné	  a	  slabé	  stránky	  své	  výuky.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

2. Pravidelně	  vyhodnocuji	  své	  jednání	  ve	  vztahu	  k	  žákům	  mimo	  výuku.	  	  	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

3. Mám	  vytvořen	  plán	  profesního	  rozvoje.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

4. Vítám.,	  když	  žáci	  hodnotí	  moji	  práci.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

5. Využívám	  vzájemného	  hodnocení	  tak,	  že	  pravidelně	  zvu	  své	  kolegy	  	  
do	  hodin.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

6. Vítám	  hospitace	  ředitele.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

7. Své	  odborné	  problémy,	  otázky	  i	  pokroky	  sdílím	  s	  kolegy.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

8. Analyzuji	  informace	  od	  rodičů,	  žáků,	  kolegů,	  abych	  pochopil(a)	  	  
a	  docenil(a)	  každého	  žáka.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

9. Zabývám	  se	  svou	  profesí	  a	  žáky	  také	  mimo	  svou	  přímou	  pedagogickou	  
povinnost.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

10. Účastním	  se	  kurzů	  dalšího	  vzdělávání	  učitelů.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

11. Využívám	  odbornou	  literaturu,	  různé	  organizace,	  informační	  zdroje	  	  
a	  další	  příležitosti	  pro	  získání	  nových	  poznatků.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

12. Sleduji	  aktuální	  vývoj	  v	  pedagogické	  oblasti,	  který	  má	  vliv	  na	  podobu	  
výuky.	  

1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

13. Vítám	  nové	  myšlenky	  a	  experimentálně	  je	  využívám	  ve	  své	  praxi.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

14. Aktivně	  čelím	  stresu	  a	  syndromu	  vyhoření.	   1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1⎯	  2	  ⎯	  3	  ⎯	  4	  ⎯	  5	  ⎯	  6	  ⎯	  7	  ⎯	  8	  ⎯	  9	  ⎯	  10	  

                                                                            1 – minimální souhlas     10 – maximální souhlas 

cxxxix



Mentoring jako metodická podpora vzdělávání učitelů
Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D., Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., Mgr. Jana 
Lukášová, Mgr. Diana Duhárová

Vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nakladatelství s vědeckou redakcí
1. vydání, 2014

Redakce publikace: Karla Hrbáčková, Eliška Suchánková
Grafický design:  Karla Hrbáčková, EL TORO, s.r.o.
Foto na obálce:  STYLE DIARY
Náklad:    150 CD
Tisk:    Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
     Academia centrum

ISBN 978-80-7454-457-6

cxl


