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Úvod
Tento	 dokument	 byl	 zpracován	 na	 základě	 textu	 Osnovy	modelu	 profesní	 podpory	 (viz	 odkaz	
v	soupisu	literatury)	vytvořeného	pro	všechny	metodické	kabinety	na	národní,	krajské	a	oblastní	
úrovni.	Je	určen	zejména	členům	národního	kabinetu,	případně	krajských	metodických	kabinetů	
(dále	jen	MK),	jako	východisko	pro	koncipování	akreditačních	materiálů	a	vzdělávacích	strategií	
dalšího	 vzdělávání	 pedagogů.	 Model	 obsahuje	 základní	 ideová	 východiska,	 která	 by	 měli	
členové	MK	zohledňovat	při	plánování	a	realizaci	vzdělávacích	programů	pro	učitele	mateřských	 
a	1.	stupně	základních	škol.		

Model	 popisuje	 strukturu	 profesní	 podpory	 učitelů,	 charakterizuje	 oblasti	 podstatné	 pro	 jejich	
práci,	 vysvětluje	 klíčové	 pojmy	 a	 vzájemné	 vztahy.	 Cílem	modelu	 profesní	 podpory	 je	 vytvořit	
prostřednictvím	 MK	 koncepčně	 ujasněné	 systémové	 vzdělávání	 učitelů	 mateřských	 škol	
a	 1.	 stupně	 základních	 škol	 a	 podpořit	 kvalitu	 jejich	 profesní	 činnosti.	 K	 dosažení	 tohoto	 cíle	
je	nutné	poskytnout	MK	 jednotný	 rámec,	vymezit	oblasti	profesní	podpory,	zdůraznit	podstatné	
aspekty	vzdělávání	učitelů	a	sjednotit	nazírání	problematiky.

Systémový	přístup	ke	vzdělávání	učitelů	by	se	měl	opírat	o	vizi	tzv.	profesionalizačního kontinua 
(Kontinuum profesního rozvoje učitelů,	dále	jen	Kontinuum)	–	modelu	profesního	rozvoje	učitelů	
(Stuchlíková	&	Janík,	2017).	Jeho	základní	podobu	zachycuje	obrázek	1.	Jsou	v	něm	rozlišeny	
čtyři	etapy:	(1)	získávání	zájemců	o	učitelství,	(2)	přípravné	učitelské	vzdělávání,	(3)	uvádění	do	
profese,	(4)	další	vzdělávání	a	profesní	rozvoj	učitelů.	

Obrázek 1: Profesionalizační kontinuum ve vzdělávání učitelů. Tečkovaně je vymezena hlavní oblast působnosti 
MK (Stuchlíková & Janík, 2017).

Činnost	MK	má	být	zacílena	na	prohlubování	osobnostních	kvalit,	profesních	znalostí	a	dovedností	
učitelů	mateřských	a	1.	stupně	základních	škol,	podporu	mezioborové	spolupráce	a	propojování	
vzdělávací	praxe	s	nejnovějšími	teoretickými	poznatky.	Nabízené	programy	je	třeba	ukotvit	v	reálné	
praxi	učitelů,	tzn.	zaměřit	je	na	činnosti	učitele	ve	školní	třídě,	jimiž	jsou	(I)	plánování a příprava 
výuky a vzdělávání,	(II)	realizace kurikula ve třídě,	(III) hodnocení,	(IV)	reflexe a evaluace výuky 
a vzdělávání.	 Přitom	 se	MK	 budou	muset	 vyrovnávat	 s	 jedním	 z	 ústředních	 problémů	 celého	

1. etapa 2. etapa 4. etapa 3. etapa 
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vzdělávacího	systému	u	nás:	zabezpečení	účinné	vzájemné	podpory	mezi	akademickou	sférou	
vysokých	 škol,	 které	 připravují	 učitele	 a	 zajišťují	 rozvoj	 teorie	 a	 výzkumu	 v	 systému,	 sférou	
koncepční,	programovou	a	řídicí,	která	se	soustřeďuje	v	orgánech	MŠMT	a	v	orgánech	samosprávy	
(jako	zřizovatelích	příslušných	škol),	a	sférou	reálné	vzdělávací	praxe.

Podpora	profesního	 rozvoje	učitelů	prostřednictvím	 jejich	dalšího	vzdělávání	 v	MK	 je	založena	
na	modelu	 vývoje	 profesních	 kompetencí	 nazvaném	Kontinuum profesního rozvoje učitele (viz	
Příloha	1).	Model	popisuje	jednotlivé	složky	profesních	kompetencí	učitele	a	vystihuje	jejich	gradaci	
prostřednictvím	vymezení	tří	stupňů	profesního	rozvoje	učitele	–	je	to	úroveň	začínajícího učitele, 
úroveň samostatného učitele, úroveň vynikajícího učitele.	 Úlohou	 tohoto	modelu	 je	 v	 projektu	
SYPO	 zajišťovat	 systémový	 a	 gradační	 přístup	 ve	 vzdělávání	 učitelů	 a	 poskytovat	 oporu	 pro	
hodnocení	kvality,	resp.	úspěšnosti	tohoto	vzdělávání.

Model	určuje	koncepční	rámec	pro	učitelské	vzdělávání	v	projektu	SYPO.	Vůdčí	myšlenkou	tohoto	
koncepčního	rámce	je	neoddělitelnost	obsahu	kultury	od	obsahu	lidské	zkušenosti.	Kulturní	obsah,	
k	 němuž	 vzdělávání	 směřuje,	 není	 v	Modelu	 považován	 za	 něco	 vůči	 dítěti	 vnějšího,	 protože	
dítě	nepřichází	k	učiteli	jako	nepopsaná	tabule	nebo	prázdná	nádoba,	ale	jako	kulturou	již	nějak	
formovaný	člověk,	jehož	zkušenost	má	obsah.	Učitel	má	tento	obsah	dětské	zkušenosti	co	nejlépe	
znát,	 protože	 jenom	na	něm	může	stavět	 své	 vzdělávací	 úsilí.	 Jeho	učitelská	práce	by	ovšem	
neměla	 žádnou	 hodnotu,	 kdyby	 nevedla	 k	 obohacování	 a	 rozvíjení	 –	 tedy	 k	 novému	 obsahu	
zkušenosti,	který	by	měl	být	v	požadovaných	směrech	hodnotnější	a		plodnější,	než	byl	předtím.	
Nový	obsah	zkušenosti,	k	němuž	vzdělávání	směřuje,	je	rámcově	vymezen	kurikulem	a	je	oživován	
a	 realizován	učiteli	 během	společné	činnosti	 s	dětmi	 v	 situacích	výuky.	Kurikulum	vymezuje	 ty	
oblasti,	 jejichž	obsah	 je	považován	za	hodnotný,	a	proto	má	dobrý	smysl	a	dostatečnou	cenu,	
aby	se	stal	prostředkem	učení	a	nakonec	 i	plodnou	součástí	nové	dětské	zkušenosti.	Z	 tohoto	
holistického	a	dynamického	pojetí	vzdělávacího	obsahu	i	kurikula	vyplývají	konkrétní	nároky	na	
vzdělávání	učitelů,	v	němž	poznávání	dětské	zkušenosti	a	rozvíjení	didaktických	znalostí	obsahu	
i	kurikula	nestojí	vedle	sebe	nebo	dokonce	proti	sobě,	ale	jsou	vzájemně	neoddělitelné.

Vzhledem	 k	 propojení	 dvou	 stupňů	 vzdělávání	 v	 tomto	 modelu	 (primárního	 a	 předškolního)	
využíváme	k	označení	dětí	 v	předškolním	vzdělávání	a	 žáků	v	primárním	vzdělávání	 společný	
pojem	 „dítě“.	V	 textu	 využíváme	 také	 zpravidla	 pojem	 „výuka“,	 přestože	 v	mateřských	 školách	
probíhá	 vzdělávání	 dětí	 v	 průběhu	 celého	 dne	 prostřednictvím	 vzdělávací	 nabídky,	 ale	 i	 hrou,	
tedy	spontánními	aktivitami	dětí.	V	následujícím	 textu	výuku	vnímáme	 jako	vzdělávací	nabídku	
v	předškolním	vzdělávání	připravenou	učitelem.
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1.	 Analýza	stávajícího	stavu	profesní	podpory	učitelů,	kritický	náhled	
a	návrh	řešení

Cílem	projektu	Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů	 (SYPO)	 je	 vytvořit,	 ověřit	
a		zavést	systém	ucelené	modulární	podpory	profesního	rozvoje	předškolních	pedagogů,	učitelů	
základních,	středních	škol	a	vedoucích	pracovníků.	Kromě	toho	vybuduje	krajskou	síť	metodické	
podpory	škol	(úžeji	koordinátorů	ICT)	v	oblasti	ICT,	navrhne	a	ověří	systém	řízení	kvality	DVPP	
a	v	neposlední	řadě	navrhne	a	ověří	koncept	ucelené	a	kontinuální	podpory	pro	začínající	učitele.	
Projekt	je	realizován	od	ledna	2018	do	října	2022;	s	působností	mezi	odbornou	veřejností	od	září	
2018	do	června	2022.	Většina	aktivit	 je	orientovaná	na	následující	typy	škol:	MŠ,	ZŠ,	SŠ,	VOŠ	
a		ZUŠ.

Metodické	kabinety	jsou	v	projektu	Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů	(SYPO)	
pilotně	 navrženy	 jako	 strukturovaná	 profesní	 společenství	 učitelů	 mateřských,	 základních	
a		středních	škol.	Do	cílové	skupiny	pedagogických	pracovníků	nejsou	v	rámci	projektu	zařazení	
učitelé	odborných	předmětů,	a	 to	zejména	z	finančních,	personálních	a	organizačních	důvodů.	
Pro	ně	vytvářejí	prostor	pro	kontinuální	odborný	profesní	rozvoj	a	zároveň	zajišťují	koordinovanou	
aplikaci	 inovací	v	oblasti	předmětových,	resp.	oborových	didaktik	s	využitím	stávajících	struktur	
(předmětových	komisí	a	metodických	sdružení	fungujících	ve	školách)	a	struktur	nových,	a	to	na	
úrovni	národní	i	na	úrovni	jednotlivých	krajů.	Jedná	se	tedy	o	navrženou	otevřenou	platformu	pro	
metodické	vedení	a	plánování	 rozvoje	učitelů	směrem	z	národní	úrovně	až	po	úroveň	oblastní	
a		naopak.	

Jednou	z	priorit	Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále	Strategie	2020)	
(MŠMT,	2014b)	bylo	podporovat	kvalitní	výuku	a	učitele	jako	její	klíčový	předpoklad,	což	je	stále	
aktuální.	Expertní	hodnocení	zaměřené	na	naplňování	Strategie	2020	(Stuchlíková	et	al.,	2017)	
doložilo,	že	profesní	podpora	učitelů	–	jak	ji	proponovala	Strategie	2020	–	je	správně	nastaveným	
cílem,	jehož	naplňování	má	být	prioritou	i	v	budoucnosti.	Na	priority	a	cíle	definované	ve	zmíněné	
strategii	navazuje	Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
na období 2015–2020 (MŠMT,	 2014a),	 který	 stanovuje,	 že	 jednou	 z	 hlavních	 cest,	 jak	 docílit	
růstu	kvality	škol	i	kvality	práce	učitelů	vedoucí	ke	zlepšování	výsledků	dětí,	žáků	a	studentů,	je	
sdílení	příkladů	dobré	praxe	uvnitř	škol	 i	mezi	školami.	Aktuální	dokument	Strategie vzdělávací 
politiky České republiky do roku 2030+ (MŠMT,	 2020)	 zmiňuje	 jako	 jednu	 z	 nejefektivnějších	
metod	zvyšování	kvality	vzdělávacího	systému	sdílení	příkladů	dobré	praxe	a	s	 tím	související	
vytváření	 podmínek	 pro	 předávání	 zkušeností,	mentoring,	 koučování	 a	 další	 formy	 profesního	
rozvoje	 pedagogů.	 Podobná	 doporučení	 předkládá	 Česká	 školní	 inspekce	 (ČŠI)	 ve	 svých	
zprávách	o	 	 stavu	 českého	 školství	 (ČŠI,	 2015b).	Dále	ČŠI	 (2019)	 v	 souladu	 s	mezinárodním	
šetřením	TALIS	2018	upozorňuje	na	potřebu	systematické	podpory	komplexní	formy	vzdělávání	
pedagogů	zaměřené	na	prohlubování	faktických	znalostí	a	vědomostí	v	předmětech,	které	vyučují,	
a	na	pedagogické	kompetence	pro	výuku	vyučovaných	předmětů.	Třetím	nejčastěji	zmiňovaným	
zaměřením	profesního	rozvoje	je	pak	výuka	žáků	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami.	Velká	
potřeba	dalšího	vzdělávání	byla	zaznamenána	také	v	oblasti	chování	žáků	a	vedení	třídy.

Též	mezi	odbornou	veřejností	(Janík,	2014;	Kasíková	&	Dubec,	2009;	Švec,	2009)	panuje	shoda,	
že	se	sdílení	zkušeností	mezi	učiteli	promítá	do	úrovně	kvality	školy.	Z	analýzy	aktuální	situace	
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v	 českých	 školách	 vyplývá,	 že	 mezi	 českými	 pedagogy	 existuje	 silná	 potřeba	 po	 vzájemném	
sdílení,	profesním	rozvoji	a	metodické	podpoře.	Snahy	o	zavedení	profesní	podpory	jsou	patrné	na	
mnoha	úrovních	vzdělávací	politiky.	Samotné	sdílení	mezi	pedagogy	nelze	považovat	za	neobvyklý	
fenomén,	např.	v	podobě	běžných	ředitelských	nebo	kolegiálních	hospitací	(náslechů)	ve	třídách,	
avšak	teprve	vědomé	a	cílené	reflektování	(ČŠI,	2017)	umožňuje	projektovat	a		realizovat	znalosti	
účinněji	(Švec,	2009).	Na	úrovni	školy	můžeme	takovou	formu	sdílení	nalézt	v	rámci	metodických	
orgánů	(středního	managementu),	které	řeší	otázky:	sdílení	znalostí	v	oblastech	metodiky	a	didaktiky	
vyučování;	 vytváření	 koncepce	 jednotlivých	oborů;	 spoluvytváření	 celkové	 koncepce	 školy	 atd.	
(Hublová	&	Lána,	n.).	V	českém	pojetí	se	můžeme	setkat	s	různými	názvy	takových	orgánů,	mezi	
nejběžnější	 patří:	 metodická	 sdružení,	 předmětové	 komise,	 metodické	 orgány,	 předmětové	 či	
ročníkové	týmy	(Lhotková,	2011).	V	mateřských	školách,	ve	kterých	jsou	zpravidla	menší	kolektivy	
pedagogů,	 se	 sdílení	 zkušeností	 realizuje	 především	 v	 rámci	 pedagogických	 rad.	Určité	 formy	
podpory	 a	 sdílení	 lze	 najít	 také	 v	 	 oborových	 asociacích	 sdružujících	 pedagogy,	 ve	 webovém	
prostředí	apod.	V	rámci	regionů	se	objevují	snahy	o	znovuobnovení	tradice	metodických	kabinetů,	
podobně	tomu	je	i	ve	více	než	polovině	krajů.	

Silným	impulzem,	který	nastartoval	trend	sdílení,	je	současné	projektové	období,	v	němž	lze	nalézt	
mnoho	 výzev	 zaměřených	 na	 různé	 formy	metodické	 a	 kolegiální	 podpory,	 sdílení	 pedagogů,	
přenášení	 příkladů	 dobré	 praxe	 atd.	 Tyto	 výzvy	 vychází	 z	 cílů	 uvedených	 ve	 strategických	
dokumentech	vzdělávací	politiky	České	republiky.

V	otázce	metodických	kabinetů	je	patrná	celková nesystémovost,	zejména	při	jejich	současném	
zavádění,	které	probíhá	nezávisle	na	sobě	na	úrovni	regionální	(MAP),	krajské	(IKAP)	a		republikové	
(SYPO).	Rizikem	proto	mohou	být	projektové	nesoulady,	celková	roztříštěnost,	překryv	projektů	
či	 přesycení	 terénu	 v	 některých	 oblastech,	 což	může	 vést	 ke	 špatné	 orientaci	 pedagogů	mezi	
kabinety	 či	 ztrátě	 zájmu	u	 cílové	 skupiny.	Pro	 další	 postup	 klíčové	 aktivity	Metodické	 kabinety	
by	bylo	vhodné	zmapovat	situaci	na	 těchto	úrovních,	a	předejít	 tak	možným	rizikům	v	 realizaci	
činnosti	metodických	kabinetů.	
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2.	 Vymezení	 profesních	 kompetencí	 učitele	 pro	 okruh	 působnosti	
metodických	kabinetů

Aktivity	 metodických	 kabinetů	 mají	 směřovat	 k	 podpoře	 osobnostního	 a	 profesního	 rozvoje	
prostřednictvím	vzdělávání	učitelů.	Cílem	je	rozvíjet	profesní	kompetence,	a	tak	směřovat	k	vyšší	
kvalitě	výuky	předškolního	vzdělávání	a	v	důsledku	toho	ke	kvalitnějšímu	učení	a	lepším	výsledkům	
dětí.	 Profesní	 kompetence	 učitel	 prokazuje	 zejména	 při	 plánování	 a	 přípravě	 výuky,	 realizaci,	
hodnocení	dětí	i	během	reflexe	a	evaluace.	

Profesní	kompetence	jsou	vnitřně	členěny	do	svých	strukturních	složek,	jejichž	vymezení	slouží	
jako	 opora	 pro	 zaměření	 vzdělávací	 činnosti	metodických	 kabinetů.	Charakteristika	 profesních	
kompetencí	 a	 jejich	 strukturních	 složek	 (viz	 níže)	 slouží	 metodickým	 kabinetům	 jako	 základní	
vodítko	pro	stanovení	konkrétních	oblastí	vzdělávací	podpory,	která	má	u	učitelů	přispět	k	rozvíjení	
příslušných	složek	profesních	kompetencí	a	ke	schopnosti	 je	při	reflexi	průběžně	vyhodnocovat	
a	zlepšovat.	

Profesní	kompetence	vymezujeme	jako	zastřešující	pojem	pro	jednotlivé	složky	profesní	výbavy	
učitele	(přesvědčení,	znalosti,	dovednosti,	způsobilosti	apod.).	Takto	chápané	profesní	kompetence	
umožňují	nahlédnout	profesní	výkon	učitele	v	jeho	celku	(v	sepětí	s	osobností	učitele	a	stupněm	jeho	
profesního	rozvoje)	a	současně	analyticky	posoudit,	 jak	kvalitu	tohoto	výkonu	zakládají	 jednotlivé	
složky	učitelovy	profesní	výbavy	a	jak	se	tyto	složky	vzájemně	ovlivňují	(Korthagen,	2004).

V	odborné	literatuře	je	popsána	řada	přístupů	k	modelování	profesních	kompetencí,	resp.	kvality	
pedagogického	 působení	 učitele	 (popř.	 školy),	 jako	 jsou	 např.	Rámec	 profesních	 kvalit	 učitele	
(Tomková	et	al.,	2012)	a	Rámec	profesních	kvalit	učitele	mateřské	školy	(Syslová	&	Chaloupková,	
2015),	QRAM	(Nantl	&	Černíkovský	et	al.,	2010),	model	kvalitní	školy	dle	České	školní	inspekce	
(ČŠI,	2015a)	a	další,	uplatňované	v	zahraničí	(Spilková	&	Tomková	et	al.,	2010).	

Hlavním	 přínosem	 modelů	 profesních	 kompetencí	 pro	 rozvoj	 profese	 a	 profesionality	 je	
charakteristika	a	ujasňování	nejdůležitějších	kritérií	pro	reflektování	a	hodnocení	profesního	jednání	
v	praxi	(Kratochvílová,	Horká	&	Chaloupková,	2015;	Spilková,	2019a,b;	Syslová	&	Chaloupková,	
2015;	 Tomková,	 2018;	 Tomková	 &	 Spilková,	 2019).	 Vyplývá	 to	 ze	 skutečnosti,	 že	 v	modelech	
jsou	profesní	 kompetence	 rozčleněny	do	dílčích	složek,	 které	 lze	 v	praxi	 rozlišovat,	 popisovat,	
strukturovat	 a	 lze	 tedy	 vyhodnocovat	míru	 jejich	 reálného	dosažení	 u	 jednotlivých	učitelů.	Tím	
vzniká	příležitost	 jednak	k	ověřování	 funkčnosti	samotného	modelu,	ale	především	k	odborným	
diskuzím	 zacíleným	 na	 jasné,	 dobře	 vymezené	 složky	 profesní	 činnosti,	 které	 odpovídají	
příslušnému	dílčímu	cíli.	Model	tak	poskytuje	oporu	např.	pro	plánování	a	realizaci	reflektivních	
praxí	v	přípravném	vzdělávání	učitelů,	rozvíjejících	hospitací	ve	třídách	a	celkově	vzato	je	velmi	
přínosný	pro	vzdělávání	učitelů	zaměřené	na	zlepšování	výuky	a	předškolního	vzdělávání.	Z	tohoto	
hlediska	jsou	modely	profesních	kompetencí	nezbytnou	součástí	kurikula	učitelského	vzdělávání.	

Pro	 systémovou	 působnost	 metodických	 kabinetů	 je	 oporou	 Kontinuum,	 které	 bylo	 vytvořeno	
v	rámci	projektu	IPn	Kariérní	systém	s	ambicí	být	oporou	pro	tehdy	připravovaný	standard	profese	
učitele.	Tvorba	Kontinua	byla	založena	na	analýze	zahraničních	standardů	a	modelů	profesního	
rozvoje	 a	 na	 zkušenostech	 s	 vytvářením	 profesních	 standardů	 v	 ČR	 od	 90.	 let	 20.	 století.	
Ze		srovnávací	analýzy	(Janík,	Píšová	&	Spilková,	2014)	vyplynulo,	že	jejich	společným	jádrem	je:	
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profesní	etika,	osobnostní	předpoklady,	profesní	znalosti	a	profesní	dovednosti,	které	ve	vzájemné	
propojenosti	utvářejí	profesní	kompetence	učitele.	Tyto	složky	se	zpravidla	vztahují	k	následujícím	
oblastem:	k	učitelovu	profesnímu	já,	k	práci	učitele	s	dětmi	(k	výuce)	a	k	učitelovu	působení	nad	
rámec	výuky,	 jež	představují	 jádro	učitelské	profese.	Uvedené	složky	a	oblasti	 jsou	v	Kontinuu	
zakotveny,	a	proto	se	o	něj	může	systém	profesní	podpory	pro	metodické	kabinety	opírat.

Práce	 v	 metodických	 kabinetech	 by	 tedy	 mohla	 směřovat	 k	 rozvíjení	 výše	 uvedených	 složek	
profesních	kompetencí	učitele.	Souhrn	těchto	složek	ideálně	vzato	–	je	úplný	a	proporčně	vyvážený,	
což	má	vzdělávací	podpora	metodických	kabinetů	zohledňovat.	

Základní	struktura	Kontinua	učitele	má	tuto	podobu:

Osobnostní	předpoklady	a	profesní	etika

 • Učitel	disponuje	osobnostními	předpoklady	potřebnými	pro	výkon	profese	(zejména	prosociálnost,	
empatie,	emoční	stabilita,	psychická	odolnost,	tvořivost,	kultivovanost)	a	na	základě	sebepoznávání	
je	dokáže	využít	ve	svém	pedagogickém	působení.		

 • Učitel	přijímá	morální	závazky	učitelství	jako	pomáhající	profese	a	ctí	její	etiku;	má	předpoklady	
být	osobním	vzorem	dětem	a	požívat	respektu	ze	strany	rodičů	a	veřejnosti.

 • Etické	a	osobnostní	kvality	nejsou	vzhledem	ke	své	povaze	Kontinua	učitele	stupňovány,	nicméně	
představují	nezbytný	předpoklad	pro	výkon	profese.

 • Učitelova	schopnost	(sebe)reflexe	je	v	podstatné	míře	ovlivněna	osobnostními	předpoklady	a	její	
vztah	k	jednání	není	přímočarý	–	nemusí	tudíž	platit,	že	ten,	kdo	dobře	reflektuje,	i	dobře	vyučuje.	
Z	 tohoto	důvodu	se	má	při	 hodnocení	učitelovy	 schopnosti	 (sebe)reflexe	přihlížet	 k	 tomu,	 jak	
je	(sebe)reflexe	vztahována	k	vlastnímu	jednání	a	jak	jsou	její	výsledky	využívány	pro	učitelův	
profesní	 rozvoj	 na	 straně	 jedné	a	pro	 zlepšování	pedagogického	působení	 (včetně	výuky)	na	
straně	 druhé.	Princip	 gradace	 tedy	 spočívá	 v	 tom,	 že	 učitelův	 pohled	 na	 sebe	 sama	 se	 díky	
prohlubování	teoretického	vhledu	a	získávání	praktických	zkušeností	postupně	rozšiřuje,	takže	
zahrnuje	pohled	na	vlastní	výuku	žáků	(a	vzdělávání	dětí	v	mateřských	školách)	včetně	možností	
jejího	zlepšování.						

Profesní	znalosti

 • Učitel	 je	 vybaven	potřebnými	profesními	 znalostmi	 (zejména	znalostmi	 hodnot	 a	 cílů	 výchovy	
a	 vzdělávání,	 znalostmi	 kontextů	 vzdělávání,	 obecnými	 pedagogickými	 znalostmi,	 znalostmi	
kurikula,	 znalostmi	 obsahu,	 pedagogicko-psychologickými	 znalostmi	 o	 dětech	 a	 didaktickými	
znalostmi	obsahu)	a	zakládá	na	nich	své	pedagogické	působení.

 • U	profesních	znalostí	je	gradace	založena	na	směřování	k	hlubšímu	vhledu	a	širšímu	rozhledu	
učitele,	což	mu	umožňuje	vidět	pedagogické	jevy	a	situace	diferencovaně	s	ohledem	na	možnosti	
a	potřeby	dětí,	v	širších	souvislostech	a	s	přesahem	nad	rámec	vlastní	výuky.	Kvalita	profesních	
znalostí,	 jimiž	 disponuje	 vynikající	 učitel,	 spočívá	 ve	 vyšší	 míře	 jejich	 vzájemného	 propojení	
a	 flexibilitě,	 s	 níž	 se	 projevují	 v	 jeho	 pedagogickém	 působení.	 Kvalita	 profesních	 znalostí	 se	
kromě	toho	projevuje	v	jejich	integraci	do	podoby	didaktických	znalostí	obsahu,	které	jsou	jádrem	
profesní	kompetence	učitele.
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Dovednosti/způsobilosti	pro	vlastní	pedagogickou	činnosti	

 • Učitel	disponuje	dovednostmi,	které	se	projevují	v	klíčových	oblastech	jeho	činností	–	v	plánování	
výuky	 a	 vzdělávání	 dětí,	 řízení	 a	 organizaci	 procesu	 učení,	 ve	 vytváření	 prostředí	 pro	 učení,	
v	hodnocení	procesů	i	výsledků	učení	dětí	včetně	sebehodnocení	a	v	systematickém	reflektování	
výuky	a	vzdělávání.	

 • Gradace	do	úrovní	profesního	rozvoje	spočívá	v	postupném	směřování	od	obecnějšího	vymezení	
k	vystižení	podstaty	jednotlivých	dovedností	učitele.	

Metodické	 kabinety	 mají	 prioritně	 za	 cíl	 napomáhat	 rozvoji	 profesních znalostí a schopnosti 
(sebe)reflexe učitele a v oblasti učitelovy práce s dětmi	 (její	přípravy	a	realizace	vč.	hodnocení	
dětí	 a	 reflexe	 procesů	 a	 výsledků	 výuky	 a	 vzdělávání).	 To	 znamená,	 že	 kromě	 profesních	
znalostí	 mají	 být	 rozvíjeny	 učitelovy	 dovednosti/způsobilosti	 pro	 vlastní	 pedagogickou	 činnost.	
Přístup	ke	vzdělávání	učitelů	prostřednictvím	metodických	kabinetů	by	měl	vycházet	z	konceptu	
humanistického	antropologicky	orientovaného	předškolního	a	primárního	vzdělávání.	

Ke	složkám,	které	jsou	pro	chápání	Kontinua	zásadní,	patří	v	oblasti	A	–	Osobní	profesní	rozvoj	
–	zejména	znalosti	cílů	vzdělávání	(1.1.1),	znalosti	o	žácích	(1.1.3),	znalosti	o	řízení	třídy	(1.1.4),	
znalosti	 kurikula	 (1.1.5)	 a	 znalosti	 obsahu	 vyučovaných	 předmětů	 a	 předškolního	 vzdělávání	
(1.1.6),	didaktické	znalosti	obsahu	(1.1.7).	Poslední	zmíněnou	kategorii	znalostí	označil	Shulman	 
(1986,	s.	15)	za	specifickou,	neboť	podle	něj	tyto	znalosti	„přesahují	znalosti	obsahu	jako	takového	
směrem	 ke	 znalostem	 učiva	 pro	 vyučování“	 a	 jsou	 situovány	 do	 průniku	 obsahu	 a	 	 didaktiky	
a	 spočívají	 „…	 ve	 schopnosti	 učitele	 transformovat	 své	 znalosti	 obsahu	 do	 forem,	 které	 jsou	
pedagogicky	 účinné,	 a	 přesto	 přizpůsobivé	 znalostem	 žáka“.	 Dle	 Janíka	 a	 kol.	 (2007)	 nejsou	
specifické	profesní	znalosti	jednolité,	ale	lze	v	nich	vidět	dva	hlavní	prvky:	znalosti	vztahující	se	
k	 reprezentaci	učiva	a	porozumění	konkrétním	učebním	potřebám	a	obtížím	dětí	a	 	 jejich	 (pre)
koncepcím.

Didaktické	znalosti	obsahu	jsou	základnou	pro	složky	profesních	kompetencí	učitele,	které	jsou	
ve	výběru	z	Kontinua	 (níže)	zahrnuty	do	části	B	–	Vlastní	pedagogická	činnost.	Z	nich	vychází	
učitel	 při	 plánování	 výuky	 (2.1),	 přičemž	 platí,	 že	 čím	 více	 reprezentací	 má	 učitel	 k	 dispozici	
a	čím	lépe	rozpoznává	učební	potenciality	dětí,	tím	efektivněji	může	své	znalosti	obsahu	rozehrát	 
(Janík	et	al.,	2007).	Vlastní	práce	s	dětmi	v	rámci	výuky	není	pouhou	realizací	těchto	plánů,	prakticky	
všechny	složky	profesních	kompetencí	zahrnuté	v	části	2.2	–	Podpora	učení	předpokládají,	že	učitel	
bude	schopen	s	plánem	pracovat	flexibilně	tak,	aby	v	interakci	s	dětmi	dosahoval	co	nejvyšší	míry	
intersubjektivního	sdílení	obsahu.	Jde	o	to,	že	interakce	učitel	–	dítě	staví	porozumění	obsahu	tak,	
aby	učitel	byl	schopen	ho	objasňovat	novými	způsoby,	uspořádat	ho	a		rozčlenit,	rozpracovat	ho	
do	aktivit	a	emocí,	do	metafor	a	cvičení	a	do	příkladů	a	ukázek,	které	budou	pro	děti	uchopitelné	
(Schulman,	1987).	Specifika	předškolního	a	primárního	vzdělávání	se	pak	nutně	promítají	 i	 do	
složek	oblasti	hodnocení	(2.4),	především	do	vymezování	kritérií	hodnocení	(2.4.3)	a	poskytování	
zpětné	vazby	pro	zlepšení	(2.4.4).	

Profesní	podpora	učitelů	se	má	realizovat	s	cílem	napomáhat	učitelům	posouvat	se	k	vyšší	úrovni	
a	kvalitě	ve	vybraných	složkách	a	oblastech	profesních	kompetencí	učitele	a	jeho	osobnostních	
charakteristik	(Kratochvílová,	Horká	&	Chaloupková,	2015;	Spilková,	2019b;	Tomková	&		Spilková,	
2019).	 Za	 tímto	 účelem	 jsou	 v	 Kontinuu	 vymezeny	 kvalitativně	 odlišné	 úrovně	 od	 počáteční	
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připravenosti	k	výkonu	profese	(začínající	učitelé)	až	k	expertní	kvalitě	výkonu	(vynikající	učitelé).	
Tyto	 různé	úrovně	zakládají	 gradaci,	 která	 je	nezbytná	pro	plánování	a	 	 směrování	profesního	
rozvoje	učitelů.	Složka	osobnostní	předpoklady	a	složka	profesní	etika	představují	základnu	pro	
výkon	učitelské	profese,	vzhledem	ke	své	povaze	nejsou	stupňovány.	To	nicméně	neznamená,	že	
je	nelze	kultivovat	a	že	podpora	v	rámci	metodických	kabinetů	na	ně	nemůže	být	zacílena.	
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3.	 Možnosti	 rozvoje	 profesních	 kompetencí	 učitele	 prostřednictvím	
metodických	kabinetů	v	hlavních	tematických	okruzích

Vzdělávání	 prostřednictvím	 metodických	 kabinetů	 má	 rozvíjet	 profesní	 kompetence	 učitelů	
ve	 složkách	 (popsaných	 výše	 v Kontinuu profesního rozvoje učitelů),	 které	 podmiňují	 kvalitu	
učitelem	vedené	výuky	a	předškolního	vzdělávání.	Každý	vzdělávací	program	(jako	systematický	
vzdělávací	celek)	se	výběrově	zaměřuje	jen	na	některé	z	nich,	aby	se	jim	učitelé	mohli	věnovat	
do	potřebné	hloubky	a	mohli	 je	pak	ve	své	další	práci	 reflektovat,	obohacovat	a	kultivovat.	Při	
plánování	vzdělávací	činnosti	MK	jsou	vybrané	složky	profesních	kompetencí	a	vzájemné	vztahy	
mezi	 nimi	 vodítkem	 pro	 vymezení	 cílů	 jednotlivých	 vzdělávacích	 programů.	 K	 těmto	 cílům	 se	
vztahuje vzdělávací	obsah	spolu	s	metodami	a	formami	vzdělávací	činnosti.

MK	 mají	 tímto	 způsobem	 vytvářet	 systém	 vzájemně	 provázaných	 modulových	 vzdělávacích	
programů,	které	pokrývají	všechny	složky	profesních	kompetencí	a	mají	učitele	vést	k	postupu	na	
vyšší	úrovně	profesního	rozvoje	podle	gradačního	principu	Kontinua	profesního	rozvoje	učitele.	To	
slouží	jako	rámec	pro	koncipování	vzdělávacích	programů:	tím,	že	vymezuje	učitelovy	očekáváné	
kompetence,	nabízí	cíle	učitelského	vzdělávání	a	vymezuje	jeho	základní	obsahové	komponenty	
svázané	s	příslušnými	 cíli.	Např.	 cíl	 1.1.7	Didaktické znalosti obsahu	 je	 svázán	s	 kurikulárním	
obsahem,	 který	 musí	 být	 didakticky	 analyzován	 a	 zhodnocen	 ze	 dvou	 základních	 vzájemně	
neoddělitelných	hledisek:	ohled	k	dítěti	a	ohled	k	oblastem	předškolního	a	primárního	vzdělávání.

Jak	ukazují	výzkumy	(Altrichter,	2009;	Kansanen,	2006)	zaměřené	na	programy	dalšího	vzdělávání	
učitelů,	účinný	program	se	vyznačuje	následujícími	charakteristikami:

 • Je	založen	na	práci	v	malých	profesních	komunitách	(komunity	praktiků	podporované	oborovými	
didaktiky,	pedagogy,	psychology	z	fakult	jakožto	vzdělavateli	učitelů).

 • Integrují	se	v	něm	praktické	zkušenosti	(school-based)	s	teorií	(např.	formou	akčního	výzkumu	–	
research-based).

 • Integrují	se	v	něm	oborové,	oborovědidaktické	a	pedagogické	a	psychologické	pohledy	a	přístupy.
 • Je	relevantní	vzhledem	k	učitelovým	potřebám.	
 • Je	 delšího	 trvání	 (několik	 týdnů	 či	 lépe	měsíců	 –	 tzv.	 střednědobý	 vzdělávací	 program)	 a	 je	
strukturovaný	–	obecně	vzato	zahrnuje	tyto	fáze:
 - úvodní	setkání	studijní	 skupiny	se	vzdělavateli	učitelů:	 zadání	práce	 (úkolu	–	např.	 formou	
akčního	výzkumu),

 - práce	 (zpracování	 úkolu)	 ve	 škole	 či	 třídě	 za	 podpory	 kolegy	 anebo	 vzdělavatele	 učitelů	
(kolegiální	hospitace,	e-learning	vč.	diskuzních	fór	apod.),

 - závěrečné	setkání	studijní	 skupiny	s	 lektory:	 reflexe	a	vyhodnocení	práce	 (úkolu)	a	sdílení	
znalostí	a	zkušeností.

Časová	náročnost	takto	koncipovaného	vzdělávacího	programu	záleží	na	konkrétních	podmínkách,	
na	cílech	a	obsahu	vzdělávání,	ale	s	ohledem	na	požadavek	dostatečně	hluboké	systematické	
přípravy	 (Hajerová,	 Mülerová	 &	 Slavík,	 2020).	 Obvykle	 se	 nárok	 na	 systematickou	 přípravu	
vymezuje	kolem	20	hodin	prezenčně	(tj.	cca	2–4	půldenní	setkání	plus	1–2	kolegiální	hospitace)	
a	dalších	několik	hodin	virtuálně	(tj.	práce	v	e-learningovém	prostředí	–	studium	materiálů,	účast	
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v	 diskuzních	 fórech,	 webinářích).	 Pro	 potřeby	 MK	 může	 být	 tento	 obecný	 nárok	 orientačním	
vodítkem	pro	reálné	plánování	podle	potřeb	a	možností	MK.		

Vzhledem	 k	 tomu,	 že	MK	mají	 rozvíjet	 profesní	 kompetence	 učitelů,	 základním	 zdrojem	 jejich	
vzdělávacího	obsahu	je	kurikulum	mateřských,	základních	nebo	středních	škol,	které	mají	učitelé	
se	 svými	 dětmi/žáky/studenty	 ve	 své	 praxi	 realizovat.	 Stanovení	 vzdělávacích	 cílů	 v	 MK	 tedy	
navazuje	na	vybraný	kurikulární	obsah,	jemuž	se	učitelé	se	svými	dětmi/žáky/studenty	mají	v	praxi	
věnovat.	Platí	to	zejména	pro	ty	části	kurikula,	které	jsou	pro	vzdělávání	v	oboru	či	oblasti	zvlášť	
významné	 (týkají	 se	 tzv.	klíčových konceptů;	 viz	 níže	 kap.	 4)	 nebo	 v	 praxi	 nesnadné	 (patří	 ke	
kritickým místům kurikula;	viz	níže	kap.	4).

Je	proto	důležité,	aby	se	v	MK	soustředila	pozornost	na	efektivní	propojování	mezi	obsahem	a		cílem	
vzdělávacích	činností,	metodami	nebo	formami	jejich	realizace	a	hodnocení.	To	je	požadavek	na	
integritu	výuky,	který	 je	v	MK	hlavním	kritériem	 jak	pro	hodnocení	koncepční	připravenosti,	 tak	
i	realizace	vzdělávacích	aktivit.	Když	se	propojení	mezi	cíli,	obsahem	a	metodami	nebo	formami	
v	praxi	nedaří	a	integrita	výuky	je	nízká,	stává	se	vzdělávání	 jen	formální	aktivitou,	která	je	pro	
zlepšování	 učitelské	 práce	 a	 pro	 zvyšování	 kvality	 výuky	 neplodná	 nebo	 přinejmenším	 málo	
účinná	a	málo	podnětná.	Může	dokonce	negativně	působit	jako	špatný	vzor,	který	pak	účastníci	
vzdělávání	ke	škodě	věci	promítají	do	vlastní	učitelské	praxe.

Účinnost	a	podnětnost	výuky	ve	vzdělávání	učitelů	prostřednictvím	MK	by	měla	být	zabezpečena	
v	prvé	řadě	tím,	že	obsah	a	způsoby	vzdělávání	jsou	promyšleně	ukotveny	v	reálné	praxi	učitelů.	Jeví	
se	jako	logické	umístit	těžiště	vzdělávacích	programů	v	MK	do	oblasti	Kontinua	profesního	rozvoje	
učitelů	B.	Vlastní	pedagogická	činnostI	(„učitel	v	kontextu	třídy“),	protože	zde	je	jádro	učitelova	
působení	 a	 současně	 je	 zde	 relativně	 největší	 šance	 pozitivně	 ovlivňovat	 kvalitu	 předškolního	
vzdělávání	a	výuky.	V	této	oblasti	se	vzdělávací	programy,	resp.	jejich	moduly,	zaměřují	na	konkrétní	
profesní	činnosti,	které	podmiňují	kvalitu	učitelské	spolupráce	s	dětmi	ve	výuce	při	utváření	didakticky	
hodnotného	učebního	prostředí.	Z	toho	důvodu	v	této	kapitole	rozlišujeme	čtyři	hlavní	stránky	nebo	
etapy	učitelské	práce,	v	nichž	vyučující	prokazují	svoje	profesní	kompetence:	1)	plánování	a	příprava	
výuky,	2)	realizace	kurikula	ve	výuce,	3)	hodnocení	dětí,	4)	reflexe	a	evaluace	výuky.	

Uvedené	čtyři	hlavní	stránky	nebo	etapy	profesní	činnosti	musí	učitelé	v	praxi	zvládnout	v	požadované	
kvalitě.	Proto	jsou	i	hlavními	tematickými	okruhy	učitelského	vzdělávání	prostřednictvím	MK.	Jejich	
názvy	jsou	významově	blízké	analogickým	složkám	profesní	kompetence	v	terminologii	Kontinua 
profesního rozvoje učitelů	v	oblasti	B.	Vlastní pedagogická činnost.II	Navzdory	úzké	vzájemné	vazbě	
však	tematické	okruhy	práce	metodických	kabinetů	neztotožňujeme	s	obdobně	pojmenovanými	
složkami	kompetence.	Hlavní	praktický	důvod	je	ten,	že	vzdělávací	aktivity	v	příslušném	okruhu	
se	mohou	vztahovat	i	k	jiným	strukturním	složkám	profesních	kompetencí	a	nezřídka	též	k	jinému	
okruhu	v	Kontinuu	profesního	rozvoje	učitelů	(především	k	oblasti	A. Osobní profesní rozvoj).III

V	 rámci	 tematických	 okruhů	 lze	 pro	 každý	 jednotlivý	 případ	 přesněji	 konkretizovat	 vzdělávací	
cíle	 a	 činnosti,	 které	MK	 hodlá	 během	učitelského	 vzdělávání	 rozvíjet	 i	 kultivovat.	Na	 základě	
této	konkretizace	(např.	podle	techniky	SMARTIV	v	návaznosti	na	Kontinuum profesního rozvoje 
učitelů),	je	pak	možné	rozlišovat	a	hodnotit	různé	úrovně	kvality	reálného	zvládání	vzdělávacích	
požadavků	na	škále	mezi	začátečníkem	a	vynikajícím	učitelem	a	podle	toho	přizpůsobovat	výuku	
momentálním	možnostem	a	požadavkům	jejích	účastníků.
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3.1.	Plánování	a	příprava	výuky

Učitel	zodpovídá	za	kvalitu	své	profesní	činnosti,	a	proto	by	ji	měl	cílevědomě	plánovat	a	připravit	tak,	
aby	ji	mohl	ve	výuce	a	předškolním	vzdělávání	co	nejlépe	realizovat	a	následně	ji	při	reflexi	vyhodnotit	
se	záměrem	do	budoucna	zlepšovat.	Plánování	a	příprava	výuky	a	předškolního	vzdělávání	stojí	
na	samém	počátku	cyklu	profesních	aktivit	učitele	a	zasluhuje	proto	při	vzdělávání	učitelů	v	MK	
zvláštní	pozornost	zejména	s	ohledem	na	vztahy	mezi	uvědomělou	a		zaznamenávanou	aktivitou	
(písemná	příprava)	a	intuitivními	procesy.	V	Kontinuu profesního rozvoje učitelů	je	oblast	plánování	
předškolního	vzdělávání	a	přípravy	výuky	vymezena	jako	zvláštní	kapitola	2.1	Plánování	výukyV. 
Je	zastřešena	charakteristikou	základních	strukturních	složek	učitelovy	kompetence	v	této	oblasti,	
které	jsou	v	kapitole	dále	členěny	a	slouží	jako	opora	pro	vzdělávací	programy	v	MK.

Během	plánování	předškolního	vzdělávání	a	přípravy	výuky	na	1.	stupni	ZŠ	si	učitel	má	uvědomit	
a	rozvrhnout	právě	ty	části	průběhu	výuky,	které	jsou	obsahově	zakotvené	v	kurikulárním	programu	
a	jejichž	realizace	bude	rozhodovat	o	kvalitě	výuky.	Vzdělávání	v	MK	by	učitelům	mělo	pomoct,	
aby	plánování	předškolního	vzdělávání	a	příprava	výuky	byly	odborně	korektní	jak	s	ohledem	na	
vzdělávací	oblasti	a	na	kurikulární	program,	tak	na	didaktický	a	pedagogický	postup,	vycházely	
z	pedagogické	diagnostiky	a	aby	byly	dost	efektivní	pro	utváření	učebního	prostředí	ve	výuce.

Učitel	 při	 plánování	 formuluje	 svou	předběžnou	představu	 výuky	do	 sdělitelného	profesionálně	
zdůvodněného	obrazu výuky,	o	němž	lze	diskutovat	a	navrhovat	 jeho	zlepšení.	Prostřednictvím	
plánování	předškolního	vzdělávání	a	výuky	na	1.	stupni	ZŠ	lze	proto	ovlivňovat	učitelovo	myšlení,	
rozvíjet	jeho	didaktické	znalosti	obsahu,	podporovat	jeho	předvídavost	nebo	analytické	schopnosti	
a	rozvíjet	jeho	profesionální	předpoklady	k	vyučování	i	k	jeho	reflexi.	Komplex	znalostí,	dovedností,	
predikčních	 dispozic	 a	 dalších	 předpokladů	 k	 přípravě	 výuky	 je	 význačnou	 složkou	 profesních	
kompetencí	učitele.

Vzdělávání	v	oblasti	plánování	předškolního	vzdělávání	a	přípravy	výuky	v	MK	má	nejprve	vést	
učitele	k	uvědomění	jejich	vžité	profesní	intuice	pro	realizaci	kurikula	ve	výuce.	Na	tomto	podkladě	
se	mohou	ukázat	ty	strukturní	složky	profesní	kompetence,	v	nichž	učitelé	mohou	mít	rezervy	či	
nedostatky	a	které	tedy	vyžadují	obohacování,	rozvoj	a	kultivaci.	

Cílem	 vzdělávacího	 programu	 v	 rámci	MK	 je	 rozvinout	 u	 učitelů	 jejich	 dispozice	 představit	 si,	
navrhnout	 (nebo	 z	 nabídky	 vybrat)	 a	 didakticky	 analyzovat	 kvalitní	 tvořivé	 úlohy,	 s	 oporou	 ve	
vzdělávacím	 programu	 analyzovat	 jejich	 potenciál	 pro	 učení	 dětí	 a	 na	 základě	 této	 analýzy,	
s	ohledem	na	individuální	možnosti	a	potřeby	dětí,	plánovat	obsahovou	strukturu	výuky	(Krejčová,	
Kargerová	&	Syslová,	2015).	Učitelé	prohlubují	svoji	schopnost	promítnout	nároky	vzdělávacího	
programu	(RVP)	do	plánu	výuky	a	odhadovat	předpokládaný	průběh	výuky.	Při	plánování	v	rámci	
vzdělávacího	 programu	 se	 učitelé	 opírají	 o	 svou	 didaktickou	 znalost	 obsahu,	 o	 pedagogickou	
diagnostiku,	rozšiřují	své	znalosti	metod	a	forem	výuky	a	prohlubují	své	profesionální	dispozice	
vysvětlovat	a	zdůvodňovat	svůj	přístup	k	výuce	(Syslová	&	Štěpánková,	2016,	2019).

Strukturní	složky	plánování	předškolního	vzdělávání	a	výuky	na	1.	stupni	ZŠ	zpravidla	zahrnují	
tyto	okruhy:	výchovný/é	a	vzdělávací	cíl/e	výuky	(vyučovací	jednotky,	tematického	celku),	obsah	
ve	výuce	a	postupy	jeho	didaktické	realizace,	návaznost	výuky	(vazba	k	předcházející	a	budoucí	
výuce),	hodnocení	a	evaluace	výuky	(zpětnovazební	informace),	časový	projekt	výuky,	organizace	
výuky.
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3.2.	Realizace	kurikula	ve	výuce

Těžištěm	profesních	činností	učitele	je	spolupráce	s	dětmi	či	obecněji	s	učícími	se	jedinci	v	rámci	
výuky.	Základním	profesním	výkonem	je	 interakce	dítěte,	obsahu	a	učitele	ve	výuce	v	kontextu	
kurikula,	tj.		realizace	kurikula,	ať	již	předškolní	vzdělávání	a	výuka	nabývá	jakékoli	podoby	(Janík	
et	al.,	2013).	Oblast	realizace	kurikula	ve	výuce	je	v Kontinuu profesního rozvoje učitelů vymezena 
ve	dvou	kapitolách,	a	to	v	kapitolách	2.2	Podpora	učení	a	2.3	Péče	o	klima. 

Obě	 kapitoly	 jsou	 v	 Kontinuu profesního rozvoje učitelů	 zastřešeny	 charakteristikou	 těchto	
strukturních	složek	profesních	kompetencí	učitele.VI	Tyto	složky	jsou	v	obou	kapitolách	dále	členěny	
do	podrobnějších	složek,	což	poskytuje	vodítko	pro	vzdělávací	programy	MK.	V	nich	 je	ovšem	
nutné	prostřednictvím	vzdělávacího	obsahu,	resp.	učiva	konkretizovat	specifika	příslušné	složky	
kompetence.	Kontinuum profesního rozvoje učitelů	 je	 modelem	 obecným,	 proto	 nezohledňuje	
specifika	jednotlivých	stupňů	vzdělávání	a	jednotlivých	vzdělávacích	oborů,	bez	kterých	se	učitel	
v	reálné	výuce	neobejde	(Píšová	&	Duschinská	et	al.,	2013).

Členění	 realizace	 kurikula	 do	 dvou	 uvedených	 kapitol	 vystihuje	 dva	 vzájemně	 provázané	
faktory	 profesního	 výkonu	 učitele	 ve	 výuce:	 faktor	 oborovědidaktický	 a	 faktor	 psychosociální.	
V	 	mnohovrstevnaté	 realitě	 vytváření	 a	 realizace	 kurikula	 ve	 výuce	 jsou	 tyto	 faktory	 vzájemně	
provázány,	 navzájem	 se	 ovlivňují	 (a	 to	 včetně	 oblasti	 hodnocení,	 která	 je	 v	 tomto	 materiálu	
i	v	Kontinuu profesního rozvoje učitelů	s	ohledem	na	její	zvláštní	význam	pro	vyučování	a	učení	
zařazena	jako	samostatná	kapitola	2.4).	Je	tedy	zřejmé,	že	změna	v	jedné	dílčí	složce	profesních	
kompetencí	 učitele	 má	 za	 důsledek	 změny	 i	 ve	 složkách	 dalších.	 Z	 hlediska	 koncipování	
vzdělávacích	programů	MK	cílených	na	profesní	rozvoj	učitele	je	tento	fakt	důležitý.	

Oblast	realizace	kurikula	vyžaduje	od	učitele	nejen	znalosti	a	dovednosti/způsobilosti,	ale	i	vysokou	
angažovanost	 a	 kognitivní	 i	 emoční	 zaujetí,	 bez	 kterého	 není	možné	 dosáhnout	 „propojeného	
vědění“	jako	východiska	pro	„propojené	vyučování“.	Učitelovo	vysoké	osobní	nasazení	je	v	odborné	
literatuře	postihováno	různým	způsobem,	např.	již	Dewey	v	roce	1933	hovořil	o	tom,	že	učitel	musí	
být	„alive“,	tj.	živý	v	plnosti	svých	mentálních,	fyzických,	emočních	a		vztahových	zdrojů.	Ochota	
k	takovým	profesním	investicím	vychází	z	učitelova	commitmentu	(oddanosti	profesi),	je	spojena	
s	morální	misí	učitelství	(Sockett,	1993)	a	je	základem	i	projevem	učitelovy	profesionality.		

Vývoj	a	realizace	vzdělávacích	programů	MK	směřovaných	na	oblast	realizace	kurikula	stojí	na	
třech	pilířích,	které	lze	reprezentovat	třemi	slovy:	obsah,	dítě,	klima.	Slovem	„obsah“	rozumíme	
v	 této	 části	 vzdělávací	 obsah	 a	 jeho	 zpracování	 v	 kurikulu.	 Slovo	 „dítě“	 reprezentuje	 ústřední	
postavu	veškeré	práce	učitele.	A	slovo	„klima“	se	týká	školní	třídy	–	týmu,	jehož	hodnoty	mají	velký	
podíl	na	kvalitě	výuky.	O	těchto	třech	pilířích	realizace	kurikula	nyní	pojednáme	podrobněji.*

První	pilíř	vychází	z	faktu,	že	procesy	realizace	kurikula,	tj.	procesy	vyučování	a	učení	mají	vždy	
svoji	obsahovost:	dle	Klafkiho	(1967)	základní	 teze	didaktiky	 lze	výuku	a	předškolní	vzdělávání	
charakterizovat	 jako	 učitelem	 zprostředkované	 plodné	 setkávání	 určitých	 dětí	 s	 určitými	
vzdělávacími	 obsahy.	 Konkrétní	 obsahový	 základ	 výuky	 lze	 uskutečňovat	 v	 činnosti	 a	 lze	 ji	
komunikovat	(Janík	et	al.,	2013).	Obsah	výuky	je	tudíž	dynamickou	kategorií,	spojuje	objektivní	
předmět	 oboru,	subjektivní představy dětí a intersubjektivní (sdílenou) podobu obsahu;	 účinná	
výuka	je	založena	právě	v	zohledňování	proměn	existence	obsahu.	Učitelé,	zejména	ti	zkušení,	
vycházejí	nejen	ze	znalosti	souboru	faktů	a	pojmů	spojených	s	poznáním	vzdělávacích	oblastí,	
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ale	 rovněž	 ze	 znalosti	 vývoje	myšlení	 u	 dětí.	 Specifikem	 kabinetu	 Předškolní	 a	 Prvostupňové	
vzdělávání	 je	přesah	do	znalostí	předchozího	a	následujícího	stupně	vzdělávání	a	ontogeneze	
předškolního	 a	 mladšího	 školního	 dítěte	 (Spilková,	 2015,	 2019a;	 Syslová	 et	 al.,	 2018).	 Tato	
znalost	jim	umožňuje	volit	u	jednotlivých	prvků	obsahu,	resp.	učiva,	optimální	cestu	od	dětských	
představ	(prekonceptů	či	i	nesprávných	miskonceptů)	k	jádrovým	konceptům.	Jak	uvádí	Spilková	 
(2012,	s.	49),	„při	koncipování	obsahu	výuky	není	cílem	kvantita,	ale	kvalita,	tedy	výběr	smysluplného	
učiva.	Do	takto	vybraného	učiva	mohou	pak	žáci	skutečně	pronikat,	prožívat,	porozumět	smyslu	
toho,	co	se	učí,	aktivně	se	s	ním	vyrovnat	tak,	že	se	stane	prostředkem	jejich	dalšího	rozvoje.“		
Dále	Spilková	(2022,	v	tisku)	zdůrazňuje,	že	„pro	antropologicky	orientované	primární	vzdělávání	
je	důležitý	integrativní	přístup	k	obsahu,	vytváření	širších	vzdělávacích	celků	a	témat	umožňujících	
propojování	 poznatků.	 S	 oporou	 o	 psychologická	 východiska	 (dětský	 synkretismus,	 celostnost	
poznávání,	které	jsou	typické	zhruba	do	9	let	věku	dítěte)	je	kladen	důraz	na	vytváření	celistvého	
obrazu	světa	s	vyznačením	základních	souvislostí	v	opozici	k		zahlcování	dětí,	izolovanými,	dílčími	
poznatky	o	světě.“

Druhým	pilířem	je	chápání	dětí	(obecněji	lidských	bytostí)	jako	bytostí	sociálních	a	dialogických.	
Porozumění	obsahu	je	založeno	ve	sdílených	praktikách	lidské	komunity.	Vychází	se	z	toho,	že	
procesy	vyučování	a	učení	ve	školní	třídě	jsou	založeny	na	sociálně	podmíněném,	ale	individuálně	
konstruovaném	 obsahu,	 který	 je	 utvářen	 a	 poznáván	 ve	 společné	 činnosti.	 Kvalita	 učitele	
(Spilková	&	Tomková,	2010)	spočívá	v	tom,	že	volí	takové	výukové	činnosti	a	učební	úlohy,	které	
poskytují	prostor	dětem	pro	vlastní	konstruování	obsahu	–	obsah	se	utváří	činností	dítěte	při	cestě	
k	výukovému	cíli.	Spolu	s	Janíkem	a	kol.	 (2013)	hovoříme	o	 intencionalitě	 učení	a	poznávání,	 
tj.	o	zaměřenosti	výuky	na	určitý	obsah	v	jeho	dynamické	existenci.	

Řada	 výzkumů	 profesního	 rozvoje	 učitele	 ukazuje,	 že	 pro	 začínající	 učitele	 je	 charakteristické	
soustředění	především	na	obsah	(a	na	sebe	samého	v	roli	učitele),	zatímco	schopnost	ohledu	na	dítě	
se	rozvíjí	postupně	na	základě	akumulované	a	reflektované	zkušenosti.	Pro	hluboké	porozumění	
dětem	a	procesům	jejich	učení	nabídly	Rodgersová	a	Raider-Rothová	(2006)	pojem	„propojenost“	
(connectedness).	„Propojené	vědění“	se	vztahuje	k	porozumění	myšlení	a	myšlenkám	druhých,	
zdůrazňuje	kulturní	a	historický	kontext	vědění	a	zásadní	roli	zkušenosti.	

„Propojené	 vyučování“	 (connected	 teaching)	 tedy	 předpokládá,	 že	 učitel	 je	 schopen	 vidět	 svět	
tak,	jak	ho	vidí	dítě,	fungovat	ve	stavu	intersubjektivity	jak	na	úrovni	kognitivní,	tak	emoční.	Pro	
zkušené	učitele	je	charakteristický	zájem	o	dítě	jako	celistvou	osobnost	a	jeho	konkrétní	situované	
jednání	 vnímají	 v	 dlouhodobé	 perspektivě	 obvyklých	 projevů	 dítěte,	 jsou	 citliví	 k	 vlivům,	 které	
na	děti	mohou	momentálně	 i	dlouhodobě	působit.	O	dětech	přitom	uvažují	zároveň	v	 	kontextu	
sociální	skupiny	–	(před)školní	třídy.	

Projevuje	se	mimo	jiné	tak,	že	učitelé	jsou	v	průběhu	výuky	schopni	se	s	myšlením	dětí	konfrontovat	
a	případně	mu	přizpůsobovat	plán	vyučovací	hodiny	či	nabídku	vzdělávacích	aktivit	v	předškolním	
vzdělávání	i	jednotlivé	učební	úlohy	a	postupy	jejich	řešení.	Jde	tedy	o	to,	vnímat	obsah	a	činnosti	
z	pozice	dítěte.	Takto	koncipovaná	a	vedená	výuka	se	vyznačuje	souladem	mezi	cíli,	obsahem	
a	činnostmi,	který	nazýváme	integrita výuky	(Slavík	et	al.,	2017a)	(viz	též	níže).

Pro	 vzdělávací	 programy	 MK	 je	 důležitou	 oblastí	 volba	 vhodných	 metod	 a	 strategií	 výuky.	
Právě	 vzdělávací	 metody	 (a	 relevance	 obsahů)	 bývají	 v	 posledních	 letech	 oblíbeným	 terčem	
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široce	 medializované	 kritiky	 současné	 školy,	 která	 je	 obvykle	 spojena	 s	 voláním	 po	 „nových“	
a	progresivních	způsobech	práce	ve	škole.	Je	třeba	si	jasně	uvědomit,	že	volba	metod	by	měla	
především	vycházet	z	jejich	předpokládané	účinnosti	pro	učení	se	dětí.	Učitel	by	měl	připravovat	
příležitosti	pro	učení	tak,	aby	motivoval	děti	k	aktivní	a	angažované	činnosti	s	obsahem.	Motivace	
dětí	by	měla	ideálně	být	v	souladu	s	obsahem	tak,	aby	každý	prvek	obsahu	mohl	být	myšlenkově	
i	prožitkově	zpracován.	Pro	takovou	motivaci	k	poznávací	činnosti	s	obsahem	používáme	Kliemeho	
termín kognitivní aktivizace dětí	 (Janík	 et	 al.,	 2013).	 Zkušení	 učitelé	 přitom	 pracují	 v	 časové	
perspektivě,	na	základě	diagnostiky	potřeb	dětí	v	předchozí	výuce	a	se	znalostí	obsahových	výzev	
ve	výuce	budoucí.	

Kvalita	profesního	jednání	učitele,	kterou	mají	programy	MK	rozvíjet,	tedy	spočívá	ve	schopnosti	
opodstatněné	 volby	 takových	 výukových	 struktur	 i	 konkrétní	 vzdělávací	 nabídky	 a	 učebních	
úloh,	 které	 jsou	pro	daný	obsah	a	danou	věkovou	kategorii	 dětí	 z	hlediska	kognitivní	 i	 emoční	
aktivizace	účinné.	Ukazují	na	to	i	výstupy	studie	Bonda	a	kol.	(2000),	srov.	rovněž	Hattie	(2012),	
která	ve	výzkumu	realizovaném	napříč	různými	obory	vzdělávání	 identifikovala	 tři	dílčí	aspekty,	
které	 z	 	 hlediska	míry	 účinku	 (effect	 size)	 na	 výsledky	 učení	 dětí	 nejvíce	 odlišovaly	 vynikající	
učitele	od	zkušených	praktiků	ne-expertů.	Byly	to	(1)	optimální	míra	náročnosti	výuky	(challenge),	 
(2)	hluboké	reprezentace	obsahu,	tj.	rozsáhlé	a	dobře	organizované	znalosti	obsahu,	které	jsou	
tudíž	přístupné,	funkční	a	efektivní	(deep	representations)	a	(3)	monitorování	výuky,	tj.	systematické	
poskytování	zpětné	vazby	dětem	(monitoring	and	feedback).	

Velkou	roli	v	kvalitě	výuky	hrají	nejen	její	dílčí	systémové	prvky,	ale	zejména	„souladnost“	mezi	nimi.	
Požadavek	souladnosti	formulovali	např.	Anderson	a	Krathwohl	(2001)	v	tzv.	revidované	Bloomově	
taxonomii.	 Míru	 korespondence	mezi	 cíli,	 výukovými	 postupy	 a	 hodnocením	 zde	 označili	 jako	
alignment.	Alignment	je	obtížně	přeložitelný	výraz,	v	češtině	nemáme	jeho	jednoslovný	ekvivalent.	
Pokud	si	pomůžeme	překladem	z	anglického	jazyka,	hovoříme	o	seřazení,	uspořádání,	vyrovnání,	
naladění.	Tento	pojem	tedy	indikuje	určitý	řád,	zákonitost,	podle	níž	jsou	části	celku	uspořádané	
a	která	určuje	vztahy	mezi	nimi.	V	současné	české	didaktické	 terminologii	mu	odpovídá	 termín	
integrita výuky. 

Podpora	profesního	rozvoje	učitelů	prostřednictvím	MK	v	oblasti	realizace	kurikula	by	proto	měla	být	
směrována	na	ty	složky	profesních	kompetencí,	které	jsou	spojeny	s	vytvářením	učebního	prostředí	
(viz	2.	oblast Rámce profesních kvalit učitele a Rámce profesních kvalit učitele MŠ),	s		obsahově	
konstituovanou	součinností	učitelů	a	dětí.	Ohled	na	dítě	a	dynamika	obsahu	jsou	příčinou,	proč	
tato	součinnost	má	charakter	originálního,	časově	ohraničeného	a	neopakovatelného	tvůrčího	díla	
(Slavík	et	al.,	2017a).	Spíše	než	na	osvojování	„nových“	metod	je	proto	ve	vzdělávacích	aktivitách	
MK	 třeba	 cílit	 na	 rozvíjení	 způsobilosti	 učitelů	 vytvářet	 optimální	 učební	 prostředí,	 poskytovat	
dětem	příležitosti	 k	aktivnímu	učení	prostřednictvím	učebních	úloh	a	vzdělávací	nabídky	dobře	
promyšlených	jak	na	podkladě	ontodidaktické	analýzy	obsahu,	tak	s	oporou	o	psychodidaktickou	
znalost	dětí.	

Vytváření	příležitostí	k	učení	a	 jejich	využívání	dětmi	 jsou	procesy,	které	mají	výrazný	sociální,	
resp.	 sociálně-psychologický	 rozměr.	Třetí	 pilíř	 pro	 zaměření	 programů	MK	 v	 oblasti	 realizace	
kurikula	je	spojen	s	péčí	o	klima	školní	třídy	jako	determinantou	úspěšnosti	realizace	kurikula	ve	
výuce	 a	 předškolním	 vzdělávání.	 Členění	 této	 strukturní	 složky	 v	Kontinuu profesního rozvoje 
učitelů	(kap.	2.3)	postihuje	dovednosti/způsobilosti,	které	zkušený	učitel	v	péči	o	pozitivní	klima,	
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tj.	sociálně	emoční	naladění,	vztahy	a	postoje,	podporuje	vzájemnou	důvěru	a	respekt	mezi	všemi	
aktéry	vzdělávacích	procesů	atd.,	vykazuje.	

3.3.	Hodnocení	dětí

Hodnocení	dětí	zaměřené	na	proces	a	výsledky	jejich	učení	a	poznávacích	aktivit	 je	pro	učitele	
a	 	 pro	 samotné	 děti	 jediným	 informačním	 zdrojem,	 který	 může	 přinést	 účinné	 zpětnovazební	
informace	jak	pro	zkvalitňování	učení	dětí,	tak	pro	evaluaci	kvality	výuky.	Zároveň	je	hodnocení	
dětí	 dlouhodobě	 posuzováno	 jako	 jedna	 z	 nejobtížnějších	 a	 relativně	 nejhůře	 zvládaných	
profesních	činností	 učitele	 (Bendl,	 1997;	Slavík,	 2009;	Šimoník,	 1994;	Vítečková,	2018).	Proto	
mu	ve	vzdělávání	učitelů	prostřednictvím	MK	má	být	věnována	systemická	pozornost	zejména	
s	 ohledem	 na	 porozumění	 jeho	 funkci	 při	 rozvoji	 dětské	 schopnosti	 učit	 se	 a	 motivace	 dětí	
k	 poznávání	 a	 učení.	 Kromě	 toho	 se	 pozornost	 zaměřuje	 na	 rozvoj	 učitelových	 předpokladů	
vybírat	a	realizovat	nejvhodnější	metodické	postupy	využívání	hodnocení	ve	výuce. V Kontinuu 
profesního rozvoje učitelů	je	oblast	hodnocení	vymezena	jako	zvláštní	kapitola	2.4 HodnoceníVII. 
Je	zastřešena	charakteristikou	základních	strukturních	složek	učitelovy	kompetence	v	této	oblasti,	
které	jsou	v	kapitole	dále	členěny	a	slouží	jako	opora	pro	vzdělávací	programy	v	MK.

Hodnocení	má	 sloužit	 jako	 informace,	 tj.	 jako	 podklad	 pro	 rozhodování	 o	 hodnocené	 činnosti.	
Hodnocení	obecně	umožňuje	rozhodnout	se	o	způsobech,	jak	činnost	zlepšovat	a	jak	napravit	její	
případné	chyby	při	dosahování	stanoveného	cíle.	Hodnocení	dětí	není	v	tomto	směru	výjimkou,	
a	proto	je	důležité,	aby	mu	učitelé	z	tohoto	hlediska	dobře	porozuměli	a	ve	své	profesní	činnosti	
co	nejlépe	využívali	 jeho	 informační	potenciál.	 Jak	učiteli,	 tak	především	dětem	má	hodnocení	
přinášet	 informace	 o	 kvalitě	 vzdělávacích	 činností	 a	 jejich	 přínosů	 pro	 učení	 dětí,	 v	 kontextu	
formativního	hodnocení.	Tímto	cílem	má	být	podmíněn	metodický	způsob	práce	s	hodnocením	ve	
výuce	a	v	návaznosti	na	to	i	vzdělávání	učitelů	k	němu.	

Zejména	v	posledních	letech	se	ve	výzkumech	prokazuje	úzká	souvislost	mezi	celkovou	kvalitou	
výuky	a	kvalitou	hodnocení	dětí	(Black,	2005).	Je	doloženo,	že	změny	samotné	formy	školního	
hodnocení	 (např.	 záměna	 známek	 za	 slovní	 hodnocení)	 nemohou	 na	 kvalitu	 výuky	 pozitivně	
zapůsobit,	pokud	nejsou	provázeny	celkovou	a	systematickou	proměnou	stylu	vyučování	a	učení	
ve	třídách	směrem	k	tzv.	produktivní kultuře vyučování a učeníVIII.	Z	tohoto	systémového	hlediska	
se	má	k	hodnocení	dětí	přistupovat	i	při	vzdělávání	učitelů.	

Hodnocení	dětí	by	mělo	splňovat	následující	základní	požadavky,	tj.	mělo	by	být:	

 • didakticky informativní:	hodnocení	má	dítěti	přinášet	informace,	které	je	podpoří	při	učení	a	posílí	
jeho	motivaci	k	němu,	učiteli	má	přinášet	 informace,	které	umožní	efektivně	podporovat	učení	
dětí	a	pomáhat	jim	s	překonáváním	překážek	v	učení,	

 • pedagogicky zdůvodněné:	hodnocení	má	být	opřené	o	systém	dobře	vysvětlených	pojmů-kritérií	
vztažený	k	cílům	výuky,	kterých	mají	děti	dosáhnout,		

 • profesionálně korektní:	 hodnocení	 má	 respektovat	 soudobá	 odborná	 pravidla	 získávání,	
zpracování	a	výkladu	pedagogických	údajů	o	dětech	a	jejich	výkonech,	

 • kontrolovatelné:	hodnocení	má	být	přístupné	pro	průběžnou	kontrolu	ze	strany	všech	uživatelů	
(zejména	dětí	a	jejich	rodičů),	takže	má	být	pro	uživatele	nejenom	dobře	dostupné,	ale	i	dobře	
srozumitelné,
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 • komunikačně otevřené:	 hodnotící	 zprávy	 mají	 dostatečně	 často	 a	 v	 dostatečném	 rozsahu	
vstupovat	do	dialogu	všech	zainteresovaných	stran,	zejména	do	dialogu	učitele	s	dětmi	a		jejich	
rodiči,	ale	také	do	profesního	dialogu	mezi	učiteli	ve	škole.

Výše	uvedené	aspekty	hodnocení	je	žádoucí	uplatňovat	i	v	předškolním	vzdělávání.

Systémový	 přístup	 k	 hodnocení	 dětí	 je	 jmenovitě	 vyjádřen	 rozlišením	 tří	 z	 principu	 rozdílných,	
ale	vzájemně	se	doplňujících	vyučovacích	stylů	charakterizovaných	osobitým	pojetím	hodnocení.	
V	angličtině	se	pro	ně	vžila	výstižná	pojmenování	 (Black	et	al.,	 2004):	assessment of learning 
–	hodnocení	učení,	assessment for learning	–	hodnocení	pro	učení,	assessment	as	 learning	–	
hodnocení	jakožto	učení.	V	české	vzdělávací	tradici	jim	odpovídá	rozlišení	tří	nejdůležitějších	typů	
hodnocení:	sumativní hodnocení, formativní hodnocení, autonomní hodnocení	(Slavík,	1999).

Učitelské	vzdělávání	prostřednictvím	MK	v	oblasti	hodnocení	se	má	věnovat	těm	možnostem	práce	
s	hodnocením	ve	třídě,	které	zvýší	kvalitu	výuky	a	předškolního	vzdělávání	a	zlepší	vzdělávací	
výsledky	 i	motivovanost	dětí	ve	výuce.	Výše	uvedená	 trojice	přístupů	k	hodnocení	se	může	při	
vhodné	 kombinaci	 a	 didakticky	 promyšleném	 uplatnění	 výrazně	 podílet	 na	 zvyšování	 kvality	
výuky	a	 předškolního	 vzdělávání,	 nebo	naopak	může	při	 špatném	didaktickém,	 pedagogickém	
a	 psychologickém	 využití	 výuku	 nápadně	 zhoršovat.	 Žádný	 z	 uvedených	 způsobů	 hodnocení	
není	dobrý	nebo	špatný	sám	o	sobě.	Přínosnost	a	účinnost	hodnocení	závisí	na	volbě	vhodného	
způsobu	 hodnocení	 pro	 danou	 situaci	 s	 ohledem	 na	možnosti	 a	 potřeby	 dětí.	 V	 	 osobnostně	
rozvíjejícím	 pojetí	 předškolního	 a	 primárního	 vzdělávání	 je	 preferováno	 kvalitativní,	 formativní,	
individualizované	 hodnocení	 (Helus,	 2009;	 Kratochvílová,	 2011;	 Krejčová	 &	 Kargerová,	 2003;	
Lukášová,	2003,	2010;	Lukavská,	2003;	Sedláčková,	Syslová	&	Štěpánková,	2012;	Slavík,	1999;	
Spilková	et	al.,	2005,	2012;	Starý	&	Laufková	et	al.,	2016).

Má-li	 vzdělávání	učitelů	v	oblasti	hodnocení	směřovat	k	celkové	a	systematické	proměně	stylu	
vyučování	a	učení	ve	třídách,	mělo	by	se	především	soustředit	na	rozvíjení	pedagogické	citlivosti	
pro	volbu	vhodného	způsobu	hodnocení	v	dané	situaci.	V	současné	době	je	kromě	toho	žádoucí	
zvlášť	pozorně	se	zaměřit	na	přípravu	učitelů	k	formativnímu	hodnoceníIX	(assessment for learning)	
s	 důrazem	 na	 jeho	 využití	 pro	 rozvoj	 dětského	 autonomního	 hodnocení.X	 Poznatky	 z	 českých	
škol	 totiž	dokládají,	 že	právě	 formativní	hodnocení	se	v	nich	využívá	 jen	málo	a	 	nesoustavně	
(Kosíková	&	Černá,	2013;	Novotná	&	Krabsová,	2013;	Starý	&	Laufková	et	al.,	2016;	Žlábková	 
&	Rokos,	2013).

Dle	Spilkové	(2012)	má	hodnocení	dětí,	v	kontextu	individuální	vztahové	normy	–	individuálním	
předpokladům	a	možnostem,	významnou	roli	v	osobnostně	rozvíjejícím	pojetí	školního	vzdělávání.	
Důraz	je	kladen	na	to,	aby	hodnocení	dávalo	perspektivu	úspěchu	všem	žákům	a	bylo	orientováno	
především	na	úspěchy	a	pokroky	dětí.	Mělo	by	docházet	k	vytváření	podmínek	k	přechodu	od	
heteronomního	hodnocení	k	hodnocení	autonomnímu.	

Při	hodnocení	kvality	výuky	 je	pojem	autonomní hodnocení	důležitý	 tím,	že	v	mnoha	ohledech	
prohlubuje	profesní	náhled	učitele	na	výuku	oproti	pojetí,	 které	počítá	 jen	s	 tzv.	heteronomním 
hodnocením,	 tj.	 s	 hodnocením,	 které	 přichází	 k	 dítěti	 „zvnějšku“	 –	 od	 učitele,	 případně	 od	
spolužáků,	 rodičů	 apod.	 Pozornost	 soustředěná	 na	 autonomní	 hodnocení	 totiž	 učitele	 vede	
k	mnohem	pozornějšímu	soustředění	na	dětské	postupy	při	řešení	učebních	úloh	a	v	této	souvislosti	
i	k	soustředění	na	psychodidaktickou	a	ontodidaktickouXI	analýzu	učiva.	
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Jak	uvádí	Spilková	(2022,	v	tisku),	„důležitý	je	požadavek	na	komplexnost	hodnocení,	na	všestranné	
posouzení	 celku	osobnosti	 z	hlediska	 různých	aspektů,	 jako	 je	například	 kvalita	a	porozumění	
poznatkům,	úroveň	myšlenkových	procesů	a	učebních	strategií,	míra	samostatnosti,	odpovědnosti,	
pracovního	 úsilí,	 vytrvalosti	 v	 řešení	 obtížných	 úkolů,	 tvořivosti	 v	 	 činnostech,	 stupeň	 rozvoje	
dovedností	 komunikativních	 a	 kooperativních,	 schopnosti	 pomoci	 druhým	 apod.“	 Za	 důležitou	
výzvu	považuje	vyvážení	monopolu	heteronomního	hodnocení,	to	znamená	přenášet	hodnocení	
z	výhradní	činnosti	učitele	na	děti,	jejich	sebehodnocení	a	vrstevnické	hodnocení.	

Učitelova	 práce	 s	 formativním	 hodnocením	 a	 směřování	 k	 dětskému	 autonomnímu	 hodnocení	
se	 těsně	 přimyká	 k	 vlastní	 činnosti	 a	 komunikaci	 dětí	 (Angelo	 &	 Cross,	 1993;	 Bohl,	 2006;	
Palumbo	et	al.,	1993;	Wiliam	&	Leahy,	2016).	Zřejmým	důvodem	je,	že	nejúčinnější	a	pro	učení	
dětí	nejprospěšnější	jsou	ty	informace,	které	dítě	při	formativním	hodnocení	získává	v	co	možná	
v	nejužší	vazbě	na	proces	učení,	bez	většího	časového	odstupu.	Kvalita	formativního	hodnocení	
do	značné	míry	závisí	na	tom,	jak	se	podaří	rozčlenit	procesy	učební	činnosti	do	dílčích	složek,	
porozumět	problémům	dětí	s	jejich	zvládáním	a	s	jejich	vzájemnou	návazností.	

Na	formativní	hodnocení	(Leahy	et	al.,	2005)	lze	pohlížet	jako	na	pomyslný	průsečík	tří	procesů	
propojených	v	časové	posloupnosti:	od	minulosti	–	kam	se	dítě	ubírá,	přes	přítomnost	–	kde	je	dítě	
právě	teď,	k	budoucnosti	–	jak	se	dostane	k	žádoucímu	cíli.	V	těchto	procesech	působí	tři	hlavní	
činitelé:	 učitel,	 spolužáci,	 dítě	 samo.	Když	 tyto	 jednotlivé	 strategické	 komponenty	 formativního	
hodnocení	shrneme,	získáme	přehlednou	tabulku	(viz	níže	tabulka	1),	jejíž	obsah	citovaní	autoři	
nazvali Pět klíčových strategií formativního hodnocení.	Tabulku	uvádíme	níže.XII	V	MK	může	být	
užitečným	 koncepčním	 vodítkem	 pro	 přípravu	 programů	 učitelského	 vzdělávání	 pro	 formativní	
hodnocení.   

Tabulka 1: Pět klíčových strategií formativního hodnocení (Leahy et al., 2005).

Kam	žák	směřuje Kde	je	právě	teď Jak	se	dostane	k	cíli

Učitel Objasňování,	sdílení	
a	porozumění	cílům	
učení	a	kritériím	
úspěchu

Organizování	efektivní	třídní	diskuze,	aktivit	
a	zadávání	úloh,	kterými	získáme	potřeb-
né	informace	(důkazy,	dokla-dy)	o	reálném	
průběhu	učení

Poskytování	efektivní	
zpětné	vazby,	která	
podporuje	učení	a	po-
souvá	je	vpřed

Spolužák Aktivizování	dětí	jako	zdrojů	učení	pro	sebe	navzájem

Dítě Aktivizování	dětí	jako	„vlastníků“	svého	učení

V	tabulce	je	ve	stručné	formě	shrnuto,	jakým	aspektům	učitelské	a	dětské	součinnosti	ve	třídě	je	
nutné	věnovat	pozornost	při	snaze	co	nejlépe	využít	formativního	hodnocení.	Chce-li	učitel	získat	
vlastní	 kritický	přehled	o	 tom,	 jak	 se	mu	daří	 formativní	hodnocení	do	výuky	zavádět,	může	si	
v	tabulce	uvedené	strategie	zapsat	do	plánů	výuky	a	sledovat	kvalitu	jejich	reálného	uplatňování	
ve	 své	 praxi.	 V	 souhrnu	 tyto	 strategie	 vedou	 k	 takovému	 učebnímu	 prostředí,	 v	 němž	 se	 děti	
s	 podporou	 učitele	 a	 na	 základě	 vlastní	 komunikace	 a	 kognitivní	 aktivizace	 mají	 propracovat	
k	autonomnímu	hodnocení:	ke	schopnosti	porozumět	tomu	obsahu	a	těm	činnostem,	které	se	měli	
učit,	a	k	motivaci	zabývat	se	jimi	s	patřičným	zaujetím	sami,	bez	pobídek	ze	strany	učitele.	

Při	 pozorném	 pohledu	 do	 výše	 uvedené	 tabulky	 si	 čtenář	 může	 povšimnout,	 že	 formativní	
hodnocení	je	neoddělitelně	spojené	se	sebehodnocením	dětí	a	s	vrstevnickým	hodnocením	mezi	
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nimi,	 tj.	 s	 jejich	autonomním	 hodnocením	 (dítě	 jako	 účastník	 diskuze,	 dítě	 jako	 „vlastník“	 svého	
hodnocení).	Učitelé	se	během	vzdělávání	zaměřeného	na	rozvoj	formativního	hodnocení	směrem	
k	autonomnímu	dětskému	hodnocení	potřebují	vyrovnat	s	faktem,	že	tato	práce	s	hodnocením	ve	
třídě	je	didakticky	složitější	a	následkem	toho	klade	i	vyšší	nároky	na	učitelovu	přípravu	na	výuku	
i	na	objem	času	věnovaného	hodnocení.	Vzdělávání	učitelů	v	MK	by	mělo	tento	fakt	zvlášť	zohlednit.		

3.4.	Reflexe	a	evaluace	výuky

V	gradujícím	cyklu	učitelova	pedagogického	uvažování	a	 jednání	má	 reflexe	a	evaluace	výuky	
(vedle	plánování,	realizace	kurikula	ve	výuce	a	hodnocení	dětí	–	viz	výše)	zásadní	roli	(Korthagen	
et	al.,	2013),	stejně	tak	jako	sebereflexe	učitele.	Je	tomu	tak	proto,	že	umožnuje	výuku	hodnotit	se	
záměrem	ji	do	budoucna	zlepšovat.	Reflektování	je	tedy	důležité	s	ohledem	na	kvalitu	profesního	
výkonu	učitele	a	je	podkladem	pro	její	zajišťování,	resp.	zvyšování	(Janík	et	al.,	2013,	Tomková	 
&	Spilková,	2019;	Spilková,	2019a,b).

Význam	reflektování	je	doceněn	i	v	Kontinuu profesního rozvoje učitelů	(Oblast	2.5	Reflektování	
výuky	a	její	zlepšování),	dle	něhož	„učitel	systematicky	reflektuje	procesy	plánování	a	realizace	
výuky	a	jejich	výsledky	s	cílem	zkvalitnit	svoji	práci	a	zvýšit	tak	efektivitu	žákova	učení“.	

Reflexe,	která	má	učitelům	pomáhat	při	zvyšování	kvality	výuky,	musí	pohlížet	na	výuku	nejenom	
s	ohledem	na	dítě	a	jeho	individualitu,	ale	i	na	metody	výuky,	a	přihlížet	k	obsahu	a	cílům	výuky.	
Obsah	ve	výuce	zabezpečuje	činnost	a	učení	dětí,	podmiňuje	povahu	i	charakter	průběhu	výuky	
a	naplňování	plánovaných	cílů	a	spolu	se	znalostí	dětí	má	proto	mít	podstatnou	 roli	při	výběru	
metod	a	uspořádání	procesů	vyučování	a	učení	(Harbo,	1991;	Štech,	2009).

Při	 reflexi	má	učitel	o	obsahu	výuky,	resp.	o	učivu	a	vzdělávací	nabídce,	přemýšlet	ze	zorného	
úhlu	učení	dítěte.	Tím	se	otevírá	klíčový	problém,	který	má	reflexe	výuky	podchytit	a	řešit:	vztah 
obsahu k cílům a metodám (reálným postupům) výuky	 opřeným	 o	 učební	 úlohy	 a	 vzdělávací	
nabídku	v	předškolním	vzdělávání.	Východiskem	k	tomu	je	didaktická	analýza	učiva	na	podkladě	
poznatků	získaných	reflexí	výuky.	Učitelé	si	mají	jejím	prostřednictvím	uvědomit,	jakým	způsobem	
činnost	dětí	 s	obsahem	dospěla	k	cílovým	výsledkům,	 jaké	překážky	 tomu	bránily	a	 	 jak	 je	do	
budoucna	lépe	zvládnout.

Reflexe,	 která	 se	 zaměřuje	 na	 optimální	 spojení	mezi	 obsahem,	 cíli	 a	 reálnými	 aktivitami	 dětí	
a		učitele	ve	výuce,	je	odborně	náročná.	Vyžaduje	totiž	dostatečně	hlubokou	didaktickou	analýzu	
procesu	obsahové	transformace	ve	výuce	(Slavík	et	al.,	2020).	Obsahová	transformace	je	proces,	
který	ve	výuce	vede	dítě	od	jeho	dosavadní	přirozené	zkušenosti	k	její	nové	vzdělávací	úrovni	–	
k	tzv.	instrumentální zkušenosti	v	příslušném	oboru	(např.	biologie)	nebo	oblasti	(přírodní	vědy).	
Pojmem instrumentální	zkušenost	se	klade	důraz	na	to,	že	žádnou	oblast	nelze	zvládnout	jinak	
než	ovládnutím	všech	jejich	důležitých	nástrojů	–	instrumentů,	tj.	nabytím	zkušenosti	s	nimi.	

Děti	ve	výuce	 tedy	získávají	 instrumentální	zkušenost	 tak,	že	se	postupně	učí	ovládat	oborové	
instrumenty	(symbolické	i	věcné	nástroje	oboru	nebo	celé	kulturní	oblasti),	jejich	prostřednictvím	
zvládat	instrumentální	praxi	oboru	(např.	umět	početní	operace,	zvládat	tvůrčí	oborové	postupy),	
a	tak	porozumět	vzdělávacímu	obsahu,	resp.	učivu.	Důležité	je,	že	nejde	jen	o	znalost	ve	smyslu	
něčemu	porozumět	(tzv.	deklarativní	znalost),	ale	i	o	znalosti	postupů,	jak	s	příslušnými	instrumenty	
zacházet	(tzv.	procedurální	znalost).		
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Obsahová	transformace	v	předškolním	vzdělávání	znamená	poskytovat	dětem	dostatek	podnětů	
pro	 objevování	 a	 experimentování	 tak,	 aby	 jejich	 stávající	 zkušenosti	 mohly	 být	 rozšiřovány	
o	další,	a	tak	se	budovala	tzv.	instrumentální	zkušenost	v	souladu	s	vývojovými	možnostmi	dětí	
předškolního	věku.	Jde	o	budování	porozumění	našemu	světu	nejen	ve	smyslu	znalostí	o	tomto	
světě	(ať	již	přírodním,	fyzikálním	či	společenském),	ale	současně	dovedností	spojených	s	jeho	
objevováním,	ale	i	souvislostí,	které	ovlivňují	náš	život	v	něm.

Učitel	má	 této	 jejich	 činnosti	 rozumět	 do	 takové	míry,	 aby	 ji	mohl	 co	 nejlépe	 podporovat,	 aby	
mohl	pomáhat	dětem	s	učením,	s	překonáváním	překážek	při	řešení	učebních	úloh	a	situací	i	se	
získáváním	 učební	 motivace.	 K	 tomu	 učitel	 potřebuje	 reflektovat,	 analyzovat	 a	 vyhodnocovat	
proces	výuky	prostřednictvím	odborného	didaktického	jazyka.	

Pozice	 reflexe	 výuky	 ve	 vztahu	 k	 práci	 učitele	 s	 dětmi	 ve	 třídě	 je	 schematicky	 znázorněna	na	
obrázku	2.	Z	něj	vyplývá,	že	učitel	při	reflexi	má	do	potřebné	hloubky	porozumět	jak	dítěti	(jeho	
přirozené	zkušenosti,	 potřebám	a	motivacím),	 tak	 vzdělávacímu	obsahu	 (a	 tedy	 instrumentální	
praxi	příslušného	oboru	nebo	příslušné	oblasti).				

Obrázek 2: Reflexe výuky jako prostředek k rozvoji kompetence učitele analyzovat výuku s cílem zabezpečit 
žádoucí kvalitu výuky (Slavík et al., 2017a).

Učitelé	 během	 vzdělávací	 přípravy	 na	 reflexi	 výuky	 v	 rámci	metodických	 kabinetů	 by	měli	 být	
vedeni	k	následujícím	cílům:	

(1)	navrhovat	zlepšující	alternativy	(tzv.	alterace)	výuky,	
(2)	zdůvodňovat	kvalitu	navržených	alterací	průkaznými	argumenty,		
(3)	užívat	takto	nabytého	poznání	ke	zvyšování	kvality	výuky	a	předškolního	vzdělávání.	

Samotné	reflektování	výuky	 je	postupně	gradující	cyklus	zahrnující	určité	etapy,	 jimiž	má	učitel	
procházet,	aby	byl	výše	zmíněný	cíl	naplňován.	

 • V	první	etapě	jde	o	shromažďování	a	využívání	informací,	které	učiteli	umožňují	výuku	reflektovat.	
 • Následně	jde	o	analyzování	a	hodnocení	vlastní	profesní	činnosti	(zejména	plánování	a		realizace	
kurikula/výuky)	a	o	porovnávání	plánovaných	cílů	s	dosaženými	výsledky	a	pokroky	v	učení	dětí.	

 

žákovi vzdálená zkušenost: 
instrumentální zkušenost  

žákovi blízká zkušenost: 
přirozená zkušenost  

Reflexe výuky  
Didaktická analýza  

(odborný didaktický jazyk) 
 

    ŽÁK 
EXPERT, 
UČITEL 

Kontext žákovy 
dosavadní přirozené 
zkušenosti  

Kontext 
instrumentální praxe 
oboru 

proces učení  

proces vyučování  

Transformace obsahu ve výuce  



Strana 2 22

 • Dále	jde	o	to,	aby	na	základě	reflexe	výuky	a	s	oporou	o	praktické	zkušenosti	a	teoretické	poznatky	
docházelo	k	navrhování	a	diskutování	možností	zlepšování	výuky	a		předškolního	vzdělávání.	

 • A	v	konečném	efektu	se	má	směřovat	k	 tomu,	aby	učitel	dokázal	 různým	aktérům	vzdělávání	
(např.	dětem,	rodičům,	kolegům,	vedení	školy,	inspekci)	vysvětlovat	a	zdůvodňovat	své	jednání.

Příprava	 učitele	 k	 reflektování	 výuky	 by	 měla	 vyústit	 do	 cílového	 požadavku:	 vybavit	 učitele	
kompetencemi	tzv.	reflektivního praktika (Korthagen	et	al.,	2011).	Reflektivní	praktik	je	motivován	
a	vybaven	k	průběžné	reflexi	své	profesní	činnosti	s	cílem	udržovat	nebo	zvyšovat	její	kvalitu	ve	
prospěch	dětí.	

Reflektivní	praktik	by	měl	s	porozuměním	využívat	reflexi	výuky	zejména	v	těchto	oblastech	
profesní	působnosti:	

 • Podpora při zlepšování kvality výuky.	Reflexe	vede	ke	zpětné	rekonstrukci	procesu	výuky,	která	
dovoluje	posuzovat	jednotlivé	komponenty	procesu	výuky	ve	vztahu	k	celku	vyučovací	jednotky	
a		vzdělávací	nabídky	v	předškolním	vzdělávání	a	k	 jejím	cílům.	Poskytuje	proto	podklady	pro	
hodnocení integrity výuky,	 která	 je	 důležitou	 podmínkou	 efektivního	 učení	 dětí.	 Na	 základě	
rekonstrukce	procesu	výuky	lze	navrhovat	zlepšující	varianty	(alterace),	a	tak	učiteli	pomáhat	ke	
zkvalitnění	výuky	a	předškolního	vzdělávání.	

 • Rozvíjení profesních kompetencí.	 Prostřednictvím	 reflexe	 výuky	 spojené	 se	 snahou	 zvyšovat	
její	 kvalitu	 se	 rozvíjí	 profesní	 kompetence,	 zejména	 její	 reflektivní	a	 tvořivá	složka.	Rozvíjí	 se	
přitom	tzv.	sekundární	 intuice,	tj.	schopnost	učitele	citlivě	reagovat	na	aktuální	vývoj	výuky,	na	
vzdělávací	potřeby	dětí	a	rozhodovat	se	v	neočekávaných	situacích	výuky.	

 • Spojení praxe, teorie a vzdělávacího programu.	Vzhledem	k	tomu,	že	reflexe	výuky	je	metodicky	
založena	na	pozorování	a	na	strukturální	(hlavně	didaktické)	analýze	výuky,	jsou	při	ní	užívány	
metody	analogické	metodám výzkumným.	Proto	reflexe	výuky	může	sloužit	jako	relativně	přirozený	
spojovací	 můstek	 mezi	 pedagogickou	 praxí	 a	 teorií	 i	 mezi	 praxí	 a	 kurikulárními	 dokumenty	 
(na	všech	úrovních).	

 • Návaznost rozvíjení dětských kompetencí a dětského zvládání obsahu, resp. učiva. Ve výuce 
učitel	 spolu	 s	 dětmi	musí	 zvládat	 jednak	osvojování	 učiva,	 jednak	 rozvíjení	 obecněji	 pojatých	
kompetencí.	Spojovacím	článkem	mezi	těmito	cílovými	úrovněmi	jsou	výukové metody.	Reflexe	
výuky	 dovoluje	 sledovat,	 posuzovat	 a	 následně	 zlepšovat	 vazby	 mezi	 osvojováním	 učiva,	
rozvíjením	kompetencí	a	uplatňováním	výukových	metod.

Vzdělávací	 programy	 zaměřené	 na	 reflexi	 výuky	 jsou	 poměrně	 náročné	 na	 technologické	
nebo	 organizační	 zabezpečení,	 protože	 jsou	 závislé	 na	 pozorování	 reálného	 průběhu	 výuky	
a	 předškolního	 vzdělávání.	 Reflexe	 opřená	 o	 bezprostřední	 pozorování	 výuky	 „naživo“	 je	 sice	
autentická,	 ale	 organizačně	 obtížná	 a	 její	 účinnost	 je	 ohrožená	 zkreslujícími	 chybami	 paměti.	
Proto	se	při	vzdělávání	učitelů	obvykle	využívá videozáznamů výuky. 

Videozáznam	může	 sloužit	 nejenom	 jako	 opora	 paměti	 pro	 pozorovatele,	 který	měl	 příležitost	
sám	výuku	sledovat,	ale	je	postačujícím	zdrojem	informací	sám	o	sobě	–	jako	náhrada	přímého	
pozorování.	Výhody	videozáznamu	se	umocňují	 prostřednictvím	 ICT	 (např.	 rozdělení	 záznamu	
na	přesně	určené	časové	sekvence,	propojení	videozáznamu	s	přepisem	komunikace	nebo	jiným	
textem).	Videozáznam	umožňuje	vést	dialog	o	průběhu	výuky,	a	tak	rozvíjet	profesní	porozumění	
a	odborný	jazyk	profese.	Podpora	profesionální	diskuze	spojené	s	argumentací	(zdůvodňováním	
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soudů	 o	 výuce)	 je	 od	 počátků	 audio-	 nebo	 video-záznamů	 pokládána	 za	 jednu	 z	 největších	
předností	 využití	 technologií	 při	 přípravě	 učitelů	 (Janík,	 Minaříková	 et	 al.,	 2011;	Mareš,	 1976;	
Syslová,	2016;	Svatoš,	1997;	Wubbels	&	Korthagen,	1990).

Podpora	ICT	při	zpracování	videozáznamů	výuky	se	nejlépe	uplatňuje	při	hloubkových	analýzách	
tzv.	 mikrostrategií	 ve	 výuce.	 Zejména	 jejich	 prostřednictvím	 učitelé	 mohou	 získat	 precizní	
náhled	na	možná	zlepšení	své	práce	ve	třídě,	na	překážky,	které	snižují	kvalitu	výuky.	Důležitým	
vzdělávacím	 prostředkem	 pro	 získání	 takového	 profesního	 vhledu	 jsou	 didaktické kazuistiky  
(Slavík	et	al.,	2017b).	V	ideálním	případě	by	se	na	jejich	tvorbě	měli	podílet	učitelé	z	praxe	spolu	
s	oborovými	didaktiky	nebo	dalšími	specialisty	z	vysokých	škol	připravujících	učitele.
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4.	 Podpora	 profesního	 rozvoje	 učitele	 mateřské	 školy	 a	 1.	 stupně	
základní	školy	v	oblasti	projektování	a	realizace	kurikula	

Základním	východiskem	pro	koncipování	systému	podpory	profesního	rozvoje	této	kategorie	učitelů	
je	humanistické	na	dítě orientované, osobnostně rozvíjející pojetí předškolního a primárního 
vzdělávání,	které	se	postupně	prosadilo	v	průběhu	posledních	třiceti	let.	Základní	principy	tohoto	
pojetí	byly	teoreticky	elaborovány	řadou	autorů	(např.	Bravená,	2012;	Havlínová	&		Vencálková,	
et	al.,	2008;	Helus,		2009;	Koťátková,	2014;	Kratochvílová,	2011;	Krejčová	&			Kargerová,	2003;	
Lukášová,	 2003,	 2010;	 Lukavská,	 2003;	Opravilová,	 2001,	 2013;	 Spilková,	 1991,	 1997,	 2005,	
2019a).	Důležitým	východiskem	je	pojetí	dítěte	jako	dynamicky	se	utvářející	osobnosti,	která	má	
své	směřování	a	je	schopná	se	aktivně	podílet	na	svém	vlastním	rozvoji	(Helus,	2009;	Lukášová,	
2010;	Spilková,	2005,	2012,	2022).	

Specifické	zvláštnosti	ve	vnímání,	myšlení,	prožívání	a	učení	se	dětí	tohoto	věku	se	výrazně	promítají	
do	projektování	a	 realizace	kurikula.	Důležitý	 je	 respekt	učitele	nejen	k	věkovým	specifikům,	ale	
i	potřeba	vyvažovat	požadavky	kurikula	(cíle	a	obsahy)	a	individuální	možnosti	a	potřeby	dětí	tohoto	
věku.	Akcent	je	kladen	na	komplexní	rozvoj	osobnosti	dítěte,	vedle	rozvoje	kognitivního	ve	stejné	
míře	věnovat	pozornost	emočnímu,	sociálnímu	a	volnímu	rozvoji.	

Měnící	se	společenské	a	civilizační	podmínky,	okolnosti	života	dětí,	proměňující	se	charakteristiky	
dětské	populace	(z	hlediska	sociologického	jde	o	generaci	alfa),	např.	pod	vlivem	digitálních	technologií	
dochází	ve	vnímání	dětí	ke	stírání	 rozdílů	mezi	virtuálním	a	 reálným	světem,	zahlcenost	podněty	
a	informacemi	podporuje	povrchnost	v	jejich	vnímání	a	myšlení,	nepozornost	přinášejí	navíc	pro	učitele	
zcela	nové	výzvy,	se	kterými	se	musí	ve	své	práci	vyrovnat	(Hejlová	et	al.,	2013;	Koťátková,	2014;	
Spilková,	2022).	Prokázaná	zvýšená	citlivost	a	menší	odolnost	dětí	vůči	zátěži	vyvolává	zvyšující	se	
potřebu	psychosociální	podpory	žáků	a	důraz	na	péči	o	tzv.	wellbeing	ve	škole,	ať	už	jde	o	pohodu	
psychickou	(kognitivní,	emoční	a	sociální),	fyzickou	a	duchovní	(smysl,	hodnoty	a	etické	principy).	
Také	dlouhé	období	distanční	výuky	v	důsledku	epidemie	Covid	–	19	jasně	ukázalo	význam	péče	
o	duševní	zdraví,	důležitost	socializace	dětí	a	kultivace	sociálních	vztahů	i	uspokojování	emočních	
potřeb	(Výroční	zpráva	ČŠI,	2020).	Ve	vzdělávání	(nejen	dětí	tohoto	věku)	je	třeba	zdůraznit	význam		
tzv.	měkkých	dovedností	 –	 soft	 skills,	 essential	 skills	–	mezi	něž	patří	 řada	klíčových	dovedností	
a	 schopností,	 např.	 porozumět	 sám	 sobě,	 rozpoznávat	 a	 zvládat	 vlastní	 emoce,	 řešit	 konfliktní	
situace,	komunikovat	s	respektem	k	druhým,		umět	se	dohodnout,	přijmout	kompromis,	naslouchat,	
spolupracovat,	organizovat	si	učení	a	práci,	efektivně	nakládat	s	časem,	přijmout	odpovědnost	za	
sebe	a	své	učení,	motivovat	sám	sebe	na	cestě	k	dosahování	cílů,	nevzdávat	se,	když	se	věci	nedaří,	
umět	se	bránit	manipulaci	prostřednictvím	rozvoje	kritického	myšlení	(Spilková,	2022).	

Osobnostně	rozvíjející	pojetí	předškolního	a	primárního	vzdělávání	klade	na	učitele	vysoké	nároky,	
které	musí	umět	promítnout	do	přípravy,	realizace	i	reflexe	výuky.	Tomuto	pojetí	by	mělo	odpovídat	
také	 celkové	 zaměření,	 cíle	 a	obsah	 činnosti	metodických	 kabinetů,	mimo	 jiné	 také	proto,	 aby	
bylo	v	souladu	se	současným	pojetím	pregraduálního	vzdělávání.	Jednou	z	jeho	priorit	by	měl	být	
rozvoj	kompetencí	těchto	učitelů	zvládat	diverzitu	dětské	populace	v	souvislosti	s	 implementací	
společného	vzdělávání.		

Projektování	a	realizace	kurikula	je	jednou	z	hlavních	náplní	práce	učitele.	Jedinečnost	a	náročnost	
tohoto	profesního	úkolu	spočívá	ve	schopnosti	učitele	projektovat,	realizovat	a	reflektovat	výuku	
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nejen	 s	 ohledem	 na	 kurikulární	 požadavky,	 ale	 také	 se	 zřetelem	 k	 věkovým	 a	 	 individuálním	
specifikům	a	potřebám	dětí	tohoto	věku.	Učitel	je	v	tomto	smyslu	nejen	recipientem,	ale	tvůrcem	
kurikula,	 který	 ho	 dotváří	 vždy	 jedinečným	 způsobem.	 Právě	 tato	 tvůrčí	 dovednost	 je	 jednou	
z	klíčových	dobrého	učitele,	na	jejíž	rozvoj	má	další	vzdělávání	učitelů	cílit.	

4.1.	 Od	teorie	k	realizaci	výuky	a	předškolního	vzdělávání

Pojetí	 předškolního	 a	 prvostupňového	 vzdělávání	 je	 výrazně	 odlišné	 od	 pojetí	 ostatních	
oborů.	 	Je	specifické	tím,	že	 je	humanisticky	orientované,	zaměřené	na	osobnostní	rozvoj	dětí.	 
Je	multioborové,	proto	je	i	pro	projektování	a	realizaci	bezpodmínečně	nutná	neustálá	integrace	
porozumění	 několika	 vzdělávacích	 oblastí	 současně	 tak,	 aby	 při	 vzdělávání	 dětí	 předškolního	
věku	a	žáků	mladšího	školního	věku	docházelo	k	jejich	komplexnímu	rozvoji	ve	všech	kvalitách	
osobnosti	 a	nikoli	 pouze	k	 jejich	kognitivnímu	 rozvoji	 (Bravená,	2012;	Helus,	2009;	Koťátková,	
2014;	Kropáčková,	Syslová	&	Čapek	Adamec	et	al.,	2019;	Lukášová,	2010;	Spilková,	2005,	2019a;	
Syslová	et	al.,	2018;	Opravilová,	2001,	2013).	

V	předškolním	vzdělávání	 jde	primárně	o	 vytváření	 podmínek	pro	 spontánní	 činnosti,	 tedy	hru	
dětí,	která	je	doplňovaná	o	didakticky	zacílené	činnosti	s	využitím	zejména	tzv.	prožitkového	učení	
(Havlínová	et	al.,	2008;	Koťátková,	2014;	Lukavská	2003;	Opravilová,	2001,	2013).	V	rámci	těchto	
činností	jde	o	pokládání	základů	pro	rozvoj	oborového	myšlení,	tedy	matematických,	přírodovědných,	
uměleckých	aj.	dispozic	dětí.	Prožitkové	učení	svým	charakterem	odpovídá	způsobu	poznávání	
světa	i	sebe	samého	a	ostatních,	neboť	dítě	předškolního	věku	se	nachází	v		tzv.	předoperačním	
stadiu	 (Piaget	 &	 Inhelderová,	 1970)	 a	 do	mateřské	 školy	 přichází	 s	 představami/prekoncepty,	
které	„představují	úhel	pohledu	dětí	na	svět,	přes	který	tento	svět	“čtou”	a	vysvětlují	si	jej	pro	sebe“	
(Kolláriková	&	Pupala	et	al.,	2001,	s.	212).	Vzdělávací	proces	je	vždy	střetáváním	těchto	představ	
s	novými	informacemi,	proto	je	důležitým	úkolem	učitele	vytvořit	při	učení	takové	podmínky,	aby	si	
dítě	svoje	představy	třídilo	a	(re)konstruovalo	v	interakci	s	učitelem	a	ostatními	dětmi	do	reálného	
obrazu	světa,	na	což	plynule	navazuje	prvostupňové	vzdělávání.	

Díky	novým	poznatkům	pedagogickým,	psychologickým	a	např.	také	neurověd	se	průběžně	mění	
i	některé	oblasti	kurikula,	která	označujeme	jako	dynamická	místa	kurikula	(Mentlík,	2016).	Tyto	
změny	musí	samozřejmě	brát	v	úvahu	především	tvůrci	státních	kurikulárních	dokumentů	(autoři	
rámcových	vzdělávacích	programů,	autoři	učebnic	a	metodik).	Didaktickou	transformaci	nových	
poznatků	mohou	provádět	zástupci	odborné	komunity,	kteří	jsou	členy	výzkumných	týmů	a	pracují	
na	 zprostředkování	 a	 prezentaci	 výsledků	 výzkumů	 mimo	 vědeckou	 komunitu	 nebo	 výsledky	
registrují,	shromažďují	a	didakticky	transformují	pro	využití	v	učebnicích	nebo	populárně	naučných	
výstupech.	Přesto	je	v	procesu	aktualizace	kurikula	i	klíčová	pozice	učitele,	který	nový	poznatek	
přebírá	 ze	dvou	hlavních	 zdrojů,	 tedy	 z	 empirických	 zjištění	 a	 teorie	 do	obsahově	upravených	
materiálů,	 prezentovaných	 například	 v	 učebnicích	 nebo	 jiných	 metodických	 dokumentech.	
V	 současném	 kurikulu	 bychom	 takto	 mohli	 označit	 nové	 pojetí	 dítěte,	 od	 jeho	 vnímání	 jako	
pasivního	objektu	k	aktivnímu	subjektu,	který	se	spolupodílí	na	 rozhodnutích	 týkajících	se	 jeho	
vzdělávání,	dále	pojetí	cílů	vzdělávání	od	znalostí	k	osobnostnímu	rozvoji	dítěte	a	přístupu od 
transmisivního	ke	konstruktivistickému.

Učitel	 je	v	rámci	obou	multioborových	programů	schopen	soustředit	se	na	obsahy	vzdělávacích	
oblastí	 v	 souvislosti	 s	 vývojovými	 dispozicemi	 dětí	 předškolního	 a	 mladšího	 školního	 věku	 
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a	 na	 tomto	 základě	 připravovat	 učební	 situace	 a	 vzdělávací	 nabídku.	 Dále	 je	 učitel	 ve	 výuce	
schopen	používat,	i	když	ve	zjednodušené	míře,	metodický	aparát	jednotlivých	vzdělávacích	oblastí,	 
či	oborů.	Díky	tomu	se	učitelem	dobře	vedená	výuka	může	stát	„malým	světem“	–	průzkumnou	
laboratoří,	 v	 níž	 se	 děti	mohou	 svým	vlastním	úsilím	propracovat	 k	 poznání	 obdobně,	 jako	 se	
k		němu	dostávají	skuteční	výzkumníci	příslušného	oboru.

Děti	 by	 tedy	měly	mít	možnost	 se	 ke	 znalostem	dopracovat	 za	pomoci	 experimentů,	 získanou	
znalost	průběžně	experimentálně	ověřovat	a	tím	ji	verifikovat	a	upevnit.	Experimentování	není	ve	
výuce	vyhrazeno	jenom	přírodním	vědám	nebo	technickým	oborům,	protože	dobří	učitelé	umějí	pro	
děti	připravit	experimenty	(reálné	nebo	myšlenkové)	i	v	sociálních,	humanitních	nebo	uměleckých	
vzdělávacích	oblastech.	

Dynamická	místa	kurikula	mohou	mít	atributy,	které	 je	předurčují	ke	zvyšování	atraktivity	výuky	
a	 	mohou	 tak	 děti	 podnítit	 k	 jejich	 většímu	 zájmu	 o	 ni	 (např.	 prezentací	 nových	 a	 zajímavých	
informací	nebo	řešení	aktuálních	problémů).	Na	druhou	stranu	mohou	svádět	ke	zjednodušujícímu	
pohledu,	který	podtrhne	 jejich	atraktivitu	na	úkor	 jejich	podstaty.	To	se	ve	výuce	projevuje	 jako	 
tzv.	didaktický	formalismus	nebo-li	„utajené	poznávání“:	téma	je	přitažlivé,	ale	dětem	je	„utajena“	
jeho	návaznost	na	poznatky	jednotlivých	vzdělávacích	oblastí	(Janík	et	al.,	2013).	

Při	tvorbě	kurikula	je	nutné	vzít	v	úvahu	vnitřní	hierarchii	teoretických	základů	jednotlivých	oborů,	
které	jsou	součástí	předškolního	a	primárního	vzdělávání.	Je	to	nutné,	protože	vědění	nebo	znalosti	
mají	hodnotu	a	smysl	jenom	tehdy,	jsou-li	logicky	uspořádané	a	významově	na	sebe	navazují	tak,	
že	 obecnější	 pojmy	 jsou	 navzájem	 smysluplně	 propojené	 a	 jsou	 ukotvené	 v	 reálné	 zkušenosti	
prostřednictvím	 pojmů	 konkrétnějších.	 Hierarchické	 uspořádání	 si	 žádá	 i	 kurikulum	 ve	 školské	
praxi.	Přibližme	si	hierarchické	uspořádání	kurikula	na	příkladu	matematiky,	v	němž	je	vzrůstající	
míra	 abstrakce	 dobře	 patrná	 a	 je	 v	 něm	 zřetelné,	 jak	 se	 zkušenost	 dítěte	 postupně	 proměňuje	
v	 činnostech	 dětí	 –	 od	 spontánních	 a	 didaktických	 her	 a	 manipulací	 s	 konkrétními	 předměty	
rozvíjejících	„předčíselné	a	geometrické	představy“	v	mateřské	škole	k	systematickému	učení,	které	
směřuje	k	efektivnímu	osvojování	matematických	poznatků.	Přirozený,	spontánní	dětský	projev	se	
postupně	 převádí	 na	 přesnější	 jazyk	 elementárního	 matematického	 vyučování,	 které	 doprovází	
postupné	vytváření	abstraktních	pojmů,	například	přirozeného	čísla	a	binárních	operací.	

Pro	 obsah	 primárního	 vzdělávání	 má	 zásadní	 význam	 propojování	 učiva	 s	 reálným	 světem,	
s	 životními	 situacemi,	 kterým	 dítě	 rozumí	 a	 jsou	mu	 blízké.	 Poznávání	 přírody	 a	 světa	 lidí	 by	
měly	 být	 „propojeny	 s	 každodenním	 životem	 dítěte,	 s	 jeho	 osobními	 zkušenostmi….	Děti	 jsou	
pak	 více	motivovány,	 vidí	 osobní	 smysl	 v	 tom,	 co	 se	 učí,	 více	 se	 naučí,	 když	 vidí	 užitečnost	
získaných	poznatků	...“	 (Bertrand,	1998,	s.	149).	Například	přirozené	číslo	 jako	základní	pojem	
matematického	vzdělávání	na	1.	stupni	je	postupně	budováno	s	využitím	tradičních	i	netradičních	
modelů	 a	 reprezentací.	 Reprezentaci	 chápe	 Bruner	 (1996)	 jako	 základní	 prvek	 kognitivního	
vztahu	člověka	ke	světu:	rozlišuje	reprezentaci	enaktivní	(související	s	přímou	činností	a	fyzickou	
zkušeností	poznávajícího	–	postavení	komínu	ze	čtyř	kostek	 je	enaktivní	 reprezentací	čísla	4),	
ikonickou	 (využívající	 různých	zástupných	modelů	 reality,	 prsty,	 tečky	na	hrací	nebo	dominové	
kostce	–	čtyři	 tečky	na	hrací	 kostce	představují	 ikonickou	 reprezentaci	 čísla	4)	a	 symbolickou,	
ve	které	 je	bezprostřední	zkušenost	 reprezentována	v	podobě	 takových	mentálních	konstrukcí,	
jako	 jsou	 pojmy	a	 kategorie.	 Je	 založena	na	 popisu	 jevů	 a	 vztahů	 pomocí	 jazyka	 (číslice	 4	 je	
symbolickou	reprezentací	přirozeného	čísla	4).
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Obecně	řečeno,	při	plánování	a	realizaci	kurikula	přecházíme	od	konkrétních	objektů,	které	jsou	
bližší	zkušenosti	dětí,	k	obecným	pojmům.	V	každém	tématu	stanovujeme	základní	pojmy,	které	
jsou	pro	porozumění	dané	problematice	podstatné.XIII 

Závěrem	 zdůrazníme,	 že	 i	 když	 učitel	může	 ovlivňovat	 skladbu	 státem	 předepsaného	 kurikula	
pouze	 omezeně,	 při	 plánování	 výuky	 zajišťuje,	 aby	 byly	 významné	 koncepty	 při	 zvyšování	
složitosti	učiva	účelně	opakovány	a	postupně	k	nim	byly	přidávány	rozšiřující	koncepty	a	pojmy.	
Tzv.	Spirálové	kurikulum	by	mělo	být	zachováno	nejen	v	rámci	daného	stupně	škol,	ale	udržení	
zásadních	pojmů	a	doplňování	informací	a	dalších	hierarchicky	níže/výše	postavených	pojmů	by	
mělo	být	zajištěno	při	přechodu	z	předchozího	stupně	i	při	přechodu	na	stupeň	následující.	

4.2.	 Cíle	a	obsahy	předškolního	a	primárního	vzdělávání	aneb	od	kompetencí	ke	
gramotnostem	a	naopak

Cíle	jakožto	výsledek	učení	jsou	způsobem	existence	obsahu	v	dětské/žákovské	zkušenosti.	Protože	
každé	 učení	 má	 obsah	 (bezobsažné	 učení	 je	 protimluv,	 neboť	 učit	 se	 lze	 jenom	 „něco“,	 nikoliv	
„nic“),	vede	k	rozvoji	schopností	tento	obsah	zvládat.	Z	toho	plyne,	že	v	praxi	 jsou	cíle	od	obsahu	
neoddělitelné:	cíle	jsou	dosažitelné	jenom	prostřednictvím	obsahu	a	obsah	bez	cílů	nemá	vzdělávací/
výchovnou	funkci.	Tato	svázanost	obsahu	a	cílů	je	vyjádřena	pojmem	integrované pojetí kurikula. 

Kurikulum	vymezuje	cíle	na	různé	úrovni	obecnosti.	Čím	obecněji	jsou	cíle	vymezené,	tím	„více	
obsahu“	 zahrnují.	 Jinak	 řečeno,	 tím	 rozmanitějšími	 zkušenostmi	 musí	 děti/žáci	 projít,	 aby	 jich	
dosáhli.	 V	 kurikulu	 je	 různá	 úroveň	 obecnosti	 cílů	 vyjádřena	 rozdílným	pojmenováním:	 klíčové	
kompetence,	gramotnosti,	očekávané	výstupy.		

Klíčové	 kompetence	 jakožto	 nejobecnější	 cílová	 úroveň	 zahrnují	 obsah	 napříč	 mnoha	 obory,	
gramotnosti	 se	 týkají	 zpravidla	 určité	 vzdělávací	 oblasti	 nebo	 oboru,	 očekávané	 výstupy	 jsou	
konkretizací	 cílů	 pro	 relativně	úzký	 rámec	–	 dispozice	 pro	 řešení	 určitého	 typu	úloh	 či	 situací.	
Klíčové	 kompetence	 se	 staly	 cílovou	 kategorií	 vzdělávání	 ve	 všech	 rámcových	 vzdělávacích	
programech	a	jsou	chápané	jako	nadoborové,	tedy	rozvíjené	napříč	všemi	vzdělávacími	oblastmi.	
Od	počátku	zavedení	této	kategorie	do	vzdělávání	se	objevovala	kritika	nedostatečně	vymezeného	
pojetí	kompetencí	a	převažujícího	důrazu	kladeného	na	kompetence	(cílová	hodnota)	nad	důrazem	
k	učivu	(prostředek)	(Štech,	2009).	V	tomto	ohledu	se	obdobně	vyjádřili	také	Slavík	a	kol.	(2005),	
kteří	hovoří	o	poklesu	významu	kognitivní	 (pojmové)	práce	ve	prospěch	 „mýtu	 tvůrčího	génia“,	
který	se	ve	škole	s	lehkostí	a	tvořivostí	zmocňuje	učiva.

Rámcové	 vzdělávací	 programy,	 resp.	 kurikulum	 jako	 vzdělávací	 norma,	 představují	 integrované	
pojetí	cílů	a	obsahů	vzdělávání.	Cíle	jsou	pojmenování	pro	výsledek	učení,	např.	dítě/žák	na	základě	
svých	 zkušeností	 a	 vlastního	 úsudku	 využívá	 funkční	 řešení	 problémů	 (RVP	PV	2021	 –	MŠMT,	
2021a,	s.	11;	RVP	ZV	2021	–	MŠMT,	2021b,	s.	11).	Vzdělávacím	obsahem	je	pak	míněno	to,	co	se	
děti	učí,	např.	dítě/žák	má	znalosti	o	svém	nejbližším	okolí	přírodním,	historickém,	architektonickém	 
(RVP	PV	2021	–	MŠMT,	2021a,	s.	29;	RVP	ZV	2021	–	MŠMT,	2021b,	s.	46).	Vzhledem	k	integrovanému	
pojetí	kurikula	by	cíle	a	obsahy	neměly	být	chápány	odděleně.	Přičemž	cíle	mohou	být	formulovány	
na	různých	úrovních	obecnosti:	od	velmi	abstraktních	(kompetence)	po	značně	konkrétní	vymezení	
(očekávané	 výstupy).	 Rámcové	 vzdělávací	 programy	 vymezují	 očekávané	 výstupy,	 ve	 spojení	
s	učivem	jako	vzdělávací	obsah,	tudíž	je	lze	chápat	jako	neoddělitelnou	spojnici	cílů	a	obsahů.		
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Tím,	 co	 komplikuje	 orientaci	 v	 terminologii,	 je	 stále	 častější	 využívaní	 pojmu	 gramotnost	
vedle	 kompetencí,	 což	 znesnadňuje	 porozumění	 tomu,	 co	 a	 jakým	 způsobem	 ve	 školách	 
u	dětí/žáků/studentů	rozvíjet.	

Naší	 snahou	 je	 proto	 s	 oporou	 o	 dostupné	 odborné	 zdroje	 „pročistit“	 tuto	 terminologickou	
nejednotnost	a	pomoci	k	lepšímu	porozumění	obou	pojmů	a	jejich	vzájemnému	vztahu.

Vymezení	kompetence

Při	 vymezení	 kompetencí	 se	 opíráme	 o	 závěry	 Evropské	 rady,	 ke	 kterým	 dospěla	 při	 
tzv.	Lisabonském	procesu.	Jeho	cílem	bylo	hledat	cesty,	 jak	zvýšit	prosperitu	zemí	EU	a	 jejich	
konkurenceschopnost.	 Naplnění	 tohoto	 cíle	 předpokládá	 zvýšení	 efektivity	 vzdělávání	 mj.	
rozvíjením	klíčových	kompetencí.	Kompetence	zde	byly	vymezeny	jako:

A.	 Kompetence	 vztahující	 se	 ke	 konkrétním	 disciplínám/vyučovacím	 předmětům:	 Komunikace	
v		mateřském	jazyce;	Komunikace	v	cizím	jazyce;	Matematická	gramotnost	[povšimněme	si,	že	
tato	 kompetence	 je	 zvána	 gramotností!]	 a	 kompetence	 v	 oblasti	 přírodních	 věd	 a	 technologií;	
Informační	a	komunikační	technologie.	

B.	 Kroskurikulární	 (nadpředmětové/nadoborové)	 kompetence:	 Učit	 se	 učit;	 Interpersonální,	
interkulturní	a	sociální	kompetence	a	kompetence	občanské;	Podnikatelské	dovednosti;	Kulturní	
rozhled	(Hučínová,	2005).	

Koncept	 klíčových	 kompetencí	 jako	 nadoborových	 přešel	 i	 do	 našich	 reformních	 kurikulárních	
dokumentů	vznikajících	po	roce	2000	a	jsou	definovány	takto:	„Klíčové	kompetence	představují	
souhrn	 vědomostí,	 dovedností,	 schopností,	 postojů	 a	 hodnot	 důležitých	 pro	 osobní	 rozvoj	
a		uplatnění	každého	člena	společnosti.	Jejich	výběr	a	pojetí	vychází	z	hodnot	obecně	přijímaných	
ve	společnosti	a	z	obecně	sdílených	představ	o	tom,	které	kompetence	jedince	přispívají	k	jeho	
vzdělávání,	 spokojenému	 a	 úspěšnému	 životu	 a	 k	 posilování	 funkcí	 občanské	 společnosti.“	 
(RVP	PV	2021	–	MŠMT,	2021a,	s.	10;	RVP	ZV	2021	–	MŠMT,	2021b,	s.	10).	V	RVP	všech	stupňů	
pak	máme	uvedeny	jako	klíčové	kompetence:	k	učení;	k	řešení	problémů;	komunikativní;	sociální	
a	personální;	občanské	a	činnostní/pracovní/k	podnikavosti.

V Evropském referenčním rámci	z	roku	2018	(Úřední	věstník	Evropské	unie,	2018)	jsou	klíčové	
kompetence	vydefinovány	 jako	soubor	 klíčových	kompetencí	potřebných	pro	osobní	naplnění,	
zaměstnatelnost	 a	 sociální	 začlenění.	 V	 návaznosti	 na	 tento	 dokument	 a	 na	 Doporučení 
evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní 
učení	(Úřední	věstník	Evropské	unie,	2018)	je	možné	hovořit	o	níže	uvedených	osmi	klíčových	
kompetencích	 pro	 celoživotní	 učení,	 které	 jsou	 považovány	 za	 stejně	 důležité,	 vzájemně	
propojené	a	překrývající	se:	

 • kompetence	v	mateřském	jazyce;	
 • kompetence	v	cizích	jazycích;
 • matematická	kompetence	a	kompetence	v	oblasti	přírodních	věd,	technologií	a	inženýrství;
 • digitální	kompetence;	
 • personální	a	sociální	kompetence	a	kompetence	k	učení;
 • občanská	kompetence
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 • podnikatelská	kompetence
 • kompetence	v	oblasti	kulturního	povědomí	a	vyjadřování.

V	 takto	 formulovaných	 kompetencích	 můžeme	 vnímat	 propojení	 obou	 typů	 kompetencí,	 jak	
předmětových,	tak	nadoborových	(viz	výše).

Strategie	2030+	(MŠMT,	2020,	s.	16)	uvádí,	že:	„Cílem	vzdělávání	v	následující	dekádě	je	základními	
a	nepostradatelnými	kompetencemi	vybavený	a	motivovaný	jedinec,	který	dokáže	v		co	nejvyšší	míře	
využít	 svůj	 potenciál	 v	dynamicky	 se	měnícím	světě	 ve	prospěch	 jak	 svého	vlastního	 rozvoje,	 tak	
s	ohledem	na	druhé	a	ve	prospěch	 rozvoje	 celé	 společnosti.“	Klíčové	kompetence	navrhuje	 sladit	
s	evropskými,	tedy	zavést	nový	model	kompetencí,	který	by	obsahoval	jak	kompetence	vztahující	se	
k	předmětům,	tak	kompetence	nadoborové.

Klíčové	kompetence	 jsou	 tedy	v	prvé	 řadě	prostředkem	 i	vyústěním	vzdělávací	politiky:	 jsou	 to	
složky	cílového	profilu	(evropského)	občana.	Jde	ve	vztahu	ke	kurikulu	o	cíle	nejvyšší	obecnosti.	
Jejich	 základní	 podmínkou	 je,	 že	 se	 musí	 promítat	 do	 životní	 praxe	 (tj.	 do	 kulturních	 praktik,	
jimiž	 občané	 disponují).	 Protože	 kulturní	 praktiky	 mají	 rutinní	 a	 tvůrčí	 (kreativní)	 složku,	 tedy	
i		kompetence	zahrnují	jak	zvládnutí	rutin	(kulturních	schémat),	tak	jejich	tvůrčí	rozvíjení.

Vycházejme	z	toho,	že	reálné	strategie	žáků	i	škol	jsou	v	realitě	daleko	nejvíce	ovlivňovány	očekávanými	
výstupy,	tj.	že	existuje	silná	tendence	přizpůsobit	se	očekávaným	výstupům.	Problém	vnímáme	ve	
formulaci	 těchto	výstupů,	které	mísí	cíle	spojené	s	nadoborovými	výsledky	učení	a	obsahy,	 tedy	
tím,	co	se	děti	učí,	a	jejich	mírou	konkrétnosti	a	obecnosti.	I	výstupy	formulované	v	úrovni	zvládnutí	
konkrétního	úseku	učiva,	dejme	tomu	„vyjmenovat	deset	zpěvných	ptáků“	by	bylo	možné	pojmout	
více	„kompetenčně“,	tzn.	v	návaznosti	na	obecné	cílové	úrovně	v	oblastech	–	„přírodovědné	myšlení“,	
„ekologické	myšlení“	„historické	myšlení“.	Vždy	se	jedná	pouze	o	způsob	formulace	normativního	
požadavku.	 I	 když	budeme	verbálně	očekávat	 rozvoj	 kompetencí,	ale	de	 facto	budeme	zjišťovat	
a	hodnotit	žáky	(i	školy)	na	základě	kritérií	založených	na	reprodukci	informací,	nedá	se	očekávat,	
že	budou	pro	učitele	kompetence	prioritou.	Existuje	shoda,	že	vzhledem	ke	své	povaze	by	ověřování	
kompetencí	mělo	primárně	probíhat	na	úrovni	školy	(žáka),	tj.	učitel	by	měl	sledovat,	jak	jeho	výuka	
přispívá	k	rozvoji	kompetencí	konkrétního	žáka.	Na	straně	druhé,	pokud	má	mít	kompetenční	přístup	
reálný	vliv	na	školy	a	žáky,	pak	je	potřeba	ho	promítnout	také	do	externího	hodnocení.	Hodnocení	
kompetencí	předpokládá,	že	jak	učitelé,	tak	externí	hodnotitelé	budou	mít	k	dispozici	nástroje	pro	
hodnocení	kompetenčního	rozvoje.	Je	přitom	evidentní,	že	nebude	stačit	písemný	důkaz	=	žákova	
práce,	ale	učitel	by	měl	být	schopen,	společně	se	svými	kolegy	či	za	jejich	podpory,	ale	i	samostatně	
vést	různé	evidence,	ve	kterých	sleduje	žákův	pokrok	(např.:	rozvoj	komunikačních	dovedností,	to,	
jak	dokáže	využívat	sebehodnocení,	jak	dává	zpětnou	vazbu	spolužákovi	na	jeho	výkon	atd.).	Jak	je	
uvedeno	v	dokumentu	Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a  systémů 
hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových 
kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV 
(ČŠI,	 2018,	 s.	 7):	 „Cílem	 hodnocení	 KK	 [klíčových	 kompetencí	 –	 pozn.	 autorů]	 je	 zjistit,	 jaká	 je	
úroveň	dosažení	KK	jednotlivých	žáků,	a	poskytnout	jim	zpětnou	vazbu	ke	všem	důležitým	složkám	
KK,	respektive	zpětnou	vazbu	k	míře	jejich	osvojení	včetně	informace	o	potřebných	zlepšeních.“	

V	tuto	chvíli	chápeme	kompetence,	 jak	 jsou	formulovány	v	současných	rámcových	programech	
(viz	 výše	 zmíněných	 pět	 klíčových	 kompetencí),	 jako	 cílovou	 kategorii	 (vymezenou	 souhrnem	
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vědomostí,	dovedností,	schopností,	postojů	a	hodnot),	se	kterou	je	třeba	pracovat	napříč	všemi	
předměty	a	obory,	a	která	by	měla	směřovat	k	úspěšnému	osobnímu,	pracovnímu	i		společenskému	
životu.	A	ačkoliv	mluvíme	o	nadoborových	životních	dovednostech,	část	cílů	směřujících	k	rozvoji	
těchto	 životních	 dovedností	 nalezneme	 v	 jednotlivých	 vzdělávacích	 oblastech,	 tedy	 vázané	
na	obory.	 Jako	 ilustrativní	příklad	můžeme	uvést	 tyto	očekávané	výstupy	v	oblasti	 Jazyk	a	 řeč	 
(RVP	 PV	 2021	 –	MŠMT,	 2021a,	 s.	 18):	 „vést	 rozhovor	 (naslouchat	 druhým,	 vyčkat,	 až	 druhý	
dokončí	myšlenku,	 sledovat	 řečníka	 i	 obsah,	 ptát	 se)“;	 v	 oblasti	 Jazyk	a	 jazyková	 komunikace	
(RVP	ZV	2021	–	MŠMT,	2021b,	s.	18);	„na	základě	vlastních	zážitků	tvoří	krátký	mluvený	projev.“

Vymezení	gramotnosti

S	oporou	o	Valentu	(2015)	lze	konstatovat,	že	původní	chápaní	gramotnosti	jako	souboru	dovedností	
trivia	(čtení,	psaní	počítání)	je	v	současné	době	rozšířené	na	komplexnější	pojetí	gramotnosti	v	širším	
smyslu,	 tedy	 „být	 schopen	se	kvalitně	 (tedy	 i	na	bázi	 vzdělání)	pohybovat	na	určitém	poli	 lidské	
činnosti”	(tamtéž,	s.	2)	a	pojí	se	s	různými	přívlastky	jakými	jsou	jazyková,	matematická,	přírodní	či	
digitální	gramotnost.	Valenta	(2015,	s.	4)	definuje	gramotnost	jako	„soubor	vědomostí	a	dovedností,	
resp.	způsobů	myšlení	a	jednání,	které	jsou	buď	osvojeny	nebo	jsou	–	podle	okolností	„na	místě“	
–	adekvátně	(vy)konstruovatelné,	a	to	ve	vztahu	k	určitému	„výseku“,	resp.	situaci	v	životě	člověka	
i	společnosti.	Toto	jednání	by	mělo	být	(samozřejmě)	účelné	a	správné	(ve	smyslu	obecně	sdílených	
hodnot	 atd.).	 Součástí	 „gramotnostního	 balíčku“	 by	 měla	 být	 i	 schopnost	 překračovat	 hranice	
jedné	gramotnosti	a	propojovat	způsobilost	v	jisté	oblasti	se	způsobilostmi	v	jiných	oblastech	a	též	
schopnost	sebereflexe	v	oblasti	vlastní	gramotnosti	a	v	oblasti	onoho	vlastního	kontinuálního	učení.“	

Dále	poukazuje	na	pojem	 funkční	 gramotnost,	 nad	 kterou	 se	 s	oporou	o	odbornou	 tuzemskou	
i	 zahraniční	 literaturu	 zamýšlí	 v	 kontextu	 jeho	 smysluplnosti,	 a	 považuje	 ji	 jako	 nadbytečnou.	
V	tomto	ohledu	se	domníváme,	že	s	ohledem	na	vzdělávací	praxi	má	smysl	pojem	používat,	neboť	
poukazuje	na	skutečnost,	že	učit	se	zvládání	kulturních	nástrojů	(příznačný	rys	gramotností)	lze	
i	mechanicky	(„ne-funkčně“),	takže	člověk	získá	vědění,	které	ale	neumí	dost	dobře	reálně	používat.	
Přitom	ale	ve	stejné	školní	třídě	mohou	být	žáci,	kteří	při	naprosto	stejné	výuce	(typicky	při	výuce	
cizích	jazyků),	získají	funkční	gramotnost	(tzn.	mají	dobrou	slovní	zásobu,	znají	gramatiku	a	umí	
cizí	jazyk	používat),	přičemž	jiní	žáci	z	téže	třídy	nikoliv	(nejsou	tedy	„negramotní“,	protože	ledacos	
vědí,	 ale	 „ne	 dost	 gramotní“,	 tj.	 ne-funkčně	 gramotní,	 protože	 se	 v	 cizím	 jazyce	 nedorozumí).	
Samotné	 gramotnosti	 je	 pak	možné	 definovat	 jako	 cíle	 úzce	 závislé	 na	 zvládnutí	 konkrétních	
okruhů	 kulturních	 nástrojů	 (instrumentů),	 které	 zpravidla	 přísluší	 do	 určité	 vzdělávací	 oblasti.	
Graficky	je	možné	zobrazit	funkční	gramotnost	v	podobě	uvedené	níže	na	obr.	3.

Obrázek 3: Funkční gramotnost (archiv autorů)
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Pokud	se	podíváme	do	kurikulárních	dokumentů,	v	RVP	PV	je	pojem	uveden	pouze	ve	slovníčku1  

a	v	RVP	ZV	je	pojem	gramotnost	uveden	v	rejstříku	pojmů	ve	spojitosti	s	digitální	gramotností,	ale	
dále	se	s	ním	v	těchto	dokumentech	nepracuje.

Gramotnosti	jsou	v	našem	pojetí	úzce	vázané	k	jednotlivým	oborům/předmětům	nebo	vzdělávacím	
oblastem.	 Opět	 je	 možné	 ukázat	 si	 příklady	 výstupů,	 které	 směřují	 k	 oborovým	 znalostem	
a	dovednostem.	Všimněme	si,	že	v	oblasti	Jazyk	a	řeč	(RVP	PV	2021	–	MŠMT,	2021a,	s.	18),	
je	 to	např.	výstup:	 „poznat	některá	písmena	a	číslice,	popř.	slova“;	v	oblasti	Jazyk	a	 	 jazyková	
komunikace	(RVP	ZV	2021	–	MŠMT,	2021b,	s.	18):	„píše	správné	tvary	písmen	a		číslic,	správně	
spojuje	písmena	i	slabiky;	kontroluje	vlastní	písemný	projev“.	Úroveň	těchto	znalostí	a	dovedností	
se	odvíjí	od	dispozic	a	možností	jednotlivých	dětí,	žáků	a	studentů.	

Závěrem

Souhlasíme	s	Valentou	(2015),	který	upozorňuje,	ve	vztahu	gramotností	a	kompetencí,	že	jedno	
by	mohlo	být	(a	též	je)	zaměňováno	s	druhým,	či	se	navzájem	překrývá.	Z	tohoto	důvodu	se	jeví	
návrh	uvedený	ve	Strategii	2030+	přijmout	klíčové	kompetence	definované	Evropským referenčním 
rámcem	 z	 roku	 2018	 (Úřední	 věstník	 Evropské	 unie,	 2018)	 jako	 funkční	 řešení	 současné	
situace,	neboť	zahrnují	 jak	kompetence	předmětové,	 tak	nadoborové.	Nové	pojetí	kompetencí	
by	mohlo	přinést	 lepší	 formulaci	výstupů	směrem	ke	gramotnostem	(obory)	a	ke	kompetencím	
(v	 nadoborovém	 chápání).	 Takto	 pojaté	 kompetence	 by	 mohly	 pomoci	 k	 jejich	 cílenějšímu	
a	efektivnějšímu	rozvoji	ve	školách.	A	pokud	v	praxi	nebudou	gramotnosti	a	kompetence	rozvíjeny	
provázaně	a	chápány	jako	cíle	a	obsahy,	nelze	hovořit	o	tzv.	funkční	gramotnosti,	tzn.	schopnosti	
uplatnit	získané	znalosti	a	dovednosti	ve	prospěch	osobního	a	pracovního	života	jedince,	ale	i	ve	
prospěch	společnosti.

4.3.	 Kritická	místa	v	předškolním	a	primárním	vzdělávání	a	jak	jim	předcházet

V	tomto	oddíle	se	zaměříme	na	ty	složky	kurikula,	které	jsou	provázeny	nesnázemi	v	předškolním	
vzdělávání	a	ve	výuce	na	1.	stupni	ZŠ.	Proto	o	nich	mluvíme	jako	o	kritických	místech	kurikula. 
Kritická	místa	jsou	(oproti	bezproblémovým)	chápána	jako	oblasti,	ve	kterých	děti	často	selhávají,	
resp.	nezvládají	je	v	takové	míře,	aby	se	jejich	tvořivé	využívání	produktivně	vyvíjelo.	

V	předškolním	a	primárním	vzdělávání	lze	považovat	za	kritické	místo	to,	že	se	v	současné	době	
zvyšují	počty	dětí	s	deficity	ve	vývoji	komunikační	schopnosti.	Nedostatky	v	rozvoji	komunikační	
schopnosti	 jsou	 již	několik	 roků	nejčastější	příčinou	odkladu	školní	docházky	 (OŠD).	Obecně	
lze	konstatovat,	že	OŠD,	respektive	jejich	vysoké	procento	(17	%)	jsou	dlouhodobě	považovány	
za	 kritické	 místo	 předškolního	 vzdělávání	 a	 tento	 fakt	 nezměnilo	 ani	 zavedení	 povinného	
předškolního	vzdělávání	(ČŠI,	2020).	Na	značné	nedostatky	v	oblasti	řeči	a		komunikace	a	velké	
rozdíly	u	 jednotlivých	dětí	upozorňují	výzkumy	 (Bytešníková,	2014;	Průcha	&	Koťátková,	2013;	 
 
1 gramotnost,	 pregramotnost	 –	 aktuální	 pojmy,	 které	 jsou	 využívány	 při	 mezinárodních	 srovnávacích	
výzkumech	(např.	PISA),	ve	výročních	zprávách	České	školní	inspekce;	jejich	definování	není	zcela	jednotné;	z	obecného	
hlediska	se	jedná	o	základní	ukazatel	funkční	vzdělanosti,	znalosti	pojmů	dané	oblasti,	jejich	porozumění,	pochopení	
v	 souvislostech	 a	 dovednost	 ji	 všestranně	 využívat	 v	 praktickém	 životě;	 v	 předškolním	 věku	 hovoříme	 o	 vytváření	
předpokladů	pro	 jednotlivé	gramotnosti,	proto	se	můžeme	setkat	s	 termíny	v	různém	znění	vyjadřujícími	 totéž	(např.	
čtenářská	gramotnost,	předčtenářská	gramotnost,	čtenářská	pregramotnost)
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Zajítzová,	2011).	Jazyk	a	řeč	jsou	považovány	za	klíčový	prostředek	dorozumívání,	udržování	
mezilidských	vztahů,	řešení	problémů	i	při	vytváření	poznatkové	báze	světa.	V	této	souvislosti	
je	třeba	brát	v	potaz,	že	příčiny	zvyšujícího	se	počtu	dětí	s	problémy	ve	vývoji	řeči	a	jazyka	jsou	
multifaktoriální.	Často	se	 jako	příčiny	 tohoto	stavu	udávají	nedostatky	v	 rodinné	péči	o	děti,	
především	komunikačně	nepodnětné	rodinné	prostředí;	nadužívání	masmédií	či	nadměrný	počet	
dětí	ve	třídách	mateřských	škol	a	nepravidelná	nebo	nedostatečná	docházka	dětí	do	mateřské	
školy.	V	současné	době	se	však	zvyšují	počty	předčasně	narozených	dětí.	Děti	s	perinatální	
zátěží	 jsou	 považovány	 za	 rizikovou	 skupinu	 v	 souvislosti	 s	možným	 výskytem	 narušeného	
vývoje	 řeči	 (Sobotková,	 2014).	 Opoždění	 či	 narušení	 vývoje	 řeči	 a	 	 jazykových	 schopností	
v	raném	a	následně	i	předškolním	věku	může	mít	negativní	systémový	dosah	na	celý	další	život	
jedince	 (Bytešníková	2014).	Adekvátní	 připravenost	 předškolních	pedagogů	 v	oblasti	 vývoje	
řeči	 a	 jazykových	 schopností	 dovolí	 předškolnímu	 pedagogovi	 více	 porozumět	 specifickým	
oblastem	ve	vývoji	dítěte	a	pochopení	zákonitostí	typického	vývoje,	a		zavčas	diagnostikovat	
případné	odchylky	od	normy	a	zahájit	včasnou	intervenci.	Do	odkladů	školní	docházky	se	také	
promítají	obavy	rodičů	z	nároků	školy.	S	tím	souvisí	další	kritické	místo	primárního	vzdělávání,	
za	které	lze	považovat	přechod	dítěte	z	mateřské	školy	do	1.	třídy	ZŠ.	Nezřídka	se	stává,	
že	učitelé	v	1.	třídě	ZŠ	očekávají	jednotnou	připravenost	dětí	na	šk.	docházku	a	nerespektují	
individuální	 úroveň	 jednotlivých	 dětí.	 Dochází	 pak	 k	 tomu,	 na	 co	 upozorňuje	 Havlínová	
(1994),	 kdy	 se	 u	 dětí	mohou	 objevit	 úzkosti,	 sebepodceňování,	 narušení	motivace	 k	 	 učení	
a	poznávání,	rostoucí	počet	dětských	neuróz	apod.	v	souvislosti	s	nepřiměřenými	požadavky	
a	s	předimenzovaností	učiva.

Při	 učení	 dětí	 v	 mateřských	 školách	 a	 na	 1.	 stupni	 ZŠ	 se	 můžeme	 setkávat	 také	 s	 tzv.	
miskoncepcemi.	Jako	miskoncepce	je	označován	názor	vztahující	se	k	určitému	tématu,	který	je	
v	rozporu	se	současným	vědeckým	poznáním	(Francek,	2012).	Nejedná	se	o	pouhou	neznalost	
jednotlivosti,	ale	o	nepochopení	principů,	vztahů	a	významných	konceptů.	Miskoncepce	nebrání	
dítěti	 naučit	 se	 jednotlivé	 informace	 (a	 tyto	parciálně	 reprodukovat),	 ale	brání	mu	ve	vytvoření	
vztahů	s	jinými	pojmy	a	zařazení	nové	informace	do	hierarchické	struktury	oboru.	Podrobněji	se	
této	problematice	věnuji	v	oboru	matematika	např.	Ryanová	a	Williams	(2007).

V	předškolním	vzdělávání	může	docházet	k	mylnému	porozumění	některých	pojmů	v	souvislosti	
se	zjednodušeným	výkladem	učitele.	Např.	v	 tématu	 „ježek“	se	mohou	děti	domnívat,	že	si	
ježek	(masožravec)	nosí	 jablíčka	 jako	obživu.	Stává	se	 také,	že	střecha	bývá	přirovnávána	
k	 trojúhelníku,	čímž	učitel	mísí	prostorové	a	plošné	pojmy,	což	se	může	odrazit	ve	vyšších	
ročnících	 a	 stupních	 škol	 v	 souvislosti	 s	 hierarchickým	a	 spirálovým	uspořádáním	 kurikula	
(viz	výše).

Dalším	 kritickým	 místem	 bychom	 mohli	 označit	 nedostatečnou	 podporu	 rozvoje	 tvořivosti 
zejména	při	výtvarných	činnostech,	která	„vychází	z	nedůvěry	v	přirozené	schopnosti	dítěte	vyjádřit	
se	pomocí	 výtvarných	prostředků,	 ale	 i	 skutečnost,	 že	diferenciaci	 učitelé	 často	 řeší	 zvýšenou	
pomocí	dítěti,	nikoli	promýšlením	různých	úrovní	úkolu	(Stadlerová	et	al.,	2020).

K	redukci	kritických	míst	můžeme	doporučit:

a. vycházet	z	pedagogické	diagnostiky	a	využívat	zjištěných	informací	pro	přípravu	individualizované	
vzdělávací	nabídky	podle	potřeb,	možností,	schopností	a	zájmů	dětí;	
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b.	 zvýšit	 informovanost	 předškolních	 pedagogů	 z	 hlediska	 aktuálních	 poznatků	 o	 vývoji	 řeči	
a	jazykových	schopností;	

c. nepřehlížet	možnost	 existence	 a	 vzniku	miskoncepcí,	 naopak	 snažit	 se	 permanentně	 o	 jejich	
detekci	a	práci	s	nimi,	integrovat	je	jako	nedílnou	součást	výuky	a	snažit	se	o	realizaci	spirálového	
kurikula;

d. při	provádění	didaktické	transformace	počítat	s	tím,	že	zjednodušení	přirozeně	vedou	ke	vzniku	
miskoncepcí,	a	zahrnout	tento	fakt	do	výuky	a	trvale	s	ním	pracovat.

Velmi	podstatná	je	práce	s	chybou	(Booth	et	al.,	2017;	Hejný,	2014).	Poskytování	zpětné	vazby	
a	práce	s	chybou	jsou	prokázané	efektivní	výukové	strategie.XIV	Práce	s	chybou	zahrnuje	princip	
reflektování	 chyby	 mezi	 principy	 výuky,	 o	 nichž	 kognitivní	 věda	 i	 experimentální	 pedagogický	
výzkum	 ukázaly,	 že	 vedou	 u	 dětí	 k	 dobrým	 výsledkům.	 Je	možné	 upozornit	 na	 některé	 práce	
z	 	 oblasti	 neurologie,	 které	 ukazují,	 že	 v	 okamžiku,	 kdy	 řešitel	 udělá	 chybu,	 dochází	 v	mozku	
k	aktivitě	(Boaler,	2016).	Pokud	si	řešitel	chybu	uvědomí,	dochází	k	další	aktivitě.	Chyba	je	tedy	
předně	příležitost	k	učení.	Při	jejím	zpracování	je	nutno	oddělit	fázi	učení,	při	níž	by	se	dítě	nemělo	
obávat	„riskovat“	chybu,	a	fázi	sumativního	hodnocení.	

Výše	 zmíněná	 kritická	 místa	 ve	 vzdělávání	 vymezujeme	 zejména	 proto,	 abychom	 je	 dokázali	
identifikovat,	 určit	 jejich	 příčiny	 a	 vypracovat	 alterace	 vedoucí	 k	 jejich	 prevenci	 či	 odstranění.	
Termínem	„alterace“	se	 rozumí	nahrazení	dosavadního	postupu,	který	se	dostatečně	neosvědčil,	
postupem,	který	potenciálně	vede	ke	zlepšení.	Alterace	však	může	být	vypracována	i	jako	alternativa	
k	postupu,	který	se	osvědčil.	Rozšiřuje	se	tak	paleta	přístupů,	které	má	učitel	k	dispozici,	aby	mohl	
lépe	přizpůsobovat	svou	výuku	různým	skupinám	dětí.	Alterace	může	učitel	získat	z	odborné	literatury	
a	 metodických	 materiálů,	 sdílením	 s	 kolegy	 ve	 škole	 či	 na	 semináři,	 prostřednictvím	 seminářů,	 
on-line	skupin	apod.	Zmíníme	některé	ověřené	přístupy,	které	lze	k	tomuto	účelu	využít.

Jedním	z	nich	je	tzv.	videoklub	(viz	také	oddíl	5.5).	V	jejich	rámci	se	mohou	učitelé	setkávat	s	pečlivě	
vybranými	videozáznamy	z	výuky	a	předškolního	vzdělávání,	které	ukazují	situace,	v	nichž	hrají	
kritická	místa	roli	(např.	se	projeví	nějaké	chyby	dětí	či	miskoncepce	obtíže	v	jednání	a	chování	dětí,	
nebo	učitel	využívá	didaktické	praktiky,	které	mohou	nějakou	miskoncepci	spíše	posílit).	Pokud	
jsou	videozáznamy	opatřeny	vhodnými	reflektivními	úkoly,	může	se	 jednat	o		účinnou	techniku,	
jak	rozvíjet	didaktické	znalosti	obsahu	učitelů.	Lze	také	doporučit	tzv.	didaktické	kazuistiky,	což	
jsou	propracované	popisy	a	interpretace	konkrétních	hodin	výuky,	které	obsahují	i	možné	alterace	
a	úvahy	o	jejich	možné	účinnosti	(Didactica	Viva,	Švejnohová	&		Slavíková,	2016).

Další	možností,	 jak	 získat	 alterace,	 je	 vytvoření	 společenství	 praxe,	 jehož	 členy	 jsou	 učitelé	
mateřských	škol	a	1.	stupně	ZŠ	i	akademici,	obecní	pedagogové	a	didaktici,	didaktici	jednotlivých	
oborů,	kteří	vycházejí	z	hluboké	znalosti	obsahu	oboru	i	z	pravidelného	kontaktu	s	praxí	(případně	
i	obecní	didaktici	a/nebo	specialisté	na	školní	psychologii).	Navrhování	a	 testování	alterací	pak	
probíhá	akčním	výzkumem.	V	jeho	rámci	jsou	posuzovány	dva	způsoby	výuky	–	ten,	který	dosud	
učitel	(nejčastěji)	využíval	při	výuce	kritického	místa,	a	alterace,	která	je	vypracována	k	jeho	řešení	
v	rámci	společenství	praxe.	Ověření	alterace	ve	výuce	provádí	učitel,	který	také	posuzuje	„kvalitu	
změny“,	k	níž	ve	výuce	došlo.	Vychází	při	tom	ze	svého	pozorování	výuky	(reflexí	v	akci	nebo	po	
akci)	a	z	výkonů	a	jednání	dětí,	a	jejich	srovnávání	s	předchozím	stavem.	Celkové	vyhodnocení	
a	další	zlepšení	opět	probíhají	ve	společenství	praxe.	
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Akční	výzkum	je	realizován	následujícím	způsobem:

1. Vymezení	problému	praxe	(například	kritického	místa	kurikula)	a	stanovení	cíle	změn,	 tedy
zvýšení	kvality	výuky,	jejímž	obsahem	je	potenciálně	kritické	místo.

2. Podle	 požadavků	 na	 hodnotný	 akční	 výzkum	 by	 po	 stanovení	 cíle	 a	 problému	mělo	 dojít
k	 rekurzivnímu	 postupu	 mezi	 sběrem	 informací,	 reflexí	 a	 praktickou	 akcí	 (Hendl,	 2005).
Systematické	získávání	informací	má	podněcovat	diskuze	prohlubující	poznatky	o	problému
a	na	jejich	základě	mají	být	navrhovány	a	zkoušeny	různé	varianty	zlepšení.

3. Navržené	a	v	praxi	realizované	změny	by	měly	být	opakovaně	vyhodnocovány	a	porovnávány,
aby	 bylo	 možné	 věrohodně	 doložit,	 zda	 a	 do	 jaké	 míry	 došlo	 ke	 zlepšení	 praxe	 v	 rámci
sledovaného	problému.

4. O	výsledcích	akčního	výzkumu	by	měla	být	podána	zpráva,	která	by	uchovala	zjištěné	poznatky
a		předložila	je	k	případné	diskuzi	profesnímu	společenství.

Konečně	další	možností,	jak	přistoupit	ke	zvládání	kritických	míst	kurikula,	je	prostřednictvím	tzv.	
lesson study.	Jedná	se	o	formu	dalšího	vzdělávání	učitelů,	v	jejímž	rámci	dochází	ke	spolupráci	
učitelů	 z	 praxe	 a	 oborového	 didaktika.	Učitelé	 společně	 připravují	 a	 (pokud	možno	 několikrát)	
realizují	 vyučovací	 hodinu	 (či	 hodiny),	 které	 následně	 reflektují	 z	 hlediska	 dětí	 a	 jejich	 učení	
(Vondrová	et	al.,	2016).

Závěrem	dodejme,	že	pro	hodnocení	alterací	řešících	kritická	místa	kurikula	i	zavedení	nových	částí	
kurikula	do	výuky	můžeme	využít	optiky	tzv.	výkonné	znalosti	(powerful knowledge).	To	je	znalost,	
která	je	skutečně	hodnotná,	protože	účinně	pomáhá	k	lepšímu	pochopení	(analýze	a		vysvětlení)	
přírodních	nebo	sociálních	skutečností,	dává	představu	o	jejich	důsledcích,	umožňuje	rozlišovat	
odlišit	 podstatné	 od	 nepodstatného,	 věrohodné	 od	 bezcenného	 či	 umožňuje	 kvalifikovaně	 se	
zapojit	do	současných	debat	o	významných	tématech	(Young,	2012,	2014).	

4.4.	 Děti	se	speciálními	vzdělávacími	potřebami	v	mateřské	škole,	na	1.	stupni	ZŠ	

V	současnosti	je	základním	principem	inkluzivního	(resp.	společného)	vzdělávání	umožnit	všem	
dětem	 dosažení	 jejich	 vzdělávacího	 maxima	 při	 současném	 respektování	 jejich	 vzdělávacích	
potřeb	(Hejlová	&	Tomková,	2021;	Lechta	et	al.,	2010;	Tomková	&	Hejlová,	2018;	Tomková	et	al.,	
2020,	Vaďurová	&	Pančocha,	2010;).	Společné	vzdělávání	dětí,	žáků	a	studentů	v	rámci	hlavního	
vzdělávacího	proudu	je	jednou	z	priorit	Ministerstva	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	ČR.	Novela	
školského	zákona	garantuje	s	účinností	od	1.	září	2016	právo	dětí	na	tzv.	podpůrná	opatření. 
Tato	opatření	mají	za	cíl	pomáhat	překonávat	znevýhodnění	dětí.	Do	této	skupiny	jsou	zahrnuty	
děti	 a	 žáci	 ze	 sociálně	 znevýhodněného	 a	 kulturně	 odlišného	 prostředí,	 děti	 a	 žáci	 zdravotně	
postižení	a	znevýhodnění	nebo	žáci	 (mimořádně)	nadaní. Školní	praxe	 tak	přestává	označovat	
děti	podle	jejich	postižení	nebo	znevýhodnění	(např.	dítě	s	tělesným	postižením),	ale	zaměřuje	se	
na	zmírnění	dopadů	a	podporu	při	jejich	vzdělávání2.	Heterogenita	je	považována	za	běžný	jev,	
protože	žádné	dvě	děti	nejsou	stejné	(Both	&	Ainscow,	2011).	Každý	má	své	individuální	potřeby,	
jejichž	naplnění	mu	umožňuje	rozvinout	 jeho	vzdělávací	potenciál	(Hájková	&	Strnadová,	2010;	
Lechta	et	al.,	2010;	Vítková,	2004).	Každý	může	docílit	optima	osobního	vývoje	za	předpokladu,	

2	 	 Katalog	 podpůrných	 opatření.	 Dostupné	 z:	 http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-katalogy/
katalog-podpurnych-opatreni/
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že	učitel	spatřuje	v	dosažení	vzdělávacího	maxima	každého	dítěte	hlavní	úkol	pedagogické	práce	
(Blažková,	2016;	Hájková	&	Strnadová,	2010).

Určitou	překážkou	ve	vzdělávání,	učení	a	interakci	mezi	dětmi	může	být	i	sám	pojem	„speciální	
vzdělávací	potřeby	dítěte“.	Přidělení	tohoto	přívlastku	může	mít	u	některých	dětí	z	psychologického	
hlediska	své	 limity	související	s	nálepkováním.	Jeho	důsledkem	mohou	být	nižší	očekávání	ve	
vzdělávacích	výsledcích	 jak	od	rodiny	a	učitelů,	 tak	od	samotného	dítěte	(Gibbs	&	Elliot,	2015;	
Michalík	 et	 al.,	 2014).	 To	 může	 odvádět	 pozornost	 od	 problémů,	 které	 mají	 děti	 bez	 tohoto	
označení,	 a	 od	 zdrojů	 potíží	 souvisejících	 s	 interpersonálními	 vztahy,	 kulturami,	 vyučovacími	
postupy,	učitelovým	pojetím	výuky,	přístupy	ke	vzdělávání,	výuce	a	učení	a		s		organizací	školy	
a	její	koncepcí.	

Inkluzivní,	resp.	společné	vzdělávání	však	obrací	pozornost	i	k	dětem,	které	jsou	výjimečné	svým	
talentem	nebo	svými	zvláštními	vlohami.	Také	ony	se	mohou	setkávat	s	nesnázemi	v	prostředí	
školní	 třídy,	 přinejmenším	 v	 tom	 smyslu,	 že	 jejich	 osobní	 předpoklady	 nejsou	 dostatečně	
rozpoznány	a	 rozvíjeny.	Proto	 i	 na	ně	má	být	 zaměřena	soustředěná	pozornost	–	 v	obecném	
smyslu	se	jedná	o	problematiku	identifikace	a	analýzy	vzdělávacích	potřeb	jednotlivců	(Waldfogel,	
1997).	 U	 dětí	 je	 možné	 rozvíjet	 jejich	 nadání	 diferencovanými	 úlohami,	 zapojováním	 dětí	 do	
specifických	projektů	určených	talentované	mládeži	(např.	MENSA	ČR,	Talnet,	Systém	podpory	
nadání	www.talentovani.cz).

Nejbližším	 partnerem	 ve	 výchovně-vzdělávacím	 procesu	 je	 učiteli	 asistent	 pedagoga.	 Kvalita	
jejich	 spolupráce	 je	 jedním	 z	 významných	 faktorů	 úspěšné	 realizace	 inkluzivních	 vzdělávacích	
cílů	ve	třídě.	Společná	práce	asistenta	s	učitelem	se	neobejde	bez	vymezení	pravidel	a	plánování	
předškolního	vzdělávání	a	výuky	a	souvisejících	činností	 tak,	aby	se	mohli	zapojit	 všichni,	aby	
bylo	podporováno	zapojení	všech	dětí	do	procesu	učení	ve	 třídě	 i	do	vlastního	procesu	učení.	
Důležité	jsou	i	pravidelné	konzultace	učitele	a	asistenta	pedagoga	s	rodiči/pečovateli	a	ostatními	
členy	komunity	školy	(s	možným	zapojením	metodického	kabinetu),	které	přispívají	ke	zlepšení	
komunikace	mezi	 školou	a	domovským	prostředím	dětí	a	 k	plánování	předškolního	vzdělávání	
a		výuky	dítěti	„na	míru“.

Závěrem	 dodejme,	 že	 výuka	 probíhá	 na	 principech	 společného	 vzdělávání,	 kdy	 každé	 dítě	 je	
svým	 způsobem	 speciální	 a	 vyžaduje	 individuální	 přístup.	 Vzdělávání	 a	 výuku	 je	 proto	 nutné	
začínat	od	dětí	a	zohledňovat	jejich	jedinečnost.	Tento	přístup	předpokládá	a	vyžaduje	vysokou	
odbornost,	 zkušenost,	 specifické	znalosti	a	dovednosti	 i	 kreativitu	učitele.	Podobně	 jako	každá	
část	(pojem,	téma)	je	svým	způsobem	specifická	a	může	být	kritická	pro	určité	dítě,	tak	naopak,	
každé	dítě	může	být	ve	třídě	kritickým	prvkem	při	vzdělávání	a	výuce	určitého	tématu.	Rozdílnost	
dětí	zde	není	myšlena	na	úrovni	speciálních	vzdělávacích	potřeb,	ale	spíše	individuálních	rozdílů	
(různé	rodinné	a	sociální	poměry	apod.).	Tyto	faktory	by	měly	být	zohledňovány	a	být	základem	
psychodidaktické	transformace	daných	témat.

4.5.	 Role	metodického	kabinetu	Předškolní	a	Prvostupňové	vzdělávání

Metodický	kabinet	by	měl	dbát	o	to,	aby	se	při	didaktické	transformaci	učiva	věnovala	pozornost	
jednotlivým	dětem	a	jejich	psychickým	a	sociálním	charakteristikám,	jejichž	vnímání,	poznávání	
se	mění	i	s	proměnou	společenské	reality	a	ovlivňují	příležitosti	k	učení.	Podpora	kabinetu	by	měla	
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směřovat	k	rozvoji	psychodidaktických	a	diagnostických	kompetencí,	a	to	i		vzhledem	k	dětem	jak	
znevýhodněným	i	k	dětem	talentovaným,	tedy	směrem	ke	společnému	vzdělávání.

Podpora	 poskytovaná	 metodickým	 kabinetem	 by	 měla	 reagovat	 na	 změny	 v	 předškolním	
a	prvostupňovém	vzdělávání.	Ve	spolupráci	mezi	fakultami	a	v	součinnosti	s	oborovými	katedrami	
dbát	 o	 to,	 aby	 učitelé	 byli	 dostatečně	 obeznámeni	 s	 poznatky	 jednotlivých	 vědních	 disciplín	
(znalostmi	 obsahu,	 pedagogicko-psychologickými	 znalostmi	 o	 dětech	 a	 didaktickými	 znalostmi	
obsahu).	

Podpora	metodického	 kabinetu	 by	 se	 dále	měla	 ve	 spolupráci	 s	 odpovídajícími	 akademickými	
pracovišti	 zaměřovat	na	průběžnou	didaktickou	 transformaci	 nových	poznatků.	Měla	by	 také	
směřovat	k	rozvíjení	učitelovy	schopnosti	identifikovat	kritická	místa	kurikula	a	vést	ho	k	rozvoji	
účinných	technik	jejich	překonávání.	K	tomu,	jak	jsme	již	uvedli,	vede	i	schopnost	vyhodnocovat	
a	koncipovat	alterace	výuky,	založené	na	výzkumu	a	zkušenosti.

Metodický	 kabinet	 ve	 spolupráci	 s	 relevantními	 akademickými	 pracovišti	 by	 měl	 umožňovat	
vytváření	 takových	 společenství	 praxe,	 ve	 kterých	 pracují	 učitelé	 a	 akademičtí	 pracovníci,	
případně	pracovníci	institucí	neformálního	vzdělávání,	a	poskytovat	podporu	pro	organizaci	jejich	
práce.
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5.	 Formy	 podpory	 škol	 v	 období	 realizace	 metodických	 kabinetů	
(krajské,	oblastní,	místní)

V	této	kapitole	jsou	uvedeny	různé	formy	podpory	škol,	které	budou	metodické	kabinety	zajišťovat.	
Nejedná	se	o	konečný	výčet	možností,	ale	spíše	o	příklady,	s	nimiž	se	v	praxi	metodických	kabinetů	
zachází	výběrově	a	tvořivě	s	ohledem	na	aktuální	vzdělávací	požadavky.	

5.1.	 On-line	portál	pro	sdílení	příkladů	dobré	praxe

On-line	 portál	 je	webový	 server,	 který	 slouží	 jako	 brána	 do	 internetu,	 rozcestník	 internetových	
odkazů	 i	 prostor	 pro	 komunikaci	 komunity.	 V	 případě	 didakticky	 orientovaného	 on-line	 portálu	
je	portál	 obvykle	určen	pro	publikaci	 didaktických	 textů	a	 inspirativních	námětů,	diskuzi	učitelů	
a		vedoucích	pracovníků	škol,	metodiků	a	dalších	zainteresovaných	osob	a	sdílení	příkladů	dobré	
praxe	a	praktických	materiálů	podporujících	moderní	trendy	ve	vzdělávání.

Je	žádoucí,	aby	metodické	kabinety	využily	možností	a	služeb	metodických	portálů,	 které	 jsou	
spravovány	 institucemi	 zaměřenými	 na	 vzdělávání	 učitelů	 a	mají	 garantovanou	 kvalitu	 (kvalita	
sdíleného	obsahu	je	průběžně	monitorována	a	diskuze	jsou	odborně	moderovány).	Tyto	portály	
mají	splňovat	výše	uvedený	základní	požadavek:	zaměření	na	oblast	vlastní	pedagogické	činnosti	
(oblast	B	podle	Kontinua profesního rozvoje učitelů).	V	tomto	rámci	se	pak	jednotlivé	portály	věnují	
určitým	 vybraným	 tématům	 do	 různé	 šířky	 a	 hloubky.	 Zde	 uvedeme	 příklad	 jednoho	 obecněji,	
resp.	šířeji	zaměřeného	portálu	–	Metodický	portál	RVP	(www.rvp.cz)	a	jednoho	portálu	s	hlubší	
specializací	na	analýzu	učiva	DiViWeb	(http://didacticaviva.ped.muni.cz/).

5.2.	 On-line	diskuzní	fórum,	webináře

Pro	 internetovou	 komunikaci	 komunity	 se	 nabízí	 možnost	 asynchronní	 komunikace	 v	 rámci	 
on-line	 diskuzních	 fór	 nebo	 komunikace	 synchronní	 v	 rámci	 tzv.	 webinářů.	 On-line	 diskuze	
i	webináře	mohou	být	 integrované	do	vzdělávacích	portálů	nebo	e-learningových	vzdělávacích	
prostředí,	ale	mohou	také	stát	samostatně.	

On-line	diskuzní	fórum	je	prostor	na	internetu,	kam	učitelé	vkládají	své	názory	a	reakce	k	nějakému	
tématu,	 které	 je	 určené	organizátory	 diskuze	nebo	 které	 si	 volí	 sami.	Uživatelé	 nemusí	 být	 ke	
stránce	připojeni	současně.	Nemusí	tedy	na	názory	ostatních	reagovat	bezprostředně,	ale	třeba	
i	s	odstupem	mnoha	dní	či	měsíců.	Je	vhodné,	když	se	o	internetovou	diskuzi	stará	moderátor,	
který	nastaví	určitá	pravidla	 komunikace,	hlídá	průběh	diskuze	a	případně	otevírá	dílčí	 témata	
a	pozitivně	tak	ovlivňuje	dynamiku	komunikace.	

Slovo	webinář	vzniklo	spojením	slov	web	a	seminář.	Jedná	se	o	formu	živé	on-line	komunikace,	
která	 probíhá	 obvykle	 jako	 kombinace	 audiovizuální	 a	 textové	 komunikace	 (audio	 či	 video	
prezentace	lektora	či	účastníků	je	doplněná	chatem	v	textové	podobě).	Pro	realizaci	webinářů	
se	 většinou	 používá	 speciální	 webová	 aplikace	 nebo	 speciální	 software.	 Lektor	 i	 účastníci	
se	 v	určeném	čase	setkají	 ve	 virtuálním	prostoru	 (kliknou	na	připravený	 internetový	odkaz,	
a	 tím	 vstoupí	 do	 virtuální	 místnosti,	 ve	 které	 probíhá	 komunikace).	 Lektor	 může	mluvit	 do	
mikrofonu	nebo	být	snímán	webkamerou,	může	sdílet	připravenou	prezentaci	nebo	obrazovku	
svého	počítače	apod.	Pro	zvýšení	pozornosti	účastníků	může	lektor	využít	různé	aktivizační	
nástroje,	 které	 specializovaný	 software	 pro	 webináře	 nabízí	 –	 např.	 otevření	 ankety	 mezi	
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účastníky,	zodpovídání	dotazů	z	chatu,	vyvolání	hlasování	účastníků,	předání	slova	některému	
z	účastníků	apod.

5.3.	 Komentované	didaktické	kazuistiky

Pro	přípravu	učitelů	na	řešení	komplexních	pedagogicko-psychologických	a	didaktických	problémů	jsou	
vhodným	nástrojem	komentované	didaktické	kazuistiky.	Slavík	a	kol.	(2017b)	uvádějí,	že	kazuistika	je	
text,	který	reprezentuje	průběh	zkoumaného	případu	formou	specifického	narativu	–	příběhu	klinické	
praxe.	Narativní	povaha	kazuistiky	umožňuje	zachytit	vývoj	sledovaných	situací,	protože	poskytuje	
náhled	na	utváření	vzájemných	vztahů	mezi	dílčími	situačními	prvky	(fakty	a	významy)	i	 jejich	ko-
textem	a	kontextem	během	časového	intervalu,	jímž	je	sledovaný	případ	vymezen.

V	rámci	metodických	kabinetů	mohou	být	didaktické	kazuistiky	s	komentářem	prezentovány,	a	to	
jak	v	prezenční	podobě	v	rámci	seminářů,	 tak	 i	v	podobě	elektronické	(např.	 jako	textový	nebo	
multimediální	 on-line	 zdroj).	 Kazuistikám	může	 být	 věnována	 část	 on-line	 portálu.	 V	 současné	
době	jsou	na	portálu	RVP.CZ	k	dispozici	komentované	virtuální	hospitace,	které	lze	považovat	za	
určitou	specifickou	formu	komentované	didaktické	kazuistiky.	Portálem	speciálně	zaměřeným	na	
práci	s	didaktickými	kazuistikami	je	DiViWeb	zmíněný	v	předcházející	podkapitole	5.1.

5.4.	 Skupinové	intervize

Skupinové	intervize	jsou	prostorem	pro	předávání	zkušeností,	sdílení	inspirace,	diskuzi	příkladů	
a	 ke	 vzájemné	 podpoře	 a	 reflexi	 mezi	 kolegy	 koordinované	 moderátorem	 intervizní	 skupiny	
vybraným	 z	 oblastního	 kabinetu.	 Předpokladem	 je,	 že	 se	 všichni	 účastníci	 intervize	 aktivně	
zapojí	do	procesu	a	odborně	budou	komentovat	danou	problematiku	a	své	poznatky	budou	sdílet	
s	ostatními	učiteli.	Prakticky	se	tedy	bude	jednat	o	odborně	a	obsahově	úzce	zaměřená	setkání	
malé	skupiny	učitelů,	která	budou	probíhat	na	úrovni	jednotlivých	krajů.

Příklad	realizace	skupinové	intervize:	

V	 kabinetu	 Předškolní	 a	 Prvostupňové	 vzdělávání	 mohou	 v	 rámci	 skupinové	 intervize	 učitelé	
řešit	 např.	 kritické	 místo	 týkající	 se	 komunikačních	 dovedností	 dětí.	 Učitelé	 v	 rámci	 intervizí	
mohou	pracovat	s	organizačními	formami	(např.	kooperativní	skupinové	činnosti),	které	podporují	
vzájemnou	 komunikaci	 mezi	 dětmi,	 nebo	 rozvíjet	 efektivní	 způsoby	 komunikace	 přispívající	
k	 obohacení	 aktivní	 slovní	 zásoby	 dětí	 (např.	 otevřené	 otázky).	 Intervize	 je	 tak	 zaměřena	 na	
praktické	sdílení	zkušeností	ve	všech	výše	uvedených	souvislostech.

5.5.	 Videokluby

Profesní	(učitelské)	videokluby	představují	dlouhodobější	a	intenzivnější	formu	profesního	rozvoje	
zaměřenou	 především	 na	 rozvíjení	 těch	 složek	 profesní	 kompetence,	 které	 jsou	 v	 Kontinuu 
profesního rozvoje učitelů	soustředěny	v	kap.	2.5	Reflektování výuky a její zlepšování.	Jedná	se	
tedy	o	schopnosti	učitelů	 identifikovat	ve	výuce	charakteristiky	a	komponenty	podstatné	pro	její	
kvalitu.	V	související	odborné	literatuře	(Janík	et	al.,	2016)	je	tato	učitelská	dispozice	označována	
jako	 „schopnost	 všimnout	 si“	 (ability	 to	 notice)	 a	 	 spolu	 se	 schopností	 „uvažovat	 o	 viděném	
s	oporou	ve	znalostech“	 (knowledge-based	 reasoning)	 je	vymezována	 jako	součást	profesního 
vidění	(professional	vision)	učitelů.	
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Princip	 práce	 v	 profesních	 (video)klubech	 spočívá	 v	 utvoření	 profesního	 společenství,	 v	 němž	
učitelé	za	podpory	oborových	didaktiků	z	fakult	připravujících	učitele	usilují	o	zlepšování	své	výuky	
a	na	základě	její	reflexe	a	sdílení	znalostí	a	zkušeností	v	rámci	konkrétního	vzdělávacího	oboru	 
či	vyučovacího	předmětu	(tzn.,	že	jsou	obsahově	zaměřené).

Videokluby	vycházejí	z	myšlenky,	že	 rozvoj	profesního	vidění	 lze	účinně	podporovat	 tak,	že	se	
v	menších	 skupinách	učitelů	 budou	 rozbírat	 videozáznamy	 výuky.	Práce	 ve	 videoklubu	 s	 videi	
účastníků	probíhá	přibližně	v	následujícím	sledu:	

 • pořadatel	videoklubu	pořídí	videozáznam	vyučovací	hodiny	u	některého	z	jeho	účastníků,
 • ve	 videozáznamu	pořadatel	 identifikuje	 krátké	 videosekvence	 (dle	 cíle	 videoklubu	 zaměřenou	
např.	na	rozvíjení	matematického	myšlení	žáků),

 • jednu	z	identifikovaných	sekvencí	pořadatel	vybere	pro	setkání	ve	videoklubu,
 • videoskevence	je	při	setkání	ve	videoklubu	prezentována	–	pořadatel	ji	představí	krátkým	úvodním	
slovem,	zmíní	kontext	videosekvence	a	následně	podporuje	účastníky	videoklubu	při	její	diskuzi,	
poté	celou	diskuzi	uzavře	shrnutím	hlavních	poznatků.

Videokluby	představují	intenzivně	rozvíjený	a	současně	výzkumně	založený	přístup	k	profesnímu	
rozvoji	učitelů	v	zahraničí.	V	České	republice	byla	koncepce	videoklubů	uvedena	a	je	originálním	
způsobem	 rozvíjena,	 jak	o	 tom	svědčí	publikace	Janíka	a	 kol.	 (2016),	Vondrové	a	 kol.	 (2016),	
Uličné	(2017),	a	další.	

Stojí	 za	 zvláštní	 poznámku,	 že	 práce	 ve	 videoklubech	 je	 spojená	 se	 speciálními	 nároky	 na	
technické	a	organizační	zabezpečení.	Technické	zabezpečení	se	 týká	přípravy	audiovizuálních	
materiálů,	která	 je	spojena	s	 řadou	 technických	otázek	 tvorby	multimediálních	objektů,	a	 i	 také	
mnoha	 metodickými	 otázkami	 spojenými	 s	 tvorbou	 věrohodného	 a	 funkčního	 videozáznamu	
výuky.	Organizační	zabezpečení	se	kromě	běžných	požadavků	musí	vyrovnat	s	nároky	na	ochranu	
osobních	dat	 (GDPR).	Proto	by	 si	 videokluby	 (podle	 svých	možností	 a	potřeb	 svých	členů)	 ve	
spolupráci	 s	 metodickými	 kabinety	 měly	 klást	 obecnější	 cíl:	 pečovat	 o	 rozvoj	 multimediálních	
otevřených	vzdělávacích	zdrojů	(databází	videozáznamů)	určených	k	profesnímu	rozvoji.

5.6.	 Kluby	akčního	výzkumu

Akční	výzkum	ve	vzdělávání	 je	proces,	v	němž	účastníci	systematicky	a	pečlivě	zkoumají svou 
vlastní vzdělávací praxi	 využitím	 technik	 kvalitativního	 výzkumu	 (Watts,	 1985).	 Akční	 výzkum	
vychází	z	následujících	předpokladů:		

 • Učitelé	nebo	ředitelé	škol	mohou	nejlépe	zkoumat	ty	problémy,	které	se	jich	přímo	týkají	a	sami	
si	je	zjistili.	

 • Učitelé	nebo	ředitelé	škol	mohou	pracovat	efektivněji,	pokud	zkoumají	a	posuzují	svou	vlastní	
práci	a	její	možné	různě	kvalitní	alternativy.

Hlavním	cílem	akčního	výzkumu	je	zlepšovat	praxi	prostřednictvím	součinnosti	mezi	výzkumníky	
přímo	z	praxe	 (učiteli)	a	 jejich	spolupracovníky	 (např.	z	akademického	prostředí	vysokých	škol	
připravujících	učitele).	Témata	zkoumání	jsou	vztažena	k	praxi	a	mají	řešit	její	konkrétní	problémy.	
Akční	 výzkum	 může	 mít	 charakter	 tzv.	 evaluačního	 výzkumu,	 jestliže	 systematicky	 směřuje	
k	popisu,	porovnávání	a	hodnocení	změn,	které	mají	zvýšit	kvalitu	výuky.XVI 
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Kluby	 akčního	 výzkumu	 sdružují	 na	 regionální	 úrovni	 učitele-inovátory,	 kteří	 mají	 zájem	
systematicky	vylepšovat	svou	výuku	na	základě	její	analýzy	a	zdůvodněného	hodnocení	a	zároveň	
sdílet	 tyto	 inovace	 s	 ostatními.	 Důležitou	 proměnnou	 je,	 že	 inovativní	 změny	 výuky	 ze	 strany	
učitele	nejsou	v	případě	akčního	výzkumu	 intuitivní	a	nahodilé,	ale	vycházejí	z	pečlivé	analýzy	
a	reflexe	dosavadních	postupů,	odborného	studia	a	postupného	testování	změn.	Hlavním	cílem	
akčního	výzkumu	je	zlepšení	situace	ve	výukové	skupině	a	změna	dosavadní	praxe	realizovaná	
při	 dodržení	 vysokých	 standardů	 validity,	 reliability	 a	 vědecké	 přísnosti.	 Lewin	 (1946)	 popisuje	
akční	výzkum	jako	spirálovitý	proces.	Nejdříve	je	potřeba	identifikovat	problém	a	navrhnout	možná	
řešení.	Pak	 je	vybrané	 řešení	 testováno	v	praxi	a	 je	sledována	úspěšnost	 změny.	Na	závěr	 je	
dopad	změny	podrobně	vyhodnocen	a	reflektován.	Celý	cyklus	je	jednou	či	vícekrát	opakován.

Kluby	 akčního	 výzkumu	 (viz	 např.	 Matematické	 či	 Čtenářské	 kluby	 vzniklé	 v	 rámci	 projektu	 
OP	VVV)	poskytují	prostor	pro	spolupráci	a	výměnu	zkušeností	učitelů	s	metodologií	i	praktickou	
realizací	 akčního	 výzkumu.	 Podporují	 učitele	 v	 inovacích,	 zprostředkovávají	 metodologické	
informace	a	inspirativní	příklady	akčních	výzkumů	ze	zahraničí.	Kluby	akčního	výzkumu	rovněž	
podporují	učitele	v	publikaci	zkušeností	z	provedených	akčních	výzkumů	a	vytvářejí	pro	publikace	
zkušeností	prostor	(např.	v	rámci	on-line	portálu,	v	rámci	profesně	zaměřených	časopisů	apod.)

5.7.	 Workshopy

Anglické	 slovo	 workshop	 se	 v	 dnešní	 době	 používá	 jako	 název	 pro	 nejrůznější	 typy	 školení,	
nejčastěji	pro	prakticky	orientované	semináře.	V	rámci	metodických	kabinetů	budou	podporovány	
krajské	a	oblastní	workshopy.	

Krajské	workshopy	jsou	zaměřené	na	předávání	příkladů	inspirativní	praxe,	seznámení	s	novými	
trendy	 v	 oboru,	 prohloubení	 didaktických	 dovedností.	 Workshopy	 budou	 pro	 každý	 kabinet	
realizovány	jak	formou	přednášky,	tak	dílen.	Budou	organizovány	v	celkové	délce	8	vyučovacích	
hodin,	 vždy	pro	dva	kraje	dohromady.	Výběr	 témat	workshopu	bude	vycházet	z	analýz	klíčové	
aktivity	Evaluace	SYPO,	z	jednání	národních	a	krajských	kolokvií,	z	požadavků	a	podnětů	oblastních	
garantů	v	krajích.	Workshopy	budou	pouze	minimálně	zaměřeny	na	teorii,	 jejich	stěžejní	náplní	
budou	zejména	konkrétní	náměty	použitelné	ve	výuce	a	přímo	v	pedagogické	praxi.	

Příklady	zaměření	krajských	workshopů:

 • usnadnění	přechodu	dětí	z	MŠ	do	1.	tř.	ZŠ,	preventivní	opatření	a	eliminace	předčasných	odchodů	
ze	vzdělávání;

 • plánování	a	realizace	diferencované,	individualizované	výuky;
 • inovativní	metody	a	formy	práce;	
 • příklady	inspirativní	praxe,	jak	pracovat	s	nadanými	dětmi,	s	dětmi	se	speciálními	vzdělávacími	
potřebami;	

 • pedagogická	diagnostika;
 • komunikace	s	rodinou;	
 • osobnostní	a	sociální	rozvoj	(práce	se	sebereflexí);
 • seznámení	s	novými	učebními	pomůckami	(nově	vzniklé	vzdělávací	programy,	učebnice,	učební	
texty,	pomůcky).
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V	případě	oblastních	workshopů	se	jedná	o	4hodinovou	vzdělávací	aktivitu	zaměřenou	zejména	
na	 interaktivní	 formu	 spolupráce	mezi	 účastníky	 pod	 vedením	 odborníka.	 Oblastní	 workshopy	
budou	probíhat	přímo	v	jednotlivých	oblastech	kraje.	Workshopy	budou	tedy	výhradně	praktické,	
půjde	prioritně	o	konkrétní	témata	vycházející	z	potřeb	pedagogických	pracovníků	v	dané	oblasti	
či	přímo	konkrétního	pedagoga	v	konkrétní	škole.		

5.8.	 Webináře,	(semináře,	přednášky)	

Metodické	 kabinety	 podpoří	 realizaci	 cyklů	 odborných	 seminářů	 a	 přednášek,	 které	 budou	
realizovány	v	pravidelných	termínech	a	s	dostatečnou	časovou	dotací,	aby	otevíraná	témata	bylo	
možné	probrat	a	diskutovat	do	hloubky.	Důraz	bude	kladen	na	soustavnost.

V	průběhu	semináře	si	učitelé	osvojí	či	prohloubí	určité	vědomosti	a	dovednosti.	Metody	výuky	
užívané	 v	 seminářích	 budou	 podporovat	 aktivitu	 učitelů	 až	 do	 úrovně	 badatelské	 a	 tvořivé.	
Velmi	výrazně	se	budou	uplatňovat	diskuzní	metody,	kritické	myšlení,	argumentace,	kooperace,	
interpretace	faktů	a	metoda	řešení	problému.	Seminář	bude	obvykle	realizován	pro	menší	skupiny	
učitelů,	aby	se	všichni	účastníci	mohli	zapojit	do	odborné	diskuze.

Přednáška	podává	systematický	 teoretický	výklad	dané	disciplíny,	 její	 části	nebo	problému,	na	
něž	je	určitá	disciplína	zaměřena.	Vyznačuje	se	uceleností,	strukturovaností,	jasností,	aktuálností	
a	 odpovídající	 náročností	 obsahovou	 i	 metodologickou	 (Vašutová,	 2002).	 Přednáška	 nemusí	
být	vedena	jako	monolog,	je	žádoucí	zařazovat	tzv.	interaktivní	přednášku,	která	je	založena	na	
otázkách	a	odpovědích,	na	diskuzi,	na	společném	řešení	problémů.	Přednáška	je	obvykle	určena	
pro	velké	skupiny	účastníků	(několik	desítek	až	stovek).	

5.9.	 Intervize	k	řízení	kabinetů	

Předmětem	intervize	k	řízení	kabinetů	je	konkrétní	činnost	nebo	naopak	nečinnost	metodických	
sdružení	/	předmětových	komisí	v	prostředí	dané	školy.	Intervize	bude	vedena	zkušeným	mentorem	
(obvykle	aktivním	pedagogem	z	jiné	školy),	který	bude	učitelům	předávat	své	zkušenosti	přímo	ve	
škole.

Příklad	zaměření	intervize:

V	 souvislosti	 s	 výukou	 všeobecně	 vzdělávacích	 předmětů,	 na	 které	 jsou	 metodické	 kabinety	
výhradně	zaměřeny,	může	dojít	k	identifikaci	i	jiných	problematických	oblastí,	například	přetrvávající	
nesoulad	v	přístupu	k	formativnímu	hodnocení	nebo	nesoulad	v	celkovém	přístupu	k	hodnocení	
dětí	s	různou	mírou	potřeby	podpůrných	opatření.

5.10.		Partnerská	kooperace

Partnerskou	 kooperací	 je	 myšlena	 vzájemná	 spolupráce	 dotčených	 skupin	 zainteresovaných	
v		jednotlivých	metodických	kabinetech	s	cílem	zvýšit	si	profesní	kompetence	na	základě	společných	
aktivit,	 a	 to	 například	 formou	 odborných	 exkurzí	 či	 hospitací.	 Na	 základě	 šetření	 mezi	 školami	
a	 pedagogy	 v	 jednotlivých	 oblastech	 budou	 navrženy	 zajímavé	 instituce,	 výstavy,	 příp.	 české	
i	zahraniční	osobnosti,	které	budou	přínosné	pro	podporu	profesního	růstu	pedagogů.
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6.	 Střednědobé	a	dlouhodobé	plány	v	oblasti	profesní	podpory	učitelů	
prostřednictvím	metodických	kabinetů	

Tato	kapitola	se	věnuje	plánování	profesní	podpory	učitelů	prostřednictvím	metodických	kabinetů.

Sestavení	plánů	zpravidla	vychází	z	posouzení	současného	stavu.	Jeho	podstatou	je	identifikace,	
analýza	 a	 ohodnocení	 relevantních	 faktorů,	 o	 kterých	 lze	 předpokládat,	 že	 budou	 ovlivňovat	
reálné	stanovení	cílů,	misí	a	vizí.	Jakubíková	(2013)	v	tomto	smyslu	hovoří	o	vypracování	situační	
analýzy,	 která	 se	 používá	 pro	 diagnostiku	 jednotlivých	 složek	 a	 vlastností,	 a	 to	 jak	 vnějšího	
prostředí	(makroprostředí	i	mikroprostředí),	tak	vnitřního	prostředí	(např.	kvalita	řízení	metodického	
kabinetu,	personální	i	materiální	zajištění,	finanční	podmínky,	lokace	atd.),	které	ovlivňují	činnost	
metodických	kabinetů.	

Nejprve	je	třeba	provést	zhodnocení	vnitřních	podmínek	metodického	kabinetu,	které	ovlivňují	jeho	
fungování.	 Silné	 stránky	 (Strengths)	 vyjadřují	 příznivý	 stav,	 naopak	 slabé	 stránky	 (Weaknesses)	
nepříznivý	 stav.	 Zhodnocení	 vnějších	 podmínek	 metodického	 kabinetu	 posuzuje	 příležitosti	
(Opportunities)	 jako	 pozitivní	 stav	 a	 hrozby	 (Threats)	 jako	 nepříznivý	 stav.	Nejde	 však	 jen	 o	 sběr	
informací.	Smyslem	vypracování	situační	analýzyXVII	je	nalezení	správného	poměru	mezi	příležitostmi	
a	mezi	schopnostmi	a	zdroji	metodického	kabinetu.	Situační	analýza	by	měla	být	realistická.	Neměla	
by	podceňovat	slabiny	ani	přeceňovat	přednosti	samotných	metodických	kabinetů	(Jakubíková,	2013).

Porovnáním	podmínek	se	zabývají	komplexní	analytické	postupy,	mezi	něž	mimo	jiné	patří	SWOT	
analýza	(za	pomoci	SWOT	matice)XVIII,	která	na	základě	převažujících	příznivých	či	nepříznivých	
podmínek	umožňuje	definovat	reálné	cíle	a	zvolit	vhodnou	strategii	řízení	k	maximalizaci	silných	
stránek	(S)	a	příležitostí	(O)	a	minimalizaci	slabých	stránek	(W)	a	hrozeb	(T).

Strategie	řízení	se	definuje	jako	dlouhodobá	(zpravidla	3–5letá),	soustředí	se	na	optimální	způsob	
zabezpečování,	 rozdělování,	 využívání	 a	 rozvoje	 disponibilních	 zdrojů	 (materiálních,	 finančních,	
informačních	a	personálních)	k	realizaci	strategických	cílů	metodických	kabinetů	(Šikýř,	2012).	Osou	
strategického	řízení	je	strategické	plánování,	jehož	výsledkem	je	strategický	plán	(Jakubíková,	2013).

Pokud	bereme	v	úvahu	časové	hledisko	k	sestavení	plánu,	zpravidla	se	rozlišují	základní	úrovně	
plánováníXIX.	V	našich	podmínkách,	 tedy	při	plánování	profesní	podpory	učitelů	prostřednictvím	
metodických	 kabinetů,	 ve	 střednědobém	 plánu	 zvažujeme	 dobu	 pilotáže	 projektu,	 v	 plánu	
dlouhodobém	se	jedná	o	již	uvedené	zhruba	pětileté	období.	

Plán	profesní	podpory	učitelů	by	měl	mít	písemnou	podobu,	jde	tedy	o	psaný	dokument,	který	specifikuje	
akce,	které	se	musí	uskutečnit	proto,	aby	bylo	dosaženo	cíle.	Odborná	manažerská	literatura	(Donnelly	
et	al.,	1997;	Weber	et	al.,	2011)	uvádí,	že	ačkoli	se	konkrétní	podoba	plánů	může	lišit,	každý	plán	 
by	měl	dát	odpověď	na	otázky	CO/ČEHO	a	JAK/JAKÝM	ZPŮSOBEM,	KDY	se má dosáhnout? 

Pro	odpověď	na	CO/ČEHO	má	být	dosaženo	je	třeba	určit	CÍLE.	Cíl	lze	vysvětlit	jako	určitý	stav,	
který	může	být	dosažen	ve	stanoveném	čase.	Cíl	je	tedy	konkretizací	předpokládaného	výsledku	
a	měl	by	splňovat	tyto	požadavky:

 • Priority	–	věcná	náplň	cíle.
 • Měřitelnost	 –	 je	 nutné	 používat	 kvantifikovatelné	 veličiny.	 Kvantifikace	 umožní	 kontrolu	 nejen	
průběžného	plnění,	ale	i	jednoznačné	vyhodnocení,	zda	cíl	byl	splněn	či	nikoliv.
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 • Přiměřenost	 –	 se	 promítá	 do	 věcné	 náplně	 cíle.	 Musí	 korespondovat	 se	 zdroji,	 možnostmi,	
které	 jsou	k	dispozici,	ale	 také	s	ohledem	na	okolní	aktuální	vývoj	 (např.	vzdělávacích	potřeb	
atd.).	Přiměřenost	se	ale	 také	 týká	počtu	rozpracovaných	dílčích	cílů	a	 jejich	vzájemné	vnitřní	
provázanosti.	Jde	o	to,	aby	stanovení	jednoho	dílčího	cíle	nebránilo,	případně	vylučovalo	dosažení	
cíle	dalšího.

V	 optimální	 podobě	 by	 se	 cíle	měly	 vyznačovat	 určitými	 znaky,	 které	 lze	 shrnout	 pod	 pravidlo	
SMART	(Šikýř,	2012):

 • S	(specific,	significant)	–	specifické,	významné,
 • M	(measurable,	meaningful)	–	měřitelné,	smysluplné,
 • A	(achievable,	attainable)	–	dosažitelné,	proveditelné,
 • R	(relevant,	realistic)	–	relevantní,	reálné,	
 • T	(timed,	time-bound)	–	termínované,	časově	ohraničené.

Plán	by	měl	rovněž	odpovědět	na	to	JAK/JAKÝM	ZPŮSOBEM	má	být	cíle	dosaženo.	Je	potřeba	
určit	a	popsat	aktivity,	zdroje,	určit	termíny	a	odpovědnost. 

 • Aktivity	–	jde	o	opatření,	činnosti,	procesy,	jejichž	uskutečněním	se	dosahuje	cílů	(požadovaných	
změn).	Postup	realizace	aktivit	se	děje	pomocí	zvolené	taktiky	nebo	strategie	např.	pro	zvýšení	
kvality,	zapojení	externistů	atd.

 • Zdroje	 –	 je	 třeba	 co	 nejpřesněji	 určit	 jak	 finanční	 prostředky	 (pomocí	 rozpočtů),	 personální	
zabezpečení	 (v	 požadované	 kvalifikační	 struktuře),	 kapacity	 (např.	 prostorové),	 materiální	
vybavení,	 informační	 zabezpečení,	 know-how,	 infrastruktura	 atd.	 Zdroje	 je	 možné	 ale	 také	
vysvětlit	jako	omezení,	která	je	třeba	při	plánování	akcí	respektovat.

 • Termíny	 a	 odpovědnost	 –	 vzhledem	 ke	 struktuře	 aktivit	 je	 třeba	 pro	 každou	 z	 nich	 určit	 dílčí	
odpovědnost	a	samostatný	termín.

 • Publicita	–	jak	oslovit	cílové	skupiny.

Podle	 Štěpaníka	 (2010)	 by	 plán	 neměl	 být	 neměnný.	 V	 průběhu	 implementace	 plánu	 lze	
očekávat,	 že	 dojde	 ke	 změnámXX. Vedle formulace cíle a stanovení plánu nelze opomenout 
problematiku	sdílení	mezi	různými	aktéry	tak,	aby	je	přijali	za	své	(např.	distributed	leadership).	
Distributivní	vedení	vychází	z	účasti	pracovníků,	uživatelů	 i	vnějších	aktérů	(zájmových	skupin)	
na	rozhodovacím	procesu.	Základem	distribuovaného	vedení	je	profesní	spolupráce.	Metodický	
kabinet,	 jeho	 pracovníci	 jsou	 představiteli	 odborné	 vzdělávací	 komunity	 (Kubalčíková,	 2013),	
která	spolupracuje	na	základě	volného	sociálního	spojení,	které	vyžaduje	organizační	uspořádání,	
vzájemné	porozumění	 a	 flexibilitu	 spíše	než	 rigiditu,	 disciplínu	 či	 nátlak.	Může	existovat	 forma	
distribuovaného	 vedení	 prostřednictvím	 týmových	 struktur	 nebo	 pracovních	 skupin,	 ale	mohou	
také	existovat	 skupiny	ad	hoc,	 které	nabízejí	 plynulejší	 a	 rychlejší	 reakci	 na	 změny	a	potřeby.	
Klíčem	k	úspěšnému	distribuovanému	vedení	je	zapojení	učitelů	do	samotného	vedení	a	formování	
rozvoje	(Harris,	2004).
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7.	 Vymezení	profesní	podpory	učitele	na	pracovišti	(mentor,	uvádějící	
učitel)

Profesní	podporu	učitele	je	možné	nahlížet	ve	dvou	rovinách:

1. Formální,	tedy	legislativní	vymezení	sou/činnosti	aktérů:
 • zákon	 č.	 563/2004	 Sb.,	 o	 pedagogických	 pracovnících	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů	 –	
vedle	 profese	 učitele	 vymezuje	 speciálního	 pedagoga,	 psychologa,	 asistenta	 pedagoga,	
vychovatele,	pedagoga	volného	času,	trenéra;

 • nařízení	vlády	75/2005	Sb.,	o	stanovení	 rozsahu	přímé	vyučovací,	přímé	výchovné,	přímé	
speciálně	 pedagogické	 a	 přímé	 pedagogicko-psychologické	 činnosti	 pedagogických	
pracovníků;

 • novela	 č.	 197/2016	 Sb.	 vyhlášky	 č.	 72/2005	 Sb.,	 vyhláška	 o	 poskytování	 poradenských	
služeb	ve	školách	a	školských	poradenských	zařízeních	–	v	příloze	3	 	standardní	činnosti	
metodické	 pomoci	 pedagogickým	 pracovníkům	 školy	 poskytuje:	 výchovný	 poradce,	 školní	
metodik	prevence,	školní	psycholog	(mj.	koordinuje	poradenské	služby	poskytované	ve	škole,	
zejména	výchovného	poradce,	školního	metodika	prevence	a	třídní	učitele),	školní	speciální	
pedagog	(mj.	koordinuje	a		metodicky	vede	asistenty	pedagoga	ve	škole).

2. Neformální	kolegiální	spolupráce	–	prostřednictvím	neformálních	vazeb,	vymezením	podpůrných	
profesních	 rolí:	 mentor,	 uvádějící	 učitel,	 předsedové	 předmětových	 kabinetů,	 atd.	 Je	 na	
managementu	každé	konkrétní	školy,	zda	a	v	jaké	podobě	je	tato	neformální	struktura	vymezena	
(a	jak	je	ve	výsledku	na	úrovni	školy	„formalizována“).	Podpora	rozvoje	této	neformální	struktury	
se	 často	 opírá	 o	 tradici,	 dobrou	 praxi,	 přesvědčení	 managementu	 školy	 o	 nutnosti	 zajištění/
zachování.	Příkladem	je	role	„uvádějícího	učitele“,	který	uvádí	učitele	do	profese	ve	fázi	indukce.	
Je	třeba	uvažovat	i	o	individuální	neformální	spolupráci,	která	se	děje	na	pracovišti	na	základě	
přátelských	vztahů.	

Spolupráce	 na	 bázi	 neformálních	 vazeb	 bývá	 pružnější,	 přesto	 formální	 potvrzení	 podpůrných	
vazeb	 bývá	 užitečné,	 pokud	 k	 němu	 dochází	 dodatečným	 potvrzením	 fungujících	 neformálních	
vazeb	(Hadley,	Cooper	&	Stacey,	1987).	Nenásilným	krokem	formalizace	může	být	vytváření	sítí	
spolupracujících	osob	(organizací)	–	networking.	Pro	podporu	networkingu	je	možné	využít	databází	
(jméno/název,	 adresa,	 kontakt,	 otevírací	 doba,	 informaci	 o	 možných	 platbách,	 vymezení	 cílové	
skupiny,	poslání	a	cíle	poskytovaných	podpůrných	služeb,	jejich	popis)	(Gojová	&	Musil,	2013).

Profesní	 podpora	 učitele	 na	 pracovišti	 v	 dosahu	 aktivit	MK	proto	má	 zabezpečovat,	 aby	 učitel	
soustavně	 rozvíjel	 svou	 profesní	 kompetenci	 v	 interakci	 s	 profesním	 společenstvím,	 s	 cílem	
sdílet	zkušenosti,	zužitkovat	teorii	pro	praxi	a	v	důsledku	toho	prospívat	kvalitě	výuky,	poskytovat	
učiteli	kolegiální	zpětnou	vazbu	k	jeho	práci	ve	třídě	s	dětmi	a	s	kurikulem	ve	všech	jejích	fázích	
a		aspektech	(plánování	předškolního	vzdělávání	a	příprava	výuky,	realizace	kurikula,	hodnocení	
dětí,	reflexe	a	evaluace	výuky).

MK	by	měly	zaměřit	pozornost	na	podporu	pro	skupiny	učitelů:

a)	 uváděných	 do	 profese	 ve	 fázi	 indukce	 (začínající	 učitelé)	 –	 aniž	 bychom	 chtěli	 tuto	 skupinu	
diferenciovat,	spíše	s	úvahou	o	předpokládaných	rozdílných	potřebách	podpory	a	pomoci	je	možné	
předpokládat	vnitřní	vymezení	dvou	skupin:
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 - učitelé	splňující	požadované	vzdělání,
 - učitelé	 bez	 požadovaného	 vzdělání	 –	 podíl	 učitelů	 s	 kvalifikací	 na	 úrovni	 nižšího,	 než	
terciárního	 vzdělání	 dosahuje	 nicméně	 kolem	 10	%	 v	 případě	 učitelů	 ve	 věku	 pod	 30	 let.	 
(Evropská	 komise/EACEA/Eurydice,	 2015,	 s.	 37).	 „Formální	 dovzdělání“	 MK	 poskytovat	
nemohou.	Prostor	pro	neformální	učení/vzdělávání	 je	však	pro	MK	zcela	otevřen	a	 je	třeba	
říct,	že	jeho	význam	v	současné	společnosti	roste	(Janík	et	al.,	2017).

b)	 ohrožených	 drop-outem	 (prevence	 „ztráty“	 kvalifikovaných	 odborníků,	 odchodů	 učitelů	 ze	
škol	 či	 dokonce	 z	 učitelské	 profese,	 snaha	 o	 stabilizaci	 kvalifikovaných	 odborníků)	 –	 možná	
podpora	 je	 v	 „aktualizaci“	 vzdělávání	 (Píšová	 &	 Hanušová,	 2016).	 Spolupracující	 prostředí	 
a	 dobrá	 atmosféra	 na	 škole	 pozitivně	 ovlivňuje	 motivaci	 učitelů,	 jejich	 efektivitu	 i	 spokojenost	
s	 	 prací.	 Většina	 učitelů	 je	 spokojenější,	 pokud	 zaměstnanci	 (pedagogičtí	 i	 nepedagogičtí	
pracovníci),	rodiče	i	děti	mohou	hrát	aktivní	úlohu	a	mohou	ovlivňovat	a	přispívat	k	chodu	školy.	
Samotná	existence	atmosféry	vzájemné	podpory	a	spolupráce	má	nejsilnější	potenciální	vliv	na	
spokojenost	pedagogů	s	prací	(EACEA,	2015).	

Mezinárodní	šetření	TALIS	(Kašparová	et	al.,	2014;	Kašparová,	Potužníková	&	Janík,	2015)	však	
ukázalo,	že	i	přes	tyto	projekty	se	až	62	%	učitelů	(což	je	cca	dvakrát	více,	než	je	průměr	v		zemích,	
které	se	zúčastnily	šetření	TALIS)	v	počáteční	 fázi	své	profesní	dráhy	s	žádnou	systematickou	
formou	profesní	podpory	nesetkalo	[blíže	viz	také	Vítečková	(2018)	nebo	Syslová	&	Borkovcová	
(2021)].	 Zkušenosti	 ze	 zahraničí	 zároveň	 ukazují,	 že	 účinná	 podpora	 začínajících	 učitelů	 by	
se	 neměla	 omezovat	 na	 podávání	 informací	 organizačního	 charakteru,	 ale	 šířeji	 na	 profesní	
socializaci	a	zejména	na	oblasti	profesní	kompetence	novice	v	profesi.	Podle	Janíka	a		kol.	(2017)	
se	jedná	zejména	o	podporu	při	(1)	dlouhodobém	či	krátkodobém	plánování	výuky;	(2)	realizaci	
výuky	(např.	týmové	vyučování,	kolegiální	hospitace);	(3)	reflektování	výuky.

Vedle	 tzv.	 externího	mentoringu,	 tj.	 podpory	 poskytované	 k	 tomu	 vyškolenými	 odborníky	 „zvenčí“	
na	zakázku	–	dle	objednávky	klienta	(Píšová	&	Duschinská	et	al.,	2013)	tak	nabývá	na	důležitosti	
potřeba	 tzv.	 interního	mentoringu	 tj.	 „dlouhodobého	situovaného	procesu	podpory	poskytovaného	
učiteli	 na	 pracovišti	 zkušenějším	 kolegou	 s	 cílem	 facilitovat	 procesy	 jeho	 profesního	 rozvoje“	 
(Píšová	&	Duschinská	et	al.,	2013,	Spilková	&	Zavadilová,	2021).	Výzkum	ovšem	prokázal,	že	dobrý	
učitel	nemusí	nutně	být	dobrým	mentorem	(Feiman-Nemser,	2001)	–	mentoring	je	forma	vzdělávání	
dospělých,	 která	 vyžaduje	 řadu	 zcela	 specifických	 dovedností,	 znalostí	 a	 kvalit.	 Často	 se	 proto	
poukazuje	na	důležitost	výběru	mentorů	a	na	jejich	nezbytné	vzdělávání	v	oblasti	mentoringu	(Spilková	
&	Zavadilová,	2021;	Vonk,	1983).	Vzhledem	k	tomu,	a	také	s	ohledem	na	výraznou	oborovědidaktickou	
složku	mentorské	spolupráce	se	zde	otevírá	pole	působnosti	pro	metodické	kabinety.

c)	zvažujících	ukončení	pracovního	poměru,	a	to	se	vznikem	nároku	na	starobní	důchod.	Ve	smyslu	
postupného	uvolňování	pracovníka	–	ve	smyslu	snižování	pracovního	úvazku	–	uvolňovaný	podíl	
pracovního	úvazku	by	bylo	možné	uplatnit	členy	této	skupiny	právě	pro	mentoring.	Již	před	dvaceti	
lety	Pol	a	Lazarová	(1999)	upozorňovali	na	to,	že	ve	školách	téměř	neexistuje	„zkušenostní banka“.	
Každý	učitel	začíná	jakoby	od	začátku,	kultura	školy	na	pomoc	a	podporu	nastavena	není,	spíše	
naopak.	Každý	učitel	si	 své	zkušenosti	 střeží,	považuje	 je	za	konkurenční	výhodu	v	porovnání	
s	 kolegy	a	 této	 „výhody“	 se	nechce	 vzdát,	 nechce	 se	podílet.	S	 touto	 individuální	 zkušenostní	
bankou	pak	zkušený	učitel	odchází	do	důchodu	a	bere	si	ji	s	sebou.	MK	mohou	pomoci	podpořit	
tyto	zkušené	učitele,	aby	se	nezdráhali	sdílet	příklady	z	dobré	praxe.	
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8.	 Závěr
Model	systému	profesní	podpory	pro	metodický	kabinet	Předškolní	a	Prvostupňové	vzdělávání	
vychází	ze	společného	konceptu	pro	koncipování	akreditačních	materiálů	a	vzdělávacích	strategií	
dalšího	vzdělávání	pedagogů	na	všech	stupních	škol.	Účelem	tohoto	koncepčního	materiálu	bylo	
sjednotit	východiska	dalšího	vzdělávání	pedagogů,	které	by	měli	členové	metodických	kabinetů	na	
všech	úrovních	zohledňovat	při	plánování	a	realizaci	vzdělávacích	programů.	Tomuto	obecnému	
pojetí	odpovídají	první	tři	kapitoly.

Model	 určený	 pro	 kabinety	 Předškolní	 a	 Prvostupňové	 vzdělávání	 má	 ve	 vztahu	 k	 ostatním	
kabinetům	 svá	 neoddiskutovatelná	 specifika.	 Tím	 nejvýraznějším	 je	 humanistické,	 osobnostně	
rozvojové	pojetí	předškolního	a	primárního	vzdělávání	a	multioborovost,	typická	pro	vzdělávání	dětí	
předškolního	a	mladšího	školního	věku.	Pro	vzdělávání	učitelů	je	tedy	důležitá	neustálá	integrace	
porozumění	několika	vzdělávacích	oblastí	současně	tak,	aby	při	vzdělávání	dětí	docházelo	k	jejich	
komplexnímu	rozvoji,	tedy	k	vyváženému	kognitivnímu	a	socioemočnímu	rozvoji.	

Klíčovou	se	proto	pro	porozumění	specifikům	vzdělávání	učitelů	MŠ	a	1.	stupně	ZŠ	stává	4.	kapitola,	
která	 alespoň	 v	 obecné	 rovině	 přibližuje	 teoretická	 východiska	 obou	 stupňů	 vzdělávání	 a	 také	
kritická	místa	kurikula.	Vzhledem	k	propojenosti	obou	stupňů	vzdělávání	v	 jednom	metodickém	
kabinetu	patří	k	jednomu	z	nejkritičtějších	míst	právě	přechod	dětí	z	MŠ	do	ZŠ	a	s	tím	spojené	
vysoké	procento	odkladů	školní	docházky.

Zbývající	 tři	kapitoly	 tvoří	opět	spojující	 rámec	pro	všechny	metodické	kabinety	a	v	souladu	se	
soudobými	 trendy	 vzdělávání	 dospělých	 přinášejí	 informace	 o	 současné	 struktuře	 a	 nabídce	
dalšího	vzdělávání	učitelů	a	budoucím	vizím	fungování	metodických	kabinetů.
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10.	 Seznam	zkratek	a	pojmů
APIV B 	 	 Projekt	Podpora	společného	vzdělávání	v	pedagogické	praxi	řešený		
ČŠI		 	 	 Česká	školní	inspekce	  
DVPP			 	 Další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků	  
DZ		 	Dlouhodobý	 záměr	 vzdělávání	 a	 rozvoje	 vzdělávací	 soustavy	 České	

republiky	na	období	2015–2020			  
ESF		 	 	 Evropský	sociální	fond	  
ICT		 	 	 Informační	a	komunikační	technologie	  
I-KAP			 	 Implementace	krajských	akčních	plánů		  
IKV 	Projekt	Inkluzivní	a	kvalitní	vzdělávání	v	územích	se	sociálně	vyloučenými	

lokalitami	realizovaný	Agenturou	pro	sociální	začleňování	 
IMKA		 	 	 Implementace	kariérního	systému	učitelů		  
IPn		 	 	 Individuální	projekty	národní	 
IPo		 	 	 Individuální	projekty	ostatní	  
JMK		 	 	 Jihomoravský	kraj	  
KAP		 	 	 Krajské	akční	plány	rozvoje	vzdělávání
KS		 	 	 Kariérní	stupeň	v	rámci	kariérního	systému	pro	učitele
KSH		 	 	 Projekt	Komplexní	systém	hodnocení
MAP		 	 	 Místní	akční	plány	vzdělávání
MK	 	 	 Metodický	kabinet,	metodické	kabinety		
MŠMT		 					 Ministerstvo	školství,	mládeže	a	tělovýchovy	
NIDV		 	 	 Národní	institut	pro	další	vzdělávání
NÚV		 	Národní	ústav	pro	vzdělávání,	školské	poradenské	zařízení	a	zařízení	pro	

další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků	 	
OP VK		 	 Operační	program	Vzdělávání	pro	konkurenceschopnost			
OP VVV				 	 Operační	program	Výzkum,	vývoj	a	vzdělávání	
P-KAP 	 	 Projekt	Podpora	krajského	akčního	plánování	realizovaný	NÚV	
PPUČ			 	 Projekt	Podpora	práce	učitelů
RVP		 	 	 Rámcový	vzdělávací	program
SDV		 	 	 Strategie	digitálního	vzdělávání	do	roku	2020	
SRP		 	Projekt	Strategické	řízení	a	plánování	ve	školách	a	v	územích	realizovaný	NIDV
SSŠ	Brno		 Středisko	služeb	školám	a	Zařízením	pro	další	vzdělávání	pedagogických	

pracovníků	Brno	 	
SVP  	 	 Strategie	vzdělávací	politiky	České	republiky	do	roku	2020	
SYPO			 	 Systém	podpory	profesního	rozvoje	učitelů	a	ředitelů	(projekt)
ŠVP		 	 	 Školní	vzdělávací	program
ÚUR	ZUŠ	ČR		 Ústřední	umělecká	rada	základních	uměleckých	škol	České	republiky		
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Příloha:	 Kontinuum	 profesního	 rozvoje	 učitele	 pro	 okruh	 působnosti	
Metodických	kabinetů

OBLAST	A:	OSOBNÍ	PROFESNÍ	ROZVOJ 

Učitel	disponuje	profesními	znalostmi	a	schopností	sebereflexe	a	profesního	rozvoje.

U	 profesních	 znalostí	 je	 gradace	 založena	 na	 směřování	 k	 hlubšímu	 vhledu	 a	 širšímu	 rozhledu	 učitele,	
což	mu	umožňuje	vidět	pedagogické	jevy	a	situace	diferencovaně	s	ohledem	na	možnosti	a	potřeby	žáků,	
v	širších	souvislostech	a	s	přesahem	nad	rámec	vlastní	výuky.	Kvalita	profesních	znalostí,	jimiž	disponuje	
vynikající	učitel,	spočívá	ve	vyšší	míře	 jejich	vzájemného	propojení	a	flexibilitě,	s	níž	se	projevují	v	 jeho	
pedagogickém	působení.	

Učitelova	 schopnost	 sebereflexe	 je	 v	 podstatné	 míře	 ovlivněna	 osobnostními	 předpoklady	 a	 její	 vztah	
k	jednání	není	přímočarý	–	nemusí	tudíž	platit,	že	ten,	kdo	dobře	reflektuje,	i	dobře	vyučuje.	Z	tohoto	důvodu	
se	 má	 při	 hodnocení	 učitelovy	 schopnosti	 sebereflexe	 přihlížet	 k	 tomu,	 jak	 je	 sebereflexe	 vztahována	
k	vlastnímu	 jednání	a	 jak	 jsou	 její	výsledky	využívány	pro	učitelův	profesní	 rozvoj	na	straně	 jedné	a	pro	
zlepšování	pedagogického	působení	(včetně	výuky)	na	straně	druhé.	Princip	gradace	tedy	spočívá	v	tom,	že	
učitelův	pohled	na	sebe	sama	se	díky	prohlubování	teoretického	vhledu	a	získávání	praktických	zkušeností	
postupně	rozšiřuje,	takže	zahrnuje	pohled	na	vlastní	výuku	žáků	včetně	možností	jejího	zlepšování.

 
Profesní	předpoklady

1.1 Učitel	je	vybaven	potřebnými	profesními	znalostmi	(zejména	znalostmi	hodnot	a	cílů	výchovy	a	vzdělávání,	
znalostmi	kontextů	vzdělávání,	obecnými	pedagogickými	znalostmi,	znalostmi	kurikula,	znalostmi	obsahu,	peda-
gogicko-psychologickými	znalostmi	o	žácích	a	didaktickými	znalostmi	obsahu)	a	zakládá	na	nich	své	pedagogické	
působení.	

1.2 Učitel	je	schopen	reflektovat	sebe	sama,	plánovat	a	naplňovat	svůj	osobnostní	a	profesní	rozvoj	se	zřetelem	
k	potřebám	školy	a	svým	profesním	zájmům,	systematicky	se	vzdělává,	pečuje	o	svoji	psychosomatickou	kondici	
a	udržuje	si	všeobecný	a	kulturní	rozhled.

 
1.1	Profesní	znalosti 
Učitel	je	vybaven	potřebnými	profesními	znalostmi	(zejména	znalostmi	cílů	vzdělávání,	znalostmi	kontextů	
vzdělávání,	obecnými	pedagogickými	znalostmi,	znalostmi	kurikula,	znalostmi	obsahu,	pedagogicko-
psychologickými	znalostmi	o	žácích	a	didaktickými	znalostmi	obsahu)	a	zakládá	na	nich	své	pedagogické	působení.

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

1.1.1	Znalosti	cílů	vzdělávání

Je	obeznámen	s	vývojem	a	aktuálními	
tendencemi	v	oblasti	hodnotových	
východisek	a	cílů	stanovených	v	kuri-
kulárních	dokumentech.	Seznamuje	se	
s	profilací	své	školy	a	cíli	zakotvenými	
ve	školním	kurikulu	–	s	ohledem	na	to	
plánuje	svoji	výuku.

Své	znalosti	vztahující	se	k	cílům	
vzdělávání	využívá	při	dlouhodobém	
i	krátkodobém	plánování	výuky	i	při	její	
realizaci	a	jejím	hodnocení.	

Reflektuje	úlohu	školy	ve	společnosti	
v	širších	souvislostech	a	na	pozadí	
hodnotových	orientací	a	probíhají-
cích	změn	ve	společnosti.	Má	široký	
rozhled,	což	mu	umožňuje	zaujímat	
zdůvodněná	stanoviska	k	proměnám	
cílů	vzdělávání	a	iniciovat/vést	v	této	
oblasti	diskuzi	na	odborných	fórech.
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1.1.2	Znalosti	kontextů	vzdělávání

Je	vybaven	znalostmi	kontextů	vzdělá-
vání	–	znalostmi	fungování	školského	
systému	na	různých	úrovních	(školní	
třída,	škola,	spolupracující	instituce)	
a	v	různém	prostředí	(město,	venkov;	ve	
fyzickém	i	on-line	světě).	Poznává	svoji	
školu	i	širší	prostředí,	v	němž	funguje.

S	využitím	svých	znalostí	prostředí,	
v	němž	jeho	škola	pracuje,	zvládá	
nároky,	jež	jsou	na	školu	kladeny.	

Díky	hlubokému	vhledu	do	prostředí	
(popř.	dalších	kontextů),	v	němž	jeho	
škola	a	školy	obdobného	typu	pracují,	
přispívá	k	nastavování	optimálních	
podmínek	pro	jejich	fungování.

1.1.3	Znalosti	o	žácích

Je	vybaven	znalostmi	o	obecných	
pedagogicko-psychologických	a	dalších	
charakteristikách	současné	populace	
žáků.	Poznává	žáky	své	školy/třídy	
a	začíná	diferencovaně	nahlížet	jejich	
specifické	vzdělávací	možnosti	a	potře-
by	–	všímá	si	výchovných	a	vzděláva-
cích	problémů	žáků.

Své	obecné	znalosti	o	současné	po-
pulaci	žáků	a	konkrétní	znalosti	žáků	
vlastní	třídy/školy	využívá	v	rámci	
diferencovaného	přístupu	k	nim.

Díky	svým	zkušenostem	a	znalostem	
(při	zohlednění	probíhajících	spole-
čenských	změn)	vystihuje	typické	cha-
rakteristiky	žáků	a	nachází	adekvátní	
pedagogické	přístupy	pro	práci	s	nimi.

1.1.4	Znalosti	o	řízení	třídy

Je	vybaven	obecnými	pedagogický-
mi	znalostmi	souvisejícími	s	řízením	
třídy	a	podporou	učení.	Seznamuje	se	
s	charakterem	výukové	interakce	ve	
své	škole/třídě	a	osvojuje	si	základní	
postupy	jejího	usměrňování.	

S	využitím	znalostí	strategií	a	technik	
řízení	třídy	a	zvládání	kázeňských	pro-
blémů	usměrňuje	výukovou	interakci	
tak,	že	se	žáci	mohou	učit	soustředně	
a	strukturovaně.

Zná	různé	způsoby,	jak	k	učení	
povzbudit	i	žáky	méně	motivované	či	
slaběji	disponované	a	nadané,	a	ve	
výuce	je	efektivně	využívá.	Vyhledává	
informace	o	řízení	třídy,	motivování	
žáků,	práci	s	žáky	se	specifickými	
vzdělávacími	potřebami	a	seznamuje	
s	nimi	ostatní.

1.1.5	Znalosti	kurikula	

Je	obeznámen	s	kurikulárními	doku-
menty	i	se	způsoby,	jak	s	kurikulem	
zacházet	obecně	a	ve	své	škole/třídě.

S	oporou	o	své	znalosti	kurikula	
vhodně	vybírá	a	strukturuje	učivo,	
je	si	vědom	návazností	a	reflektuje	
možnosti	mezi-předmětových	vztahů	
a	průřezových	témat.

Má	ucelený	přehled	o	kurikulárních	
dokumentech,	a	to	nejen	stupně	školy,	
na	němž	působí,	ale	také	stupňů	před-
-cházejících	a	navazujících.	Formuluje	
a	vz-náší	odůvodněné	podněty	pro	
revize	kuri-kula	na	školní,	popř.	státní	
úrovni.

1.1.6	Znalosti	obsahu	vyučovaných	předmětů

Je	vybaven	znalostmi	obsahu	svých	
vyučovaných	předmětů,	a	to	jak	zna-
lostmi	faktů	a	pojmů	a	jejich	vzájem-
ných	vztahů,	tak	znalostmi	metodolo-
gie.	Seznamuje	se	s	pozicí	a	úlohou	
svých	vyučovaných	předmětů	ve	své	
škole.

Díky	svým	dobře	strukturovaným	
znalostem	obsahu	zprostředkovává	
žákům	svůj	vyučovací	předmět	jako	
systém,	na	němž	je	možné	stavět	
v	dalším	učení.		

Svůj	předmět	nahlíží	v	širších	mezio-
borových	souvislostech	a	na	pozadí	
aktuálního	vývoje.	Zaujímá	zdůvod-
něná	stanoviska	k	proměnám	obsahu	
vzdělávání	a	iniciuje/vede	v	této	oblas-
ti	diskuzi	na	odborných	fórech.	Reflek-
tuje	vývoj	oboru,	umí	rozlišit	podstatné	
změny	od	méně	podstatných.

1.1.7	Didaktické	znalosti	obsahu

Je	vybaven	didaktickými	znalostmi	
obsahu,	tj.	zná	různé	účinné	způsoby,	
jak	zprostředkovat	konkrétní	obsahy,	
tak	aby	byly	pro	žáky	přístupné.	Na	zá-
kladě	svých	prvních	zkušeností	zjišťuje,	
jak	se	žáci	jeho	školy/třídy	učí	určitým	
obsahům,	co	jim	přitom	pomáhá	a	co	
je	brzdí.

Jeho	didaktické	znalosti	obsahu	mu	
umožňují	při	zachování	věcné	sprá-
v-nosti	zprostředkovat	učivo	tak,	aby	
bylo	pro	žáky	přístupné	a	motivovalo	
je	k	dalšímu	učení.

Disponuje	širokou	základnou	znalostí	
o	tom,	jaké	typické	představy	(prekon-
cepty)	mají	žáci	v	souvislosti	s	určitým	
učivem,	s	jakými	obtížemi	se	při	učení	
setkávají,	a	ví,	jak	lze	učivo	zpřístupnit	
i	žákům	se	specifickými	vzdělávacími	
potřebami.
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1.1.8	Další	(specifické)	znalosti	a	dovednosti

Je	vybaven	znalostmi	a	dovednostmi	
zejména	v	oblasti	využití	digitálních	
technologií	při	učení	a	ve	výuce,	v	ob-
lasti	cizích	jazyků	a	dalšími	specific-
kými,	znalostmi	a	dovednostmi	např.	
z	oblasti	interkulturní	výchovy,	práva,	
speciální	pedagogiky	apod.

Své	specifické	znalosti	běžně	využívá	
při	svém	pedagogickém	působení.	Ori-
entuje	se	v	doporučeních	z	pora-den-
ských	zařízení,	správně	inter-pretuje	
pokyny	a	instrukce	v	nich	uvedené.

Své	specifické	znalosti	(např.	z	oblasti	
digitálních	technologií,	cizích	jazyků)	
vy-užívá	při	svém	pedagogickém	
působení	i	originálním/tvůrčím	způso-
bem.	

1.2	Sebereflexe	a	profesní	rozvoj 
Učitel	je	schopen	reflektovat	sebe	sama,	plánovat	a	naplňovat	svůj	osobnostní	a	profesní	rozvoj	se	zřetelem	
k	potřebám	školy	a	svým	profesním	zájmům,	systematicky	se	vzdělává.	

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

1.2.1 Sebepoznávání 

Seznamuje	se	s	reflektivními	stra-
tegiemi,	technikami	a	nástroji	(např.	
introspekce,	hos-pitace,	reflektivní	
psaní,	portfolio)	a	aktivně	je	používá	
pro	poznání	sebe	sama.

Pro	prohloubení	sebepoznání	v	pro-
fes-ních	situacích	využívá	širší	spek-
trum	strategií	a	technik	sebereflexe,	
hledá	a	ověřuje,	které	jsou	pro	něj	nej-
vhodnější.	Zná	své	emoce,	uvědomuje	
si	klady	i	zápory	jejich	využití.

V	kontextu	měnících	se	požadavků	na	
vzdělávání	prohlubuje	poznávání	sebe	
sama.	Soustavně	využívá	sebereflexi,	
hodnocení	a	zpětnou	vazbu	od	jiných	
pro	svůj	profesní	rozvoj.

1.2.2 Rozvoj profesního já

Zjišťuje,	které	ze	svých	osobnostních	
a	profes-ních	kvalit	může	účinně	vyu-
žívat	ve	svém	pedagogickém	půso-
bení	a	které	je	žádou-cí	dále	rozvíjet	
a	kultivovat.

Je	si	vědom	svých	silných	i	slabších	
stránek	a	reflektuje	jejich	význam	ve	
svém	pedagogickém	působení	–	svoje	
silnější	stránky	umí	účinně	pedago-
gicky	využívat,	na	svých	slabších	
stránkách	pracuje.

Ve	svém	pedagogickém	působení	běž-
ně	využívá	své	silné	stránky.	Na	zákla-
dě	sebepoznání	a	aktuálních	potřeb	
dále	rozvíjí	své	osobnostní	a	profesní	
kvality.	Je	otevřen	změnám,	které	na	
něj	kladou	nové	nároky,	a	vyhledává	
nové	výzvy.	

1.2.3	Další	profesní	rozvoj	a	vzdělávání

Je	si	vědom	potřeby	profesního	
rozvoje	a	možností	jeho	podpory.	Pro	
svůj	profesní	rozvoj	dokáže	využít	
reflektované	zkušenosti	z	praxe,	umí	
vyhledávat	a	využívat	nabídky	dalšího	
vzdělávání.

Svůj	osobní	profesní	rozvoj	plánuje	
a	realizuje	s	ohledem	na	potřeby	školy	
a	své	vlastní	profesní	zájmy,	využívá	
své	zkušenosti	z	praxe,	dále	se	vzdě-
lává	a	udržuje	si	všeobecný	rozhled.

Dále	se	vzdělává,	aktivně	vyhledává	
a	využívá	nové	podněty	a	možnosti	
pro	svůj	profesní	rozvoj,	Zapojuje	se	
do	dění	v	profesních	komunitách	a	na-
pomáhá	propojovat	praxi	s	teorií,	resp.	
s	novými	vědeckými	poznatky.
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OBLAST	B:	VLASTNÍ	PEDAGOGICKÁ	ČINNOST	

Učitel	disponuje	dovednosti/způsobilostmi,	které	se	projevují	v	klíčových	oblastech	jeho	činností	–	v	plánování	
výuky,	řízení	a	organizaci	procesu	učení,	ve	vytváření	prostředí	pro	učení,	v	hodnocení	procesů	i	výsledků	
žákova	učení	včetně	sebehodnocení	a	v	systematickém	reflektování	výuky.	Gradace	do	stupňů	profesního	
rozvoje	spočívá	v	postupném	směřování	od	obecnějšího	vymezení	k	vystižení	podstaty	jednotlivých	oblastí	
dovedností	učitele.	

 
Dovednosti/způsobilosti	učitele

2.1 Učitel	systematicky	plánuje	výuku	(co,	jak	a	proč	se	mají	žáci	učit)	na	podkladě	didaktické	analýzy	obsahu	vzhle-
dem	k	vzdělávacím	cílům	stanoveným	v	kurikulárních	dokumentech	a	s	ohledem	na	individuální	možnosti	a	potře-
by	žáků.

2.2 Učitel	využívá	široké	spektrum	forem	a	metod	výuky,	které	vedou	k	aktivnímu	a	kooperativnímu	učení	žáků.	 
Individualizuje	výuku	s	ohledem	na	dispozice,	zájmy,	možnosti	i	potřeby	jednotlivých	žáků.	Výchovně	působí	na	
žáky,	umožňuje	jim	získat	vnitřní	motivaci,	osvojit	si	žádoucí	kompetence,	dovednosti	a	znalosti.	

2.3 Učitel	ve	třídě	podporuje	sociální	klima	založené	na	vzájemném	respektu	a	spolupráci.	Vytváří	podmínky	pro	učení	
žáků,	které	umožní,	aby	se	mohli	cítit	dobře,	kvalitně	pracovat	a	usilovat	o	zlepšení	svých	výkonů.

2.4 Učitel	hodnotí	průběh	a	výsledky	učení	žáků	na	základě	jasných	kritérií	vztažených	k	cílům	učení	a	s	ohledem	na	
individuální	možnosti	žáka.	Učitel	hodnotí	tak,	aby	žák	získával	srozumitelné	a	využitelné	informace	pro	své	další	
učení	a	aby	se	učil	autonomnímu	hodnocení.	Učitel	vede	žáky	k	odpovědnosti	za	průběh	a	výsledky	učení;	opírá	
se	přitom	o	účinnou	komunikaci	a	spolupráci.	s	ostatními	učiteli,	rodiči	nebo	s	partnery	

2.5 Učitel	systematicky	reflektuje	procesy	plánování	a	realizace	výuky	a	jejich	výsledky	s	cílem	zkvalitnit	svoji	práci	
a	zvýšit	tak	efektivitu	žákova	učení.

 
2.1	Plánování	výuky	 
Učitel	systematicky	plánuje	výuku,	tj.	co,	jak	a	proč	se	mají	žáci	učit,	na	podkladě	didaktické	analýzy	obsahu	
vzhledem	k	vzdělávacím	cílům	stanoveným	v	kurikulárních	dokumentech	a	s	ohledem	na	individuální	možnosti	
a	potřeby	žáků.

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

2.1.1 Plánování – cíle 

Plánuje	výuku	v	souladu	s	cíli	stano-
venými	v	kurikulárních	dokumentech;	
vychází	také	z	reflexe	průběhu	a	vý-
sledků	předchozí	výuky	a	učení	žáků.

Rozpracovává	dlouhodobé	vzdělávací	
cíle	do	dílčích	a	krátkodobých	cílů,	
k	plánování	prokazatelně	a	syste-
ma-ticky	využívá	výsledky	reflexe	
předchozí	výuky.

S	hlubokým	porozuměním	vztahům	
mezi	cíli,	obsahy	a	metodami	výuky	se	
podílí	na	navrhování	a	zdůvodňování	
inovací	v	oblasti	plánování	kurikula	
a	výuky	na	úrovni	školy.

2.1.2 Plánování – obsah

K	naplňování	cílů	výuky	volí	vhodný	
a	smysluplný	obsah	a	promýšlí	prová-
zanost	učiva.	

S	porozuměním	uplatňuje	systémový	
přístup	k	plánování	výuky,	zohledňuje	
vnitřní	oborové	souvislosti	a	mezi-
-předmětové	vztahy.		

Sleduje	vývoj	svých	oborů	a	na	zá-
kladě	toho	navrhuje	inovace	obsahu	
vzdělávání.	Využívá	poznatky	oboru	
pro	zkvalitnění	příprav	na	výuku,	popř.	
vzdělávacích	programů	na	úrovni	ško-
ly.	Do	své	výuky	začleňuje	i	nejnovější/
aktuální	poznatky	z	oborů	i	z	praxe.
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2.1.3 Plánování – metody 

Plánuje	vhodné	metody	výuky	vzhle-
dem	k	naplňování	cílů.

Výukové	metody	a	přístupy	plánuje	
a	adaptuje	se	znalostí	konkrétních	
žáků	a	cílů	výuky.	

Sleduje	didaktické	trendy	v	oblasti	
podpory	učení,	navrhuje	inovace	
(např.	učební	či	metodické	opory	pro	
výuku)	a	s	přihlédnutím	ke	specifickým	
vzdělávacím	potřebám	žáků	je	zavádí	
do	výuky.

2.1.4	Plánování	–	ohled	na	možnosti	a	potřeby	žáků

Plánuje	způsoby	diferenciace	a	in-
dividualizace	výuky	podle	možností	
a	potřeb	žáků.

Plánuje	diferencované	činnosti	a	úkoly	
pro	různé	typy	žáků	na	základě	diagnos-
tikování	jejich	vzdělávacích	možností	
a	potřeb.	Pro	žáky	se	specifickými	vzdě-
lávacími	potřebami	(spolu)vytváří	plán	
pedagogické	podpory	nebo	individuální	
vzdělávací	plán.	Plánuje	součinnost	s	asi-
stentem pedagoga. 

Ve	svém	plánu	výuky	zvažuje	a	ve	
vhodných	případech	zohledňuje	i	ná-
vrhy	žáků	a	vychází	tak	vstříc	jejich	
možnostem	a	potřebám,	učebním	
stylům	a	strategiím.	Dle	možností	se	
podílí	např.	na	vytváření	učebních	či	
metodických	opor	v	této	oblasti.

2.2	Podpora	učení	 
Učitel	využívá	široké	spektrum	metod	a	forem	výuky,	které	vedou	k	aktivnímu	a	kooperativnímu	učení	žáků.	
Individualizuje	výuku	s	ohledem	na	dispozice,	zájmy,	potřeby	i	možnosti	jednotlivých	žáků.	Výchovně	působí	na	
žáky,	umožňuje	jim	získat	vnitřní	motivaci,	osvojit	si	žádoucí	kompetence,	dovednosti	a	znalosti.	

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

2.2.1	Metody	výuky	–	aktivní	učení

Využívá	různé	formy	a	metody	práce	
s	důrazem	na	aktivní	učení	žáků.

Adekvátně	používá	širší	spektrum	fo-
rem	a	metod	pro	různé	typy	výukových	
situací	a	pro	různé	učivo	v	souladu	se	
specifickými	vzdělávacími	potřebami	
žáků.

Z	širokého	spektra	forem	a	metod	
volí	postupy	optimální	náročnosti	pro	
různé	skupiny	žáků.	Uplatňuje	a	popř.	
ověřuje	inovativní	formy	a	metody	
výuky,	kriticky	zvažuje	jejich	přínos	pro	
žáky.

2.2.2	Metody	výuky	–	adaptivita	

Při	volbě	a	uplatnění	forem	metod	
postupuje	tak,	aby	žákům	připravil	
optimální	příležitosti	k	učení.

Volbu	forem	a	metody	výuky	uzpů-
sobuje	možnostem	a	potřebám	žáků,	
v	případě,	že	se	jím	používané	metody	
ukáží	jako	neefektivní,	je	schopen	je	
přehodnotit.

Aktivně	utváří	hodnotné	příležitosti	
k	učení	žáků,	problematizuje	zažité	
postupy,	je	iniciátorem	jejich	změn.

2.2.3	Motivování	a	aktivizace	žáků	

Motivuje	žáky	k	učení,	řeší	s	nimi	
úlohy	vyzývající	k	přemýšlení	(kogni-
tivní	akti-vizace),	vede	je	ke	kritické	
a	efektivní	práci	s	informacemi.

Účinně	posiluje	vnitřní	motivaci	
žáků	(zprostředkovává	žákům	smysl	
učebních	činností),	propojuje	učení	
s	reálnými	životními	situacemi	i	s	před-
-stavami	a	prožitky	žáků.

Uplatňuje,	popř.	navrhuje	nové	tvůrčí	
přístupy	pro	kognitivní	aktivizaci	žáků,	
zvýšení	jejich	vnitřní	motivace,	rozvoj	
např.	kompetencí	k	učení	či	k	řešení	
problémů,	vede	k	rozvoji	kritického	
myšlení	a	tvořivosti.

2.2.4	Diferenciace	a	individualizace

Diferencuje	a	individualizuje	výuku	
vzhledem	k	možnostem	a	potřebám	
jednotlivých	žáků	a	napomáhá	do-
sažení	osobního	maxima	u	každého	
žáka.	

Diferencuje	a	individualizuje	výuku	
s	ohledem	na	vzdělávací	možnosti	
a	potřeby	žáků,	předjímá	představy	
žáků	(prekoncepty)	a	vychází	z	nich	ve	
výuce,	volí	optimální	náročnost	úloh	
tak,	aby	jejich	řešení	představovalo	pro	
žáky	zvládnutelnou	výzvu.

Vyhledává,	popř.	ověřuje	postupy	pedago-
gické	diagnostiky	ke	zjištění	vzdělávacích	
potřeb	nebo	obtíží	žáků.	S	hlubokou	
znalostí	problematiky	přistupuje	k	tvorbě	
a	realizaci	individuálních	vzdě-lávacích	
plánů	s	ohledem	na	maximální	rozvoj	
potenciálu	každého	žáka.
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2.2.5	Zprostředkování	učiva

Zvládá	procesy	transformace	poznání	
oboru	do	obsahu	vzdělávání	–	dokáže	
vhodně	strukturovat	učivo,	dbá	na	jeho	
provázanost. 

Má	nadhled	nad	probíraným	učivem	
a	vede	žáky	k	chápání	učiva	pře-sa-
hujícímu	jednotlivé	předměty.	Rozpo-
znává	a	zohledňuje	učivo	obtížné	pro	
žáky.	Dle	možností	zprostředkovává	
znalosti,	dovednosti	apod.	nad	rámec	
základního	učiva.

Zprostředkovává	žákům	učivo	v	širších	
mezioborových,	kulturních	a	spole-
čenských	souvislostech.	Sleduje	vývoj	
svých	oborů	a	na	základě	toho	inovuje	
obsah	vzdělávání,	podílí	se	na	tvorbě	
a	realizaci	mezioborových	projektů.	
Spolupracuje	se	sociálními	partnery.

2.3	Péče	o	klima  
Učitel	podporuje	sociální	klima,	založené	na	vzájemném	respektu	a	spolupráci.	Vytváří	podmínky	pro	učení	žáků	
tak,	aby	se	mohli	cítit	dobře,	kvalitně	pracovat	a	usilovat	o	zlepšení	svých	výkonů.

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

2.3.1	Učební	prostředí

Usiluje	o	vytváření	bezpečného	
prostředí	založeného	na	vzájemné	dů-
věře,	toleranci,	respektu	a	rovnopráv-
nosti	všech	žáků.	Vyjadřuje	žákům	
pozitivní	očekávání	a	pod-poruje	tak	
jejich	sebedůvěru.		

Využívá	individuálních	odlišností	mezi	
žáky	ke	vzájemnému	obohacování.	
Cíleně	vytváří	příležitosti	k	poznávání	
druhých	i	k	rozvoji	sebepoznání	žáků.	
Žáky	z	odlišného	sociokulturního	pro-
-středí	vhodně	podporuje	při	začleňo-
vání	do	kolektivu.

Navrhuje	a	tvořivě	uplatňuje	strate-
gie	a	techniky	podpory	pozitivního	
sociálně-emočního	klimatu.	Využívá	
a	vytváří	pří-ležitosti	k	rozvoji	interkul-
turního	pově-domí	žáků.

2.3.2	Soudržnost	třídy	a	spolupráce	

Podporuje	soudržnost	třídy	a	spolu-
práci	mezi	žáky,	vytváří	příležitosti	pro	
kolegialitu	ve	třídě	a	oceňuje	vzájem-
nou	pomoc	mezi	žáky.	

Poznává	sociální	vztahy	ve	třídě	a	na	
tomto	základě	je	přiměřenými	způsoby	
pozitivně	ovlivňuje	s	cílem	rozvíjet	
spolupráci	mezi	žáky	a	zlepšovat	
soudržnost	třídy.

Na	základě	systematické	diagnostiky	
sociálních	vztahů	ve	třídě	předchází	
nebezpečí	vzniku	negativních	sociál-
ních	jevů.	Přispívá	k	utváření	pozitivní-
ho	klimatu	ve	třídě	i	ve	škole.

2.3.3	Kázeň	a	řízení	třídy

Usiluje	o	kázeň	ve	třídě	(tj.	o	dodr-
žování	dohodnutého	řádu	a	pravidel	
chování	a	soužití	zohledňujícího	vnitř-
ní	normy	školy)	–	volí	vhodná	opatření	
pro	zajištění	kázně.	Jedná	důsledně,	
ale	současně	s	důrazem	na	důstojnost	
a	vzájemný	respekt.	

Zvládá	strategii	řízení	třídy	s	oporou	
o	pozitivně	laděnou	komunikaci	se	
žáky.	Je	pružný	při	uplatnění	výchov-
ných	opatření	s	ohledem	na	okamži-
tý	stav	situace.	Uplatňuje	účinnou	
prevenci	vzniku	výchovných	problémů	
ve	třídě.	

S	citem	pro	okamžitý	stav	třídy	a	jed-
notlivých	žáků	uplatňuje,	popř.	ověřuje	
varianty	výchovných	opatření.	Zvládá	
i	náročné	situace	mezi	žáky.	Vede	
žáky	k	participativnímu	řízení	kolekti-
vu,	k	poznávání	mezilidských	vztahů.	
Organizuje	a	koordinuje	spolupráci	
kompetentních	osob	při	řešení	problé-
mů	v	chování	žáka	nebo	ve	vztazích	
mezi	žáky.	

2.3.4	Podmínky	učení

Ve	výuce	dbá	na	dodržování	psycho-
-hygienických	zásad	s	cílem	vytváření	
pod-mínek	pro	učení	žáků	a	dosaho-
vání	co	nejlepších	výsledků.	

Zlepšuje	podmínky	pro	učení	žáků	
a	pro	jejich	pobyt	ve	škole	–	využívá	
a	popř.	přizpůsobuje	prostředí	třídy,	
její	uspořádání	a	vybavení	potřebám	
žáků	a	plánovaným	činnostem.	Zajímá	
se	o	přípravu	žáků	na	vyučování.	

Uplatňuje,	popř.	navrhuje	a	ověřuje	
různá	inovativní	opatření	ke	zlepšení	
učebního	prostředí	ve	třídě,	ve	škole	
i	v	dalších	prostředích,	kde	učení	
probíhá.	Všestranně	usiluje	o	pomoc	
žákům	z	odlišného	sociokulturního	
prostředí.
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2.4 Hodnocení   
Učitel	hodnotí	průběh	a	výsledky	učení	žáků	na	základě	jasných	kritérií	vztažených	k	cílům	učení	a	s	ohledem	
na	individuální	možnosti	žáka.	Učitel	hodnotí	tak,	aby	žák	získával	informace	pro	své	další	učení	a	aby	se	učil	
autonomnímu	hodnocení.	Učitel	vede	žáky	k	odpovědnosti	za	průběh	a	výsledky	učení;	opírá	se	přitom	o	účinnou	
komunikaci	a	spolupráci	s	ostatními	učiteli,	rodiči	nebo	s	partnery	školy.	

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

2.4.1 Postupy hodnocení

Využívá	základní	metody	a	nástroje	
hodnocení	podporující	zejména	vnitřní	
motivaci	žáků	k	učení.

Běžně	využívá	širší	spektrum	metod	
a	nástrojů	hodnocení	a	sebehodnoce-
ní	žáků,	s	jejich	výsledky	dále	pracuje.	
Má	přehled	o	tom	na	základě,	čeho	
a	jak	žáci	poznají,	že	dosáhli	stanove-
ných	cílů.

S	hlubokým	vhledem	využívá	širšího	
spektra	forem,	metod	a	nástrojů	hod-
nocení,	kriticky	zvažuje	jejich	přínos,	
popř.	navrhuje	a	ověřuje	přístupy	
nové.

2.4.2	Pozorování	žáků	a	dokumentace	pokroků	

Využívá	základní	metody	a	nástroje	
získávání	údajů	o	výsledcích	a	prů-
běžných	pokrocích	v	učení	žáků.

S	využitím	vhodných	metod	a	nástrojů	
systematicky	shromažďuje	a	analy-
zuje	údaje	o	výsledcích	a	průběžných	
pokrocích	v	učení	žáků	–	využívá	je	
nejen	jako	informačního	zdroje	pro	
žáky,	jejich	rodiče	a	ostatní	učitele,	ale	
také	v	rámci	formativního	hodnocení.

Uplatňuje,	popř.	navrhuje	a	ověřuje	
inovativní	způsoby	získávání	údajů	
o	výsledcích	a	průběžných	pokrocích	
v	učení	žáků	s	cílem	propojovat	suma-
tivní	a	formativní	hodnocení.

2.4.3	Vymezování	kritérií	hodnocení

Osvojuje	si	postupy	hodnocení	žáků	
na	základě	jasných	kritérií,	které	jim	
přiměřeným	způsobem	(srozumi-
telně)	zprostředkovává	–	žáci	díky	
tomu	vědí,	co	se	hodnotí	a	jakou	mají	
jednotlivá	kritéria	váhu	v	celkovém	
hodnocení.	Respektuje	přitom	strategii	
školy	v	oblasti	hodnocení.	

Navrhuje	a	podle	potřeby	upravuje	
kritéria	hodnocení	zohledňující	indivi-
duální	možnosti	a	potřeby	žáků.	

Vytváří	příležitosti	k	tomu,	aby	se	žáci	
mohli	podílet	na	vytváření	hodnotících	
kritérií.	Dle	možností	rozpracovává	
a	ověřuje	nové	metody	tvorby	kritérií	
vztažených	k	cílům	učení	ve	své	třídě,	
popř.	se	podílí	na	vytváření	systému	
hodnocení	ve	škole	(pracuje	např.	
s	daty	z	externího	hodnocení	–	státní	
maturita,	mezinárodní	šetření).	

2.4.4	Poskytování	zpětné	vazby	pro	zlepšení

Poskytuje	žákům	průběžně	adekvátní	
zpět-nou	vazbu	zaměřenou	na	proce-
sy	i	vý-sledky	jejich	učení	s	ohledem	
na	vzdělávací	cíle	stanovené	v	kuriku-
lárních	dokumentech.

Poskytuje	žákům	podrobnou	zpětnou	
vazbu	k	míře	úspěšnosti	ve	zvládání	
stanovených	vzdělávacích	cílů,	ke	
konkrétním	pokrokům	a	problémům	
včetně	návrhů	(strategií	ke)	zlepšení.	
Využívá	formativní	hodnocení.		

Uplatňuje,	popř.	rozpracovává	a	ověřuje	
i	méně	běžné	způsoby	poskytování	zpět-
né	vazby	vhodné	vzhledem	k	věkovým	
specifikům	i	charakteru	oborů	vzdělávání	
na	úrovni	školy.	Zpracovává	a	analyzuje	
výsledky	např.	v	rámci	vzdělávacích	ob-
lastí,	ročníků,	školy	a	navrhuje	opatření	
ke	zlepšení.

2.4.5	Individualizace	při	hodnocení	

Při	hodnocení	výsledků	a	průběhu	
učení	se	snaží	zohledňovat	individuál-
ní	předpoklady	a	možnosti	žáků.

Při	hodnocení	výsledků	žáků	využívá	
pravidla,	která	má	škola	zpracovaná	
ve	svých	dokumentech;	v	individuál-
ních	případech	respektuje	doporučení	
poradenských	zařízení.	Při	interpretaci	
výsledků	hodnocení	přihlíží	k	zázemí	
žáků.

S	využitím	specifických	diagnostických	
metod	se	propracovává	k	hlubšímu	
poznání	žáků	a	k	individualizaci	jejich	
hodnocení.	Vnímá	hodnocení	žáků	
v	širších	souvislostech	a	vyvozuje	
závěry	pro	adaptaci	přístupů	k	typově	
odlišným	skupinám	žáků.
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2.4.6	Podpora	žáků	při	sebehodnocení

Vede	žáky	ke	shromažďování	výstupů	
(např.	prostřednictvím	žákovského	
portfolia),	které	dokumentují	jejich	po-
kroky	v	učení.	Vytváří	příležitosti,	které	
napomáhají	rozvíjet	u	žáků	schopnost	
vzájemného	hodnocení	a	sebe-hod-
nocení. 

Rozvíjí	schopnost	žáků	autonomně	
a	s	porozuměním	hodnotit	vlastní	
činnost,	vede	žáky	k	podílu	na	stano-
-vování	osobních	cílů	a	požadavků	na	
výkon	jako	východiska	pro	sebe-hod-
nocení.	Umožňuje	žákům	nahlédnout	
jejich	práci	ve	srovnání	s	ostatními	
a	rozvíjí	u	nich	schopnost	poskytovat	
a	přijímat	zpětnou	vazbu.

S	přehledem	v	dané	problematice	
uplatňuje,	popř.	navrhuje	a	ověřuje	
nové	postupy	hodnocení,	které	pod-
porují	žákovo	sebehodnocení	a	vedou	
k	pozitivní	sebe-kritice.	Motivuje	žáky	
ke	srovnávání	jejich	práce	v	širším	
kulturní	či	společenském	kontextu.

2.5	Reflektování	výuky	a	její	zlepšování 
Učitel	systematicky	reflektuje	procesy	plánování	a	realizace	výuky	a	jejich	výsledky	s	cílem	zkvalitnit	svoji	práci	
a	zvýšit	tak	efektivitu	žákova	učení.

ZAČÍNAJÍCÍ	UČITEL SAMOSTATNÝ	UČITEL VYNIKAJÍCÍ	UČITEL

2.5.1	Shromažďování	informací	o	výuce

Shromažďuje	a	využívá	informace,	
které	mu	umožňují	reflektovat	výuku,	
využívá	přitom	vybraných	reflektivních	
postupů	(přímé	či	nepřímé	pozorová-
ní,	rozhovor,	reflektivní	psaní,	akční	
výzkum,	portfolio	apod.).

K	reflexi	využívá	nejen	poznatky	
získané	prostřednictvím	reflexe	
vlastních	praktických	zkušeností,	ale	
také	informace	od	žáků,	jejich	rodičů,	
kolegů,	z	odborné	literatury	apod.	
Vyhodnocuje	závažnost	získaných	po-
znatků	–	odlišuje	podstatné	od	méně	
podstatného.

Prohlubuje	teoretickou	zakotvenost	
reflexe	–	opírá	se	nejen	o	poznatky	
z	praxe,	ale	i	o	poznatky	z	odbor-
né	literatury	a	výzkumu.	Rozšiřuje	
spektrum	používaných	reflektivních	
postupů.	

2.5.2	Analýza	a	hodnocení	výuky

Analyzuje a hodnotí vlastní profesní 
činnosti,	zejména	plánování	a	realizaci	
výuky;	porovnává	plánované	cíle	vzdě-
lávání	a	dosažené	výsledky	a	pokroky	
v	učení	žáků.

Systematicky	analyzuje	a	hodnotí	
vlastní	profesní	činnosti,	vyhodnocuje	
účinnost	zvolených	metod	a	forem	
výuky	vzhledem	k	plánovaným	cílům.

Na	základě	systematické	reflexe	proka-
zuje	hluboké	porozumění	pedagogickým	
jevům,	vzdělávacím	procesům,	peda-
gogickým	situacím	a	jejich	aktérům,	
což	mu	umožňuje	podávat	odůvodněné	
návrhy	na	zlepšování	výuky	nejen	ve	
své	třídě	ale	i	obecně.	

2.5.3	Návrhy	na	zlepšení	výuky	

Na	základě	reflexe	výuky	a	s	oporou	
o	praktické	zkušenosti	a	teoretické	
poznatky	navrhuje	a	k	diskuzi	s	kolegy	
předkládá	možnosti	zlepšování	své	
výuky.

Své	přístupy	ke	třídě	a	žákům	pozmě-
ňuje	dle	informací	zjištěných	při	reflexi	
s	cílem	zvýšit	kvalitu	výuky	a	efektivitu	
učení	žáků.	V	návrzích	na	zlepšení	
své	výuky	využívá	poznatky	z	oboru,	
oborové	didaktiky,	pedagogiky	a	psy-
chologie	i	ze	své	životní	zkušenosti.

Na	základě	systematické	reflexe	
a	schopnosti	teoretického	zobecňová-
ní	svých	zkušeností	z	praxe	uplatňuje,	
popř.	navrhuje	a	ověřuje	nové	mož-
nosti	zlepšování	výuky	a	zprostředko-
vává	je	kolegům.

2.5.4	Zdůvodňování	výukových	postupů

Směrem	k	různým	adresátům	(např.	
žákům,	rodičům,	kolegům,	vedení	ško-
ly,	inspekci)	vysvětluje	a	zdůvodňuje	
své	jednání	–	své	názory	ilustruje	na	
konkrétních	případech.											

Při	zdůvodňování	svých	výukových	
postupů	se	opírá	jak	o	své	zkušenos-
ti	z	praxe,	tak	o	aktuální	teoretické	
poznatky	z	oboru,	oborové	didaktiky,	
pedagogiky	a	psychologie	i	ze	své	
životní	zkušenosti.

Při	zdůvodňování	se	opírá	o	nové	
poznatky	z	širšího	spektra	oborů	
a	výzkumů,	s	ohledem	na	adresáta	
volí	a	korektně	využívá	odbornou	
terminologii.
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____________
I	 Charakteristika	této	oblasti	v	Kontinuu	profesního	rozvoje	učitelů:	Učitel	disponuje	dovednostmi/způsobilostmi,	
které	se	projevují	v	klíčových	oblastech	jeho	činností	–	v	plánování	výuky,	řízení	a	organizaci	procesu	učení,	ve	vytváření	
prostředí	pro	učení,	v	hodnocení	procesů	i	výsledků	žákova	učení	včetně	sebehodnocení	a	v	systematickém	reflektování	
výuky.	Gradace	do	stupňů	profesního	rozvoje	spočívá	v	postupném	směřování	od	obecnějšího	vymezení	k	vystižení	
podstaty	jednotlivých	oblastí	dovedností	učitele.

II Okruh	Plánování	a	příprava	výuky	odpovídá	složce	2.1 Plánování výuky, okruh Realizace kurikula ve výuce se 
vztahuje ke složkám 2.2 Podpora učení a 2.3 Péče o klima,	okruh	Hodnocení žáků je analogický složce 2.4 Hodnocení 
a	konečně	okruh Reflexe a evaluace výuky	patří	ke	složce	2.5	Reflektování	výuky	a	její	zlepšování.	

III	 Z	teoretického	hlediska	se	pojmenování	tematických	okruhů	vztahují	k	určitému	obsahu	profesních	činností,	
ale	pojmenování	strukturních	složek	kompetence	se	týká	cílů	vzdělávání.	Proto	je	vazba	mezi	nimi	těsná	(cíl	je	způsob	
potenciální	existence	obsahu	v	dispozicích	jedince),	ale	nelze	je	vzájemně	zaměňovat	(cíl	není	totéž,	co	obsah).

IV  SMART	 je	metodický	 předpis	 pro	 vymezování	 cílů	 s	 ohledem	 na	možnosti	 jejich	 dosažení	 v	 praxi.	 Každý	
cíl	by	podle	ní	měl	být	konkrétně	vymezený	(Specific),	měřitelný	(Measurable),	dosažitelný	a	přijatelný	(Achieveable/
Acceptable),	 realistický	(Realistic)	a	s	možností	sledovat	míru	 jeho	dosažení	v	určených	časových	 intervalech	(Time	
specific/Trackable).	S	ohledem	k	nároku	na	integritu	výuky	z	těchto	kritérií	vyplývá,	že	od	SMART	pojatého	stanovení	
cílů	v	jejich	vztahu	k	obsahu	se	odvíjejí	nároky	na	metody	a	formy	vzdělávání.	

V  2.1	Plánování	 výuky:	Učitel	 systematicky	 plánuje	 výuku,	 tj.	 co,	 jak	 a	 proč	 se	mají	 žáci	 učit,	 na	 podkladě	
didaktické	analýzy	obsahu	vzhledem	k	vzdělávacím	cílům	stanoveným	v	kurikulárních	dokumentech	a	s	ohledem	na	
individuální	možnosti	a	potřeby	žáků.

VI  Kap.	 2.2	 Podpora	 učení:	 Učitel	 využívá	 široké	 spektrum	metod	 a	 forem	 výuky,	 které	 vedou	 k	 aktivnímu	
a	kooperativnímu	učení	žáků.	Individualizuje	výuku	s	ohledem	na	dispozice,	zájmy,	potřeby	i	možnosti	jednotlivých	žáků.	
Výchovně	působí	na	žáky,	umožňuje	jim	získat	vnitřní	motivaci,	osvojit	si	žádoucí	kompetence,	dovednosti	a	znalosti.	
Kap.	2.3	Péče	o	klima:	Učitel	podporuje	sociální	klima,	založené	na	vzájemném	respektu	a	spolupráci.	Vytváří	podmínky	
pro	učení	žáků	tak,	aby	se	mohli	cítit	dobře,	kvalitně	pracovat	a	usilovat	o	zlepšení	svých	výkonů.

VII 	Učitel	hodnotí	průběh	a	výsledky	učení	žáků	na	základě	jasných	kritérií	vztažených	k	cílům	učení	a	s	ohledem	
na	 individuální	 možnosti	 žáka.	 Učitel	 hodnotí	 tak,	 aby	 žák	 získával	 informace	 pro	 své	 další	 učení	 a	 aby	 se	 učil	
autonomnímu	 hodnocení.	 Učitel	 vede	 žáky	 k	 odpovědnosti	 za	 průběh	 a	 výsledky	 učení;	 opírá	 se	 přitom	 o	 účinnou	
komunikaci	a	spolupráci	s	ostatními	učiteli,	rodiči	nebo	s	partnery	školy.

VIII  Produktivní	kultura	vyučování	a	učení	 je	pojetí	výuky	založené	na	kognitivní	aktivizaci	žáků,	 tj.	na	 jejich	co	
nejvyšší	angažovanosti	a	motivovanosti	ve	vzdělávacím	procesu	a	na	vysoké	úrovni	dialogu	a	vzájemné	součinnosti	jak	
mezi	žáky	a	učitelem,	tak	mezi	žáky	navzájem.	

IX  Formativní	 hodnocení	 je	 informace,	 která	 provází	 žákovské	 řešení	 učebních	 úloh	 s	 cílem	 přivádět	 žáka	
k	porozumění	těm	vlastnostem	hodnoceného	objektu	nebo	činnosti,	které	jsou	podstatné	pro	hodnotné	řešení	daného	
typu	úloh.	Formativní	hodnocení	 je	taková	informace	o	výkonu	žáka,	která	žákovi,	učiteli	nebo	žákovým	spolužákům	
umožní	 lépe	 se	 rozhodovat	 o	 dalším	 postupu	 učení	 nebo	 vyučování,	 přičemž	 žákovský	 výkon	 na	 základě	 tohoto	
rozhodování	bude	lepší	než	kdyby	tuto	informaci	hodnocený	žák,	jeho	učitel	nebo	jeho	spolužáci	neměli.

X	 	Autonomní	hodnocení	je	takové	hodnocení,	které	žák	sám	zvládá,	kterému	do	potřebné	míry	rozumí	a	které	
dokáže	podle	 svých	možností	 vysvětlovat,	 zdůvodňovat	 nebo	obhajovat.	Autonomní	hodnocení	 se	 týká	buď	výkonů	
samotného	žáka;	pak	se	jedná	o	žákovo	sebehodnocení.	Anebo	směřuje	k	hodnocení druhých,	zpravidla	v	návaznosti	
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na	sebehodnocení	(žák	posuzuje	výkony	svých	spolužáků	ve	stejné	činnosti,	kterou	hodnotí	u	sebe,	takže	má	možnost	
hodnotově	porovnávat	vlastní	a	cizí	činnost).	

XI	 	Psychodidaktická	analýza	rozebírá	učivo	s	ohledem	na	vzdělávací	možnosti	konkrétních	žáků	nebo	žákovských	
skupin,	 ontodidaktická	 analýza	 rozebírá	 učivo	 s	 ohledem	 na	 jeho	 souvislosti	 s	 odpovídajícím	 oborem	 (vědním,	
uměleckým,	technickým	ad.).	Obě	hlediska	se	mají	doplňovat,	protože	se	učivo	má	přizpůsobit	žákům,	ale	zároveň	si	
zachovat	korektnost	vůči	oboru.

XII	 	 Překlad	 tabulky	 je	 s	 mírnými	 úpravami	 citován	 z	 publikace:	 Wiliam,	 D.	 &	 Leahyová,	 S.	 (2016)	 Zavádění 
formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy. Praha:	Čtení	pomáhá,	Edukační	laboratoř,	s.	11.	

XIII Učitel	jako	odborník	zná	podstatně	více	pojmů,	než	ve	výuce	zprostředkuje	žákům,	a	proto	je	nutné	některé	 
v	oboru	užívané	pojmy	vypouštět	nebo	cizí	výrazy	nahrazovat	pro	žáky	vhodnějšími,	českými.	Přesto	je	nutné	vypuštěné	
pojmy	vést	v	patrnosti,	aby	byly	v	následující	výuce	doplňovány,	a	tím	bylo	realizováno	výše	popsané	spirálové	kurikulum.

XIV	 O	 pozitivních	 důsledcích	 práce	 s	 chybou	 pojednávají	 mimo	 jiné	 přístupy	 založené	 na	 důkazech	 učení,	 
tzv.	evidence	based	education	(EBE).	Viz	Mareš,	J	(2009).	Edukace	založena	na	důkazech:	inspirace	pro	pedagogický	
výzkum	i	školní	praxi.	Pedagogika,	59(3),	232–258.												

XV	 Související	dokumenty	jsou	dostupné	na	MŠMT	[online].	Dostupné	z:	http://www.nuv.cz/t/in

XVI	 	Evaluační	výzkum	směřuje	k	hodnocení	celého	projektu	či	programu,	který	usiluje	o	změnu.

XVII	 	Analýza	prostředí	může	být	prováděna	různými	metodami:	4C,	5C,	7C	atd.

XVIII	 	Lze	použít	i	matici	SPACE,	matici	BCG,	interní	–	externí	matice	atd.

XIX	 	Plány:	a)	dlouhodobé	–	více	než	pětileté	období,	b)	střednědobé	–	1–5	let	(zpravidla	2–3leté),	c)		krátkodobé	
–	do	1	roku.	(Weber	et	al.,	2011,	s.	57).
S	ohledem	na	charakter	rozhodovacího	procesu	lze	rozlišit:	a)	strategické	plány	–	v	nich	jsou	konkretizovány	strategické	
záměry,	 komplexně	 určují	 vývoj,	 b)	 taktické	 plány	 –	 specifikují	 úkoly	 ze	 strategických	 plánů	 pro	 konkrétní	 období	
(zpravidla	jsou	roční),	c)	operativní	plány	–	čtvrtletní,	měsíční,	týdenní	atd.	(Weber	et	al.,	2011,	s.	58).	Standardně	plány	
obsahují	okruhy	plánů	–	finanční,	personální,	investiční,	marketing,	vývoj	a	výzkum	atd.	Obvykle	se	plány	nesestavují	
všechny.

XX	 	Určitá	strnulost,	neschopnost	změny	by	se	snadno	mohla	stát	brzdou	vývoje.	Chyb	v	implementaci	plánu	lze	
nalézt	 několik,	 např.	 koncentrace	na	krátkodobé	cíle,	 kdy	 je	opomíjena	vazba	k	dlouhodobým	 (strategickým)	 cílům,	
snaha	o	to	mít	vše	pod	kontrolou,	která	neponechává	prostor	pro	iniciativu,	nárazové	řízení	(období,	kdy	je	kontrolováno	
vše	se	střídá	s	obdobím,	kdy	vše	volně	plyne)	atd.	(srov.	Štěpaník,	2010,	s.	47).
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