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Abstract:  

The paper presents partial results of a quantitative research aimed at mentoring of 
newly qualified teachers (NQTs) carried out in the Czech Republic and Slovakia. The 
research sample consisted of 280 NQTs (148 in the Czech Republic, 132 in Slovakia). 
Although the primary objective of this research was to identify key competencies of 
mentors (the second group of the respondents was mentors), the questionnaire for 
NQTs was targeted at their undergraduate training – how NQTs perceive their higher 
education studies. Other questions were meant to identify problem issues which the 
NQTs have to face during the first years of teaching at schools and also to identify 
needs of novice teachers. We believe that identification of problem areas and needs of 
NQTs can contribute to the improvement of quality in the field of teacher training. 
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Úvod  

Reflexe vysokoškolské přípravy učitelů je stále aktuálním tématem. Vzhledem ke 
kurikulárním reformám a měnícímu se pojetí výuky je neodmyslitelné i nové pojetí 
(nikoliv stereotypní) vysokoškolské přípravy učitele. Jak uvádí Spilková a kol. (2004), je 
nutné připravovat studenty učitelství na nové pojetí profese, tzn. vybavovat je 
profesními kompetencemi nezbytnými pro novou didaktickou koncepci výuky. 
V literatuře je možné nalézt rozličné klasifikace těchto vzájemně se překrývajících či 
doplňujících kompetencí (označení též není jednotné – kompetence učitele, 
pedagogické kompetence, profesní kompetence učitele apod.) (Helus, 2001; Lukášová-
Kantorková, 2003; Vašutová, 2001, Janík, 2005, Kasáčová, 2002, Kosová, 2006, 
Pavlov a Valica, 2011 atd.). V Národním programu rozvoje vzdělávání v České 
republice (Bílá kniha, 2001), jak dále zmiňuje Spilková a kol. (2004), je za jednu 
z důležitých cest ke zvýšení kvality učitelského vzdělávání považováno vytvoření 
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profesních standardů pro jednotlivé kategorie učitelů jako základu pro formulování 
rámcových programů přípravného vzdělávání učitelů, jehož jádrem jsou právě 
kompetence dle Vašutové (2001). Podle Spilkové (2007, s. 14) je „klíčovým úkolem pro 
pedagogické fakulty překonání transmisivního pojetí výuky, kdy poznatky jsou 
předávány v hotové podobě, normativně v podobě definic a abstraktních teorií bez 
vztahu ke konkrétním kontextům školní praxe a vlastním zkušenostem studentů, 
prostřednictvím verbálních metod a frontální organizace výuky.“ Důsledkem je, dle ní, 
neschopnost studenta využít znalostí pro hlubší porozumění a řešení praktických 
situací ve škole a pro rozvoj vlastního pojetí výuky. Současně je však potřebné zmínit, 
na co naráží Spilková (1996), že „Tak jako neexistuje „ideální“ škola a „ideální“ učitel, 
neexistuje ani univerzální optimální model přípravy na učitelskou profesi.“ Tzn. nemít 
tendence k normativismu, k formulování a prosazování jednoznačných, zaručeně 
správných, moderních a době odpovídajících řešení.  

Přípravě učitelů se mimo jiné věnuje Coufalová (2010) v publikaci Hledisko kvality 
v přípravě učitelů, nebo např. monotematické číslo Pedagogiky (roč. LVI, č. 1, 2006). 
Švec (2006) zde odkazuje na změny vzdělávání učitelů v České republice, ale i 
v dalších evropských zemích, a to na základě tzv. Boloňské deklarace, kterou v roce 
1999 podepsali ministři zodpovědní za vysoké školství z 29 evropských zemí. Dále zde 
připomíná rezortní výzkum (projekt – 2000-2001) MŠMT ČR Podpora práce učitelů, 
jehož jedním z výstupů byl návrh profesního standardu a kompetencí jednotlivých 
kategorií učitelů (reflektující změny v evropském vzdělávacím prostoru). Ač byl 
výstupem pokus o formulování výše uvedených profesních standardů, dále se s ním již 
nepracovalo. Jak uvádí Tomková et al. (2012), došlo k oživení diskuzí na téma profesní 
standard učitele na začátku roku 2004 a z iniciativy ministerstva bylo ustaveno grémium 
pro problematiku učitelského studia na vysokých školách s cílem vytvořit minimální 
standardy učitelství. Následující rok byly standardy zveřejněny v podobě čtyř 
závazných složek učitelské přípravy a jejich vzájemných proporcí. V roce 2008 byla 
stanovena expertní skupina k tvorbě profesního standardu učitele a učitelského 
vzdělávání – na konci tohoto roku byl předložen rámcový dokument „Standard kvality 
profese učitele“, ke kterému byla umožněna veřejná diskuze prostřednictvím webu 
MŠMT ČR. Tvorba profesního standardu je obsažena i v rámci národního projektu 
MŠMT ČR Cesta ke kvalitě, jehož cílem je podpora škol při autoevaluaci. Standard 
učitele je také základem Kariérního systému – národní projekt (od roku 2012), který řeší 
dlouhodobě očekávaný kariérní systém v oblasti školství v České republice a který by 
měl umožnit učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce. 

Na Slovensku iniciovalo projekt Transformace vysokoškolského vzdělávání učitelů 
v kontextu reformy regionálního školství MŠVVaŠ SR v roce 2010. Projekt koordinovala 
profesorka Beata Kosová z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Cílem tohoto 
projektu bylo analyzovat podmínky přípravy budoucích učitelů na pedagogických 
fakultách vysokých škol a sladit je se změnami, které se uskutečňují v regionálním 
školství. Na základě systematizace poznatků o aktuálním stavu přípravy studentů 
učitelství na výkon povolání učitele byl vytvořen návrh koncepce vysokoškolského 
vzdělávání učitelů, který reflektuje nové potřeby edukační praxe a zabezpečí 
připravenost absolventů učitelského studia tak, aby uspokojovali očekávání společnosti 
v souvislosti s rozvojem různých gramotností (čtenářské, matematické atd.) žáků 
v rámci formálního vzdělávání. Výstupem projektu byl v roce 2013 návrh na úpravu 
opisů studijních oborů v oblasti učitelství předložený Akreditační komisi SR. 
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Pokud jde o legislativní rámec, je nutné zmínit zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících (ČR) a zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch (SR), které obsahují závazné požadavky na získání 
odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. 

Výše uvedené je motivací pro realizované výzkumné šetření, které může přispět ke 
změnám v rámci vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. Současně je možné 
porovnat zjištěné výsledky se závěry vyplývajícími z výzkumu realizovaného v České 
republice v letech 1990 – 1992 (Šimoník, 1994), který byl zaměřen na tři oblasti: přijetí 
na škole a pracovní podmínky nastupujících učitelů, nedostatky v práci začínajících 
učitelů a připomínky začínajících učitelů k absolvovanému učitelskému studiu. I když 
jde o výzkumné šetření uskutečněné již před více než dvaceti lety, porovnání s těmito 
daty není nezajímavé. Ve výzkumu Šimoníka (1994) bylo osloveno přes 400 
začínajících učitelů. Data se podařilo z tohoto množství získat pouze od 141 učitelů 
(123 žen, 18 mužů), což je srovnatelný počet respondentů s výzkumným souborem 
námi realizovaného výzkumu.    

V další části textu jsou prezentovány dílčí výsledky mezinárodního česko-slovenského 
výzkumného šetření zaměřeného na uvádění začínajících učitelů do praxe. Primárním 
cílem tohoto výzkumu je identifikovat klíčové kompetence uvádějících učitelů. Tato 
identifikace však úzce souvisí s porozuměním potřebám začínajících učitelů, včetně 
reflektování zkušeností a problémů, se kterými se začínající učitelé během prvního roku 
setkávají. Do těchto zkoumaných oblastí se navíc přímo odráží jejich vysokoškolská 
příprava. Výzkum začal být realizován na jaře roku 2012 nejprve na Slovensku – 
výzkumným týmem Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře (podpořen 
grantovou agenturou VEGA 1/0677/12). Na konci roku 2012 byla navázána spolupráce 
s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a od roku 2013 
tak výzkumné šetření probíhá i v České republice. Výzkumný soubor tvoří jak uvádějící 
učitelé, tak učitelé začínající (1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ). Na Slovensku se jednalo o 
smíšený výzkum, přičemž dotazníkového šetření se účastnilo 127 uvádějících učitelů 
(102 žen a 25 mužů) a 132 učitelů začínajících (111 žen a 21 mužů). V České republice 
vyplnilo dotazníky 67 uvádějících učitelů (v České republice není legislativně ukotvené 
přiřazení uvádějícího učitele) a 148 učitelů začínajících (122 žen a 26 mužů). Vzhledem 
k tomu, že výzkum stále probíhá, stejně tak jako tomu bylo na Slovensku, bude i 
v České republice kvantitativní šetření doplněno o kvalitativní metodu rozhovoru za 
účelem hlubšího proniknutí do zvolené problematiky. I z tohoto důvodu jsou 
prezentovány pouze výsledky zjištěné na základě kvantitativního šetření.  

Článek přináší odpovědi na tyto otázky: Jak vnímají začínající učitelé pregraduální 
přípravu? Jaké oblasti pro ně byly během prvního roku ve škole problematické? 
V kterých oblastech cítí začínající učitelé potřebu zlepšení, rozvíjení či osvojení dalších 
poznatků? A v závěru celkové hodnocení přínosu výzkumného šetření. 

 

Pregraduální příprava z pohledu začínajícího učitele 

Součástí dotazníkového šetření pro začínající učitele byla otázka, jak vnímají svou 
připravenost na práci učitele z hlediska absolvovaného vysokoškolského studia. Otázka 
byla dělena na devět oblastí a respondent volil jednu variantu odpovědi – „výborně“ (1), 
„velmi dobře“ (2), „průměrně“ (3) a „slabě“ (4). Ze získaných dat je možné vyvodit 
pomyslné pořadí hodnocených oblastí, které je uvedeno pro přehlednost v Tab. 1 a 
Tab. 2. Pořadí bylo určeno na základě součtu hodnocení „výborně“ a „velmi dobře“, 
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„průměrně“ a „slabě“. V České republice byla, stejně jako na Slovensku, nejlépe 
hodnocena příprava v oblasti odbornosti v předmětu/-ech, které respondent vyučuje. 
Nejhůře byla vnímána připravenost pro řešení zátěžových situací (disciplíny žáků 
apod.). 

 

 

 

 

Tab. 1: Pregraduální příprava z pohledu začínajícího učitele (ZU) – ČR (v %) 

 připravenost z hlediska: 1 2 3 4 

1. odbornosti v předmětu/-ech, který ZU vyučuje 27,0 49,3 20,3 3,4 

2. práce s ICT 14,2 28,4 36,5 20,9 

3. metodiky výuky předmětu/-ů 6,1 33,1 48,0 12,8 

4. práce s učebnicí 7,4 30,4 37,8 22,3 

5. hodnocení žáků 4,1 27,7 44,6 23,6 

6. praktických zručností (též během praxe) 6,1 25,0 50,7 18,2 

7. práce s integrovanými žáky se SVP 4,7 18,2 37,8 38,5 

8. práce s pedagogickou dokumentací 2,0 14,2 35,1 48,6 

9. řešení zátěžových situací (disciplína žáků…) 0,0 15,5 46,6 37,8 

 

Tab. 2: Pregraduální příprava z pohledu začínajícího učitele (ZU) – Slovensko (v %) 

 připravenost z hlediska: 1 2 3 4 

1. odbornosti v předmětu/-ech, který ZU vyučuje 39,4 36,4 15,2 0,8 

2. metodiky výuky předmětu/-ů  13,6 43,9 31,8 1,5 

3. práce s ICT 20,5 25,8 28,8 19,7 

4. praktických zručností (též během praxe) 13,6 29,6 40,9 9,9 

5. práce s učebnicí  12,9 27,3 40,9 9,1 

6. hodnocení žáků 3,8 25,0 44,7 17,4 

7. práce s pedagogickou dokumentací 6,8 14,4 25,0 43,9 

8. práce s integrovanými žáky se SVP  1,5 11,4 37,9 40,2 

9. řešení zátěžových situací (disciplína žáků…) 3,8 5,3 38,6 43,2 

 

Uvedené výsledky v textu netvoří vždy 100 %, neboť některé otázky nebyly 
respondenty zodpovězeny. V rámci otevřené otázky měli respondenti možnost doplnit 
jinou oblast, kterou vnímají jako problematickou. V České republice se objevily tyto 
komentáře – „nedostatečné praxe“, „motivace nezaujatých žáků“, „komunikace 
s problémovými rodiči“, „hlasová hygiena a rétorika“. Na Slovensku pak „rozdíl mezi 
teorií a praxí“. 

Z Tab. 1 a Tab. 2 je patrné, že je na Slovensku, oproti České republice, hodnocena 
lépe odborná příprava v předmětu/-ech, stejně tak metodika vyučování předmětu/-ů. 
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Naopak v České republice hodnotili začínající učitelé o něco málo lépe připravenost 
v oblasti práce s integrovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a 
řešení zátěžových situací.  

Šimoník (1994) ve své publikaci Začínající učitel uvádí výsledky pořadí 24 vybraných 
činností na základě počtu učitelů, kteří u jednotlivých činností poukázali na absenci 
přípravy během studia (výzkum realizovaný v letech 1990 – 1992). Z toho pořadí 
vyplývá, že začínající učitelé byli v rámci vysokoškolského studia nejvíce připravováni 
na vysvětlení nové látky, organizaci samostatné práce žáků, hodnocení a klasifikaci 
apod. – jedná se tedy spíše o osvojení teoretických znalostí. Posledních sedm míst 
obsadily tyto činnosti: 18. řešení kázeňských přestupků, 19. práce s neprospívajícími 
žáky, 20. vedení pedagogické dokumentace, 21. individuální jednání s rodiči žáků, 22. 
stanovení obsahu a rozsahu učiva předmětu, 23. vedení schůzek s rodiči (vhodný 
program) a 24. adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování. Kalhous a Horák 
(1996) uvádějí výsledky výzkumného šetření z roku 1994 – 1995 zaměřeného též na 
vnímání pregraduální přípravy začínajícími učiteli (výzkumný soubor tvořilo 187 
začínajících učitelů). Z jejich výsledků vyplývá, že absolventi studia jsou nejlépe 
připraveni v předmětech své odbornosti, méně pak po stránce pedagogické a 
psychologické a nejméně po stránce předmětově didaktické. Tyto výsledky, stejně jako 
výsledky našeho výzkumného šetření, potvrzují to, co zmiňuje Švec (2006, s. 100), že 
„smyslem pedagogické přípravy by se měla stát podpora pedagogické kondice 
studentů učitelství a nikoliv pouze osvojení souboru určitých teoretických a praktických 
znalostí.“      

    

Identifikace problémových oblastí v praxi začínajícího učitele 

V rámci sebereflexe byla v dotazníku položena otázka týkající se problémů, se kterými 
se začínající učitelé setkali (setkávají) během prvního roku své praxe a kdy a v čem 
potřebují pomoc. Je předvídatelné, že výsledky korelují s výše uvedenými, které 
vypovídají o připravenosti z vysokoškolského studia. V hodnocení se též odráží, co 
zmiňuje Průcha (2009, s. 419-422), a to náročnost úkolů během prvního roku praxe, 
kdy, zatímco v jiných profesích náročnost úkolů stoupá postupně, učitel prožívá 
„profesní náraz“. S tím souvisí především skutečnost, že se od něj požaduje od prvního 
„dne“ plnění různých povinností, včetně funkce třídního učitele. Začátek profesionální 
dráhy, jak dále uvádí, bývá tak často provázen zklamáním z předcházející přípravy na 
fakultě. Začínající učitel může pociťovat při výkonu základních pedagogických činností 
nejistotu. Dále dává do souvislosti délku praxe s hodnocením vysokoškolského studia, 
kdy se v prvním roce projevují především nedostatky učitelského studia a teprve potom 
jeho přednosti. Zprvu je začínající učitel „přesycen“ teorií a chybí mu pedagogické 
dovednosti. Do vnímaných problémů během prvního roku praxe se také může odrazit 
fakt, že kromě znalostí a dovedností je pro začínající učitele velkou oporou uvádějící 
učitel. 

Na Slovensku je uvádění začínajících učitelů stanoveno zákonem č. 317/2009 Z. z. „o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch“ a též vyhláškou MŠ SR 
č. 445/2009 Z. z. „o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov“. Oba tyto dokumenty legislativně zakotvily 
a obsahově a organizačně stanovily podmínky tzv. adaptačního vzdělávání začínajícího 
učitele. Uvádí též, že začínající učitel vykonává pedagogickou činnost pod dohledem 
uvádějícího učitele, kterým může být pedagogický zaměstnanec minimálně s první 
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atestací. Úlohou uvádějícího učitele je koordinace adaptačního vzdělávání začínajícího 
učitele a zodpovědnost za jeho průběh. Za účelem ukončení adaptačního vzdělávání 
začínajícího učitele hodnotí uvádějící učitel u začínajícího též míru osvojení profesních 
kompetencí. 

V České republice tomu tak není. Z dotazníkového šetření vyplývá, že v České 
republice mělo svého uvádějícího učitele 71,6 %, ale pouze v 61,5 % šlo o uvádějícího 
učitele, který byl oficiálně přidělen ředitelem školy. V ostatních případech šlo o 
„dobrovolné“ uvádějící učitele z řad kolegů či rodinných příslušníků. Stejně tak Kalhous 
a Horák (1996) poukazují, že v roce 1994 – 1995 mělo pouze 64,7 % svého 
uvádějícího učitele, kdežto v roce 1985 to bylo ještě 97,9 %. Do této doby – do 1. září 
1985 – platila totiž v Československu Vyhláška ministerstva školství České socialistické 
republiky č. 79 ze dne 26. října 1977 a Vyhláška ministerstva školství Slovenské 
socialistické republiky č. 80 ze dne 18. října 1977 o jednotném systému dalšího 
vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních 
pedagogických a výchovných pracovníků, které se o uvádění zmiňovaly.   

V rámci dotazníku byla položena otázka: „Pomoc, radu potřebuji při:“ kde pro jednotlivé 
zvolené oblasti byla možnost označení: „vždy“, „obvykle“, „málokdy“ a „nikdy“. Výsledné 
pořadí (na základě součtu „vždy“ a „obvykle“, „málokdy“ a „nikdy“) bylo v České 
republice a na Slovensku odlišné – viz Tab. 3. V obou státech začínající učitele shodně 
potřebují největší pomoc při práci s pedagogickou dokumentací a nejméně při řešení 
nedorozumění s uvádějícím učitelem a nedorozumění s kolegy. 

Z tab. 3 je patrný výše zmíněný vztah mezi výsledky vztahujícími se k pregraduální 
přípravě (Tab. 1 a Tab. 2) a problémy, se kterými se začínající učitel během prvního 
roku potýká. 

Otevřené možnosti odpovědi využili respondenti takto, pomoc by potřebovali 
v následujících oblastech: „jak nenásilně zaměstnat skupiny“, „práce s problémovými 
žáky – např. s depresí, agresivitou“, „tvorba plánů a osnov“, „při řešení konfliktů“, ale 
v České republice např. i „problémy s pracovníky školy (uklízečky, školník)“. 

 

Tab. 3: Pomoc, rada při:  

 Česká republika Slovensko 

1. práci s pedagogickou dokumentací práci s pedagogickou dokumentací 

2. motivaci žáků k učebním aktivitám 
výběru vhodných učebních strategií, 

vyučovacích metod a technik 

3. 
řízení vyučovacího procesu (určení 
a dodržování pravidel, udržování 
respektu a disciplíny žáků) 

řízení vyučovacího procesu (určení 
a dodržování pravidel, udržování 
respektu a disciplíny žáků) 

4. 
výběru vhodných učebních strategií, 
vyučovacích metod a technik 

motivace žáků k učebním aktivitám 

5. komunikaci s rodiči žáků 
vytyčovaní a formulování učebních 

cílů 

6. hodnocení žáků hodnocení žáků 

7. výběru a plánovaní učiva výběru a plánovaní učiva 

8. vytyčovaní a formulování učebních komunikaci s rodiči žáků 
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cílů 

9. práci s ICT realizaci naplánovaného učiva 

10. realizaci naplánovaného učiva práci s ICT 

11. interakci se žáky vytvoření vztahu s vedením školy 

12. vytvoření vztahu s vedením školy interakci se žáky 

13. řešení nedorozumění s kolegy řešení nedorozumění s kolegy 

14. 
řešení nedorozumění s uvádějícím 
učitelem 

řešení nedorozumění s uvádějícím 
učitelem 

 

Zajímavá je skutečnost, že čeští učitelé upřednostňují poradenství v oblasti motivace 
žáků k učebním aktivitám a menší význam připisují výběru vhodných učebních strategií, 
vyučovacích metod a technik. Slovenští učitelé to mají naopak – upřednostňují pomoc 
při výběru vhodných učebních strategií, vyučovacích metod a technik před 
poradenstvím v oblasti motivace žáků k učebním aktivitám. Přičemž právě výběr 
vhodných učebních strategií, vyučovacích metod a technik do značné míry motivaci 
žáků ovlivňuje.   

Identifikace potřeb začínajících učitelů 

Další otázka dotazníku, jejíž zodpovězení by mohlo přispět ke zkvalitnění přípravy 
budoucích učitelů, zjišťovala oblast, v níž začínající učitel pociťuje potřebu zlepšení, 
osvojení či rozvíjení svých schopností a dovedností v určité oblasti (možnosti označení 
byly: „naléhavě“, „do jisté míry“, „nepotřebuji“).  

V rámci otevřené otázky se vyskytly tyto odpovědi: „potřebuji hodně praxe, abych se na 
dobrých ale i špatných příkladech naučil, jak má a také nemá vypadat práce v hodině“, 
„zkušenost s mentalitou dětí“. Na Slovensku pak požadavky zlepšení: „při práci s 
integrovaným žákem s neurologickou diagnózou a poruchami chování“, „při práci 
s hyperaktivními dětmi“, „trpělivosti“ a „přípravy na hodinu“. 

Jako naléhavé označili začínající učitelé (v obou státech) nejčastěji potřebu naučit se 
zvládat administrativní povinnosti, osvojit si poznatky o pedagogické dokumentaci a 
emocionální podporu blízkých a kolegů. Naopak „nepotřebuji“ bylo nejčastěji označeno 
u zlepšení komunikačních a interpersonálních schopností a dovedností. Dále pak u 
vzdělávání z oblasti pedagogiky.  

Mezi těmito krajními póly by bylo možné stanovit toto pomyslné pořadí potřeb 
začínajícího učitele: rozvíjet metodické schopnosti a dovednosti, odborně-metodické 
poradenství a podpora, rozvíjet organizační schopnosti a dovednosti, nabýt sebedůvěru 
a sebejistotu, další odborné vzdělávání z metodiky výuky předmětu/-ů, odborné 
vzdělání z vyučovaných předmětů a psychologie. 

 

Závěr 

Pokud jde o celkové výsledky realizovaného výzkumu, mají větší výpovědní hodnotu, 
než výsledky uvedené v této stati. Vztahují se totiž nejen na začínajícího učitele a jeho 
potřeby, ale identifikují též potřeby uvádějícího učitele ve vztahu k vedení začínajícího 
učitele. Skutečnost je taková, že ačkoliv na Slovensku (na rozdíl od České republiky) 
legislativa zakotvila uvádění začínajícího učitele do školní praxe v podobě jeho 
„adaptačního vzdělávání“, prakticky nic – kromě definice povinností uvádějícího učitele 
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– neudělala pro přípravu na výkon této funkce. Uvádějící učitel sice musí mít první 
atestaci, ale nikde není zakotveno, že tato atestace musí souviset s jeho přípravou na 
vedení začínajícího učitele. Decizní složky totiž automaticky předpokládají, že zkušený, 
dobrý učitel musí být též dobrým uvádějícím učitelem, což je však mylná domněnka. 
Ukázaly to i výsledky výzkumu, kde převážná většina respondentů uvedla, že tomu tak 
není.  

Analýza výzkumných zjištění proto přispěje nejen ke zlepšení pregraduální přípravy 
učitelů – formou návrhů na adaptaci obsahu jejich vzdělávání, ale též jejich uvedení do 
praxe během prvního roku ve škole tím, že výzkumný tým připraví pro další vzdělávání 
učitelů návrh programu přípravy uvádějících učitelů na výkon této funkce. 

 

Poděkování  

Příspěvek byl připraven v rámci řešení slovenského vědecko-výzkumného projektu 
VEGA 1/0677/12 „Kľúčové kompetencie uvádzajúceho učiteľa nevyhnutné pre úspešné 
vedenie začínajúceho učiteľa“ a na základě navázané výzkumné spolupráce 
v předmětné oblasti výzkumu s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. 
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