
04 | 138 KomensKý 54 KomensKý 04 | 138 ROZHOVOREDITORIAL

To, co se odehrává mimo školu mnohdy nevidi-
telně, často však významně ovlivňuje, co se děje 
v ní. Jedním z takových vlivů, který bude mít do-
pad na všechny učitele, je i navrhovaný standard 
učitele. Rozhodli jsme se proto poslední číslo 
tohoto ročníku otevřít rozhovorem s Michaelou 
Píšovou. Michaela Píšová působila v expertním 
týmu MŠMT ke standardům učitele a  dlouho-
době se věnuje výzkumu expertnosti v učitelství. 
Ptali jsme se jí, zda je navrhovaný standard uči-
tele cestou k profesionalizaci učitelů a také na to, 
kam až bychom jako učitelé měli růst. 

Rubriku Z  výzkumu otevírá příspěvek za-
bývající se globálními aspekty ve vzdělávání. 
Lenka Slepičková a  Kateřina Sayoud Solárová 
zkoumaly, jak je možné pracovat s  globálními 
příběhy na prvním stupni základní školy a jejich 
prostřednictvím nahlížet na spojitost globál-
ních a lokálních problémů. V dalším příspěvku 
autorka Eva Janková popisuje inovativní způsob 
sebehodnocení žáků ve výuce angličtiny pro-
střednictvím „sebehodnoticího deníčku“. K tra-
diční metodě demonstračního pokusu v chemii 
se pak obrací Eva Trnová. Výzkumy uzavírá 
zamyšlení Vladimíra Spousty nad uměleckou 
výchovou ve škole. 

U  příležitosti Dne Země jsme navštívili ZŠ 
Myslibořice a  přinášíme reportáž z  místní pří-
rodní učebny. Potenciál přírodní učebny se 
projevil nejen při  environmentální výchově, 
ale také v  řadě dalších předmětů a  při realiza-
ci průřezových témat, zejména pak ve výchově 
demokratického občana, neboť zde žáci aktivně 
jednají v prostředí, které sami utvářejí. 

V  rubrice Do výuky nahlédneme do kuchyně 
Václava Vacka a Tomáše Janka, kteří ukazují vyu-
žití oblíbeného prvku populární kultury – komik-
su – ve výuce přírodovědných předmětů. Inspirací 
nám může být také práce s portfoliem, které Iva 
Hegrová využívá při diagnostické činnosti v  ma-
teřské škole. Její příspěvek se zamýšlí nad význa-
mem portfolia při přechodu dítěte z mateřské ško-
ly na základní, a to zejména při zápisu do 1. třídy.

Příspěvky v  tomto čísle časopisu Komenský 
nás seznamují s novými prvky ve vzdělávání 
a  poukazují i na význam těch tradičních. Spo-
juje je to, že vybízejí k aktivitě. K aktivitě nejen 
v procesu vzdělávání, ale i v koncepčních otáz-
kách vzdělávací politiky. Koneckonců vnímání 
širších sociopolitických souvislostí je jedním 
z  předpokladů kritické reflexe, a tím i kritic-
kého myšlení (Moon, 2004). Učitelé mohou jít 
žákům příkladem v tom, že budou sami aktivně 
vstupovat do procesů, jež utvářejí podobu vzdě-
lávání. To bude přetvářet i je samotné, neboť 
v procesu proměny světa dochází také k promě-
ně osobnosti (Roth, 2010).

„Aktivizující čtení“ za celou redakci přejí
Kateřina Lojdová a Jana Kratochvílová

Literatura
Moon, J. (2004).  A  handbook of reflective and experiential 
learning theory and practice. Routledge.
Roth, W. (2010). Activism: a  category for theorizing lear-
ning. Canadian Journal of Science, Mathematics & Technolo-
gy Education, 10(3), 278–291.

Editorial
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Dlouhá cesta 
profesionalizace učitelů

S Michaelou Píšovou o tom,  
co z učitelů dělá profesionály,  
a o tom, co tak jen vypadá
V minulém čísle časopisu Komenský jsme před-
stavili spletitý vývoj kariérního systému učitele, 
který prozatím nevyústil v široce akceptovanou 
koncepci. Na toto téma bychom chtěli v rozho-
voru navázat tak trochu „od konce“ a  diskuto-
vat s docentkou Michaelou Píšovou, jak vypadá 
učitel profesionál, a zda jsou jednou z cest k pro-
fesnímu růstu učitele navrhované standardy, jež 
jsou součástí kariérního systému.

Pojmy profese a  profesionalita jsou hojně 
užívány v  odborném i  laickém jazyce. Jaký 
je vztah mezi profesí a  profesionalitou? Lze 
ilustrovat tyto pojmy konkrétně na příkladu 
učitelství? V čem je učitelství specifické oproti 
tradičním profesím, jako je lékař či právník?

Volání po profesionalizaci učitelství je čas-
to slyšet u  nás i  v  zahraničí. Profesionalizace 
je prezentována jako všelék, je považována za 
ekvivalent zkvalitňování práce učitelů, ale zá-
roveň za podmínku tohoto zkvalitňování. Co 
vlastně je profese a  profesionalizace? Někteří 
sociologové se na problematiku profese dí-
vají například skrze model vymezující celou 
řadu charakteristik, které by měla etablovaná 
profese naplňovat. Jsou to například rozsáhlá 
příprava na vykonávání odborné práce, speci-
fické znalosti, existenční důležitost a  nezastu-
pitelnost, autonomnost práce a  rozhodování, 

spojování se do profesních organizací, služba 
hodnotám atd. Tím je ale vzbuzován mylný 
dojem, že se povolání stává profesí v momentě, 
kdy je možné všechny tyto položky odškrtnout. 
Jiní sociologové namítají, že to takto úplně ne-
funguje, že získání profesionálního statutu je 
historicko-společenský proces. Znamená to, 
že společnost v  určitém stupni svého vývoje 
uzná, že povolání je autoritativní a  prestižní 
do té míry, že jej lze považovat za profesi. A to 
je docela důležité pro současný emancipační 
boj učitelství. Teď je totiž jiná doba, než když 
etablované profese, například lékaři či právníci, 
získávaly tento status.

Další věc je, že učitelství se od těchto etablo-
vaných profesí v mnohém liší. Tři hlavní rozdíly 
velmi pěkně shrnul v roce 1990 Fenstermacher. 
První je v  oblasti znalostí. Etablované profese 
si své znalosti poměrně žárlivě střeží, zatímco 
v případě učitelství je důvodem jeho existence 
právě předávání znalostí. Druhý rozdíl, na který 
poukazoval, se týká vztahu mezi klientem a pro-
fesionálem. V etablovaných profesích se nestaví 
na osobních vztazích, ale naopak – osobní zále-
žitosti klientů jsou mimo oblast zájmu profesi-
onála. Učitel však musí svého žáka dobře znát 

– osobní věci žáka mají přímý vliv na jeho učení. 
Třetí rozdíl Fenstermacher nazýval reciprocitou 
úsilí. Aby mohla učitelova snaha vést k úspěchu, 
musí se nejprve setkat se snahou či úsilím na 
straně žáka. Dnešní výzkumy ukazují, že až 50% 
výsledků vzdělávání závisí na žákovi, jeho osob-
nosti, úsilí atd. Přitom pokud žáci nedosahují 


