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Editorial
Vážení čtenáři,

studenti učitelství na naší fakultě diskutova-
li v  jednom ze seminářů o  podstatě učitelství. 
Zazněl názor, že učitel je jako herec. Postupně 
jsme rozkrývali shody a rozdíly v povolání herce 
a učitele, a nakonec jsme došli k tomu, že je spo-
juje performativní charakter profese, nicméně 
jejich cíle jsou zcela odlišné. Zatímco herec chce 
své publikum pobavit či přivést k  zamyšlení, 
učitel má za cíl své žáky něčemu konkrétnímu 
naučit. Úkol učitele je nesnadný v tom, že pro-
ces učení není vždy zábavný a snadný. Na to, že 
učení je dřina, naráží i rozhovor otevírající toto 
číslo. Hovořili jsme v něm s didaktikem mate-
matiky profesorem Františkem Kuřinou, který 
říká, že škola zde není proto, aby děti šetřila 
od námahy. František Kuřina uvádí, že umění 
učitelské profese spočívá v realizaci vnitřní dife-
renciace výuky. Ve třídě jsou totiž žáci s různou 
mírou nadání a zájmu o učení. Tvrzení zkušené-
ho didaktika se shoduje s analýzou osmi stovek 
výzkumů, které provedl John Hattie z univerzity 
v  Melbourne. Hattie (2009) výsledky této ana-
lýzy publikoval v knize o viditelném učení (vi-
sible learning). Je to učení, které učitel dokáže 
monitorovat, umí posoudit, co se žák naučil. 
Zároveň je toto učení viditelné pro žáka. Hattie 
dodává, že zcela stěžejní je, zda učitel vidí do-
pad svých činností na učení jednotlivých žáků 
a zda chápe učení jako individuální cestu učitele 
a  žáků. František Kuřina toto popisuje na pří-
kladu matematiky, avšak s přesahem do dalších 
předmětů. 

V rubrice Z výzkumu narazíte na text, který 
vznikl na základě zmíněného semináře pro stu-
denty učitelství. Úkolem studentů před diskusí 
v semináři bylo napsat esej na téma: Jak si před-
stavuji dobrého učitele. Analýza esejí studentů 
prvního ročníku Pedagogické fakulty v  Brně 
možná překvapivě ukázala, že individualizace ve 
výuce, kterou popisuje Hattie jako charakteristi-
ku excelentního učitele, je vnímána jakožto stě-
žejní charakteristika dobrého učitele i studenty 

učitelství na samém počátku jejich profesní 
dráhy. Studenti uváděli, že dobrý učitel doká-
že zaujmout všechny žáky a vnímá nejen třídu 
jako celek, ale i potřeby jednotlivců, uvědomu-
je si specifičnost každého žáka, zná silné i slabé 
stránky žáků. Další výzkumný text také souvisí 
s  individuální podporou žáků. Týká se doučo-
vání k  přijímacím zkouškám z  českého jazyka 
a literatury na střední školy. To bylo zaměřeno 
jak na úspěšné žáky, tak i na žáky s průměrnou 
úspěšností a na žáky spíše neúspěšné. 

V reportáži se podíváme, jak se buduje pro-
fesní společenství v  projektu Eduforum. Cílem 
pravidelného setkávání dvou stovek pedagogů 
je nejen zlepšování vlastního profesního učení, 
ale i  dopad činností učitele na učení jednotli-
vých žáků, které zmiňuje Hattie jako to, na čem 
v učitelství opravdu záleží. Didactica viva nabízí 
text o živých obrazech jako cestě k dialogické-
mu vyučování na pozadí osobností Francouzské 
revoluce. Může inspirovat k  volbě aktivizují-
cích a dialogických metod, které charakterizují 
kvalitní výuku. Také texty v  rubrice Do výuky 
pokrývají různé aspekty individualizace výuky. 
Výuka finanční gramotnosti prostřednictvím 
dramatické výchovy je přístupem, který vychází 
vstříc různým potřebám žáků. Pro některé žáky 
základní školy může být aktuálním tématem ta-
buizované téma smrti, o kterém pojednává další 
z textů. 

Přejeme vám, abyste – podobně jako herci 
– ve své profesi přinášeli radost, a současně na-
plňovali podstatu učitelství tím, že zviditelníte 
proces učení pro své žáky i pro sebe.

Za redakci
Kateřina Lojdová
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