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Úvod 

Socializace do učitelské role je dlouhodobý proces, který pro některé začíná už v dětství 

představou o učitelství jako o vysněném povolání. Rozsáhlejší kontakt s realitou této profese 

nese přípravné vzdělávání na vysokých školách. V jeho rámci studenti učitelství také 

absolvují první praxe na základních školách, čímž se jím otevírá prostor pro reflexi současné 

edukační reality a sebereflexi vlastní role v ní. Přestože učitelství patří mezi tzv. pomáhající 

profese1, jednou z významných dimenzí učitelské role je dimenze kontrolní. Pro studenty se 

stává výraznou také proto, že oni sami přecházejí z role kontrolovaných (kterou hrají v rámci 

svého vlastního studia) do role kontrolujících v edukační a sociální realitě. Reflexí tohoto 

rolového obratu a vnímáním vstupu studenta do kontrolní role se zaobírá tato kapitola. Nežli 

představíme hlavní výsledky výzkumu, je třeba nastínit koncepci učitelských praxí na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde byl realizován prezentovaný 

výzkum.  

 V podzimním semestru 2013 se na Pedagogické fakultě MU rozběhla reforma 

učitelských praxí pro navazující magisterská studia, která přinesla posílení časové dotace pro 

výkon praxe a také jednotnou podobu reflexe praxe na fakultě. Studenti praktikovali ve 

školách dva dny v týdnu v průběhu celého semestru, celková dotace praxe byla 100 hodin. 

V průběhu praxe si studenti vedli deník, jehož obsah byl předmětem reflektivních seminářů na 

fakultě. K praxi proběhly celkem 4 reflektivní semináře vedené oborovým didaktikem, 

pedagogem a psychologem. Přímo ve škole pak se studenty pracoval cvičný učitel.  

 

1. Výzkumný postup 

Deníky z praxe studentů představují bohatý datový soubor o socializaci do učitelské role a její 

reflexi. V průběhu jejich čtení vzešla výzkumná otázka, která zněla: „Jak studenti na praxi 

vnímají svoji sociální roli ve škole?“. Do výzkumu bylo zahrnuto 58 deníků z praxe studentů 

                                                           
1 Jako tři základní pomáhající obory se na konci 19. století a v průběhu 20. století vyprofilovaly sociální práce, 
poradenství a psychoterapie (Kraus & Poláčková, 2001). V současnosti je mezi pomáhající profese řazena nejen 
profese speciálního pedagogia či sociálního pedagoga, ale i pedagoga (Kopřiva, 2000). 



navazujícího magisterského oboru Učitelství občanské výchovy (v kombinaci s druhým 

oborem) na Pedagogické fakultě MU. Výzkumný vzorek tvořilo 42 žen a 16 mužů.  

 Hatton a Smith (in Moon, 2013) rozdělují na základě výzkumu studentů učitelství čtyři 

úrovně reflektivního psaní: deskriptivní psaní, deskriptivní reflexe, dialogická reflexe a 

kritická reflexe. Deníky studentů lze charakterizovat převážně jako deskriptivní psaní 

(nezahrnující diskusi nad rámec popisu) a deskriptivní reflexi (která již zahrnuje některé 

alternativní úhly pohledu). Dialogická reflexe (obsahující odstup od událostí a analytický 

přístup k nim, včetně rozpoznání možnosti rozdílných vysvětlení pro stejnou situaci) se 

vyskytovala spíše ojediněle. Kritickou reflexi ve smyslu vnímání širších sociopolitických 

souvislostí studenti nevyužívali. Za znak hloubky reflexe lze považovat také emoce. Na různá 

emoční vyjádření byly deníky bohaté, avšak většinou neobsahovaly záznam, jak emoce 

ovlivňovaly situaci či reflexi samotnou. Prostor pro posílení metakognitivního psaní studentů 

je v denících velký. Nicméně psát hloubkové reflexe a uvažovat o svém uvažování je náročný 

úkol, na kterém je třeba se studenty systematicky pracovat.  

 Analytickým nástrojem bylo otevřené kódování, následně proběhla kategorizace kódů. 

V této kapitole je prezentována kategorie „Agentem sociální kontroly“, která zachycuje, jak 

studenti vnímají vstup do učitelské role z hlediska její kontrolní dimenze. 

 

2. Agentem sociální kontroly  

Učitelská role má řadu dimenzí. V tomto textu se zaměříme na dimenzi kontrolní, kterou 

chápeme ve smyslu sociální kontroly. Sociální kontrola je souhrnný termín označující 

všechny mechanismy, které mají zajišťovat řád, stabilitu a dodržování norem (Innes, 2003). 

Sociální kontrola je hodnotově neutrální pojem. V sociologických teoriích sociální kontroly je 

jako nezbytný prostředek zajištění sociálního řádu2. V těchto teoriích vystupují agenti sociální 

kontroly. Agenti sociální kontroly jsou lidé na formálních a neformálních pozicích, kde 

dohlížejí na osvojování společenských norem a označují odchylky od norem. Jsou jimi 

například lékaři, právníci, náboženští vůdci či sociální pracovníci (Cohen, 2002). Učitele 

můžeme pojímat jako agenty sociální kontroly, přestože se jim v této perspektivě 

sociologický ani pedagogický výzkum téměř nevěnuje.  

Sociální kontrola se přitom odehrává i ve škole. Škola neformuje žáka jen po stránce 

intelektuální, ale i osobnostní a morální. Akcent na osvojování prosociálních norem ve škole 

                                                           
2 Například když Reiss, Hirschi či Nye zvažovali preventivní faktory deviantní dráhy jedince, tak za stěžejní 
považovali neformální kontrolu prostředí rodiny, školy a vrstevnických skupin. V tzv. „velkých teorií“ lze 
v širším smyslu chápat jako nedostatek sociální kontroly anomii (Hrčka, 2001).  



postulují například Kennedy (1996) či Pearl a Knight (1999). Učitelé při výkonu sociální 

kontroly vystupují jako zástupci veřejných zájmů a legitimního společenského řádu. K tomu 

užívají pozitivní a negativní sankce. Udělení sankce může mít podobu veřejných ceremoniálů 

jako je například udělení diplomu za účast v soutěži nebo kázeňský pohovor. Kromě 

formálních sankcí mohou užívat i neformální sankce. K žádoucímu sociálnímu chování se 

vztahují pozitivní neformální sankce jako například pochvala, úsměv nebo pohlazení. Těmi 

negativní, vztaženými k sociálně nežádoucímu chování, mohou být například posměšky, 

přehlížení či verbální útok. O učiteli tak můžeme uvažovat jako o představiteli sociálních 

norem a tím i agentovi sociální kontroly v celospolečenském měřítku.  

Kriticky na sociální kontrolu v edukační realitě nahlíží zejména kritičtí pedagogové, , 

kteří poukazují na to, že se učitel podílí na reprodukci sociálních nerovností ve společnosti. 

Ve vzdělávání a v práci učitele je shledávána ideologická funkce pro podporu stávajícího 

systému (McLaren, 2006). Učitel však není jediným agentem sociální kontroly (jak bylo 

uvedeno výše) a navíc disponuje omezenými možnostmi v jejím vykonávání. Jeho prostředky 

jsou zejména prostředí školy a kurikulum (Barton  & Walker, 2012). V prostředí školy jsou dle 

kritických pedagogů neopomenutelným prostředkem umocňujícím sociální nespravedlnost a 

nesvobodu například ve škole využívané texty, které odpovídají dominantním kulturním 

normám a nesou dominantní kulturní ideologie (Beck, 2005). Nejenom formální kurikulum, 

ale i kurikulum skryté interpretují kritičtí pedagogové jako mocný nástroj indoktrinace žáků 

skrze každodenní rutiny a nevyslovené normy v každodenním životě školy (Cho, 2010). 

V této perspektivě tedy vyvstává klíčová role učitele v agendě sociální kontroly. Můžeme na 

něj nahlížet jako na aktéra, který se podílí na reprodukci stávajícího společenského systému, 

nebo naopak usiluje o přeskládání mocenské struktury ve společnosti.  

 V reflektivních denících studentů učitelství však makrospolečenská rovina kontrolní 

role učitelské profese není výrazná. Studenti v začátcích své praxe nereflektují, že by mohli 

být reprezentanty společenského systému a jeho norem, ani nevnímají dilema, zda tento 

systém podporovat či naopak. Naopak v studentských reflexích vyvstává význam a míra 

sociální kontroly v mikroprostředí školy. Jejím zhmotněním jsou zejména psané normy, 

například školní řád, se kterým se studenti většinou seznamují ihned po vstupu do školy a ve 

kterém je pro ně normativnost instituce školy jasně patrná: „Moje myšlenky se dále upírají ke 

školnímu řádu, který je docela obsáhlý. Když si to tak všechno pročítám, tak se mi honí 

hlavou, že je toho opravdu hodně co se ba škole smí – nesmí.“ (Karel) 

 Pochopitelně ne všechny situace jsou školním řádem ošetřeny a student na praxi tak 

reprezentuje i neformální normy jako jsou normy morální, estetické či zvykové. V reflexi 



studentů dochází záhy k uvědomění si palety norem ve škole a s nimi spojenou 

zodpovědností, kterou učitel má: „Nikdy předtím jsem si tolik neuvědomovala, že být 

učitelem, obzvláště pak třídním, je taková zodpovědnost. Po vyjmenování všech možných 

nástrah se mi téměř podlomila kolena.“ (Alžběta) 

 Socializace do kontrolní role je fyzicky i psychicky náročný proces: „Svůj první dozor 

začínám po první vyučovací hodině. Neustále musím některé upozorňovat, že ve škole se 

neběhá a nehuláká, a tak jsem se cítil jako bachař ve věznici. Někteří si pletou dámské 

záchody s mužskými, a tak musím zvýšit svůj hlas. Naopak další hrají nespecifikovanou hru 

s houbou ve třídě atd. Přestávka končí a já si oddychuju, že se nikomu nic nestalo. Hlasivky 

dostaly za celý den zabrat, a tak unavený odcházím domů.“  (Karel) 

 Kontrolní dimenze učitelské role je tedy jedna z dimenzí, kterou studenti reflektují již 

v počátcích vstupu do praxe. Tuto dimenzi nevnímají makrosociálně jako reprodukci 

sociálních norem, nýbrž mikrosociálně ve vztahu k normám školy či školní třídy. Kontrolní 

dimenzi učitelské role zde nechápeme v protikladu k pomoci, jak je tomu do značné míry 

v sociální práci či psychoterapii. Ani v sociální práci se však kontrola a pomoc nevylučují, 

například sociální pracovník totiž často vykonává obojí (Úlehla, 2005). Pojetí kontroly a 

pomoci zmíníme ve vztahu cvičného a studenta v kapitole 2.3. Nejprve však popíšeme 

socializaci studentů do kontrolní role v počátcích jejich praxe. 

 

2.1. Učitel, nebo krotitel divé zvěře? 

V pedagogické teorii je již od osmdesátých let zachycen tzv. šok z reality, který zažívají 

začínající učitelé ve školách (Veenman in Sellars, 2013). Tento šok z reality zažívají 

samozřejmě i studenti učitelství na praxi. Většinou je spojen s kontaktem se žáky, avšak 

nemusí se projevit okamžitě po vstupu do školy. Rozčarování z některé ze tříd může přijít 

později: „Oproti hodině v 8.třídě, kterou jsem viděla minulý týden, je toto naprosté peklo. 

Žáci na sebe pokřikují přes celou třídu a učitelka je ani nenapomene. Za celou hodinu 

neprobrali skoro nic, učitelka neustále někoho napomíná a dokonce vyhrožuje pětkami a 

neomluvenou hodinou. Sama si představuji, že stojím před touto třídou a je mi skoro do 

breku, toto bych opravdu nezvládla.“  (Alice) 

 Právě srovnávání hodin a tříd je v denících studentů časté. Šok z určité hodiny či třídy 

si dříve nebo později odnese většina studentů. Šok z reality je spojen zejména se sociálními 



jevy a procesy3 a vychází mimo jiné z omezení funkčností kontrolních mechanismů, které 

studenti předpokládají, ale v praxi pak z různých důvodů nemohou či nedovedou naplnit.  

 Jednou z determinant podoby vstupu do náročného prostředí školy a ustavení kontrolní 

role studenta je cvičný učitel, tedy učitel, který má studenta na starost. Cvičný učitel střeží 

pomyslnou bránu do každé třídy a velmi tedy záleží na tom, jak studenta touto branou 

provede. Představení studenta žákům a jeho podpora ze zadních lavic zejména při prvních 

výukových výstupech přispívají k pozitivnímu vnímání nové role studentem samotným, jak 

tomu bylo například u Aleny: „Žáci byli hodní, brali mě jako budoucí paní učitelku a 

respektovali vše, co jsem řekla. Byla jsem překvapená a hodinu končila s dobrým pocitem.“  

 Naopak studenti, které cvičný učitel pozval na náslech a žákům nepředstavil, narušili 

hodinu jemu samotnému: „Ve třídě jsem vzbudila pozornost. Učitel žákům nevysvětlil moji 

přítomnost, a tak během hodiny zvědavě zírali, co dělám, co si píšu.“ (Anna) 

 Došlo i na případ, kdy student nebyl žákům představen a měl jim v hodinách asistovat. 

To se setkalo s nevolí žáků, s jejich resistencí k plnění požadavků studenta. Důvodem byla 

chybějící formální autorita studenta na praxi. Přestože v teorii je zmiňován také význam 

autority neformální (Vališová, 1998), bez formální autority autorita učitele fungovat nemůže. 

Petty (2008) upozorňuje, že je třeba začít budováním formální autority. Zatímco učitel 

disponuje formální autoritou vyplývající už z jeho role, student na praxi ji nemá. Student se 

tak může dostat až do experimentální situace výkonu asistentství bez formální autority, které 

přes sebevýraznější neformální autoritu nemůže mít naději na úspěch. Vnímání vstupu do role 

učitele je pak u těchto studentů touto zkušeností ovlivněno negativně, přičemž si nemusí 

uvědomit, že chybějícím prvkem bylo právě uvedení do role a s ním spojené přidělení 

formální autority. Bez autority nemohou studenti uplatňovat moc spojenou s rolí a potenciál 

ke kontrole v jejich roli je tak nízký. Důsledkem tohoto procesu může být vnímání vlastního 

selhání v roli, přestože toto selhání není dáno studentem samotným, nýbrž nefunkčním 

nastavením role.  

 Zejména v začátcích působení ve třídě však často nestačí jen explicitní uvedení role 

studenta ve třídě stávající autoritou – učitelem. Student potřebuje podporu učitele, která někdy 

spočívá jen v přítomnosti učitele ve třídě. Tím může být kontrolní prvek zajištěn. Pokud učitel 

„nekryje studentovi záda“, může se jeho křehká formální autorita rychle rozpadnout. Pocítili 

to někteří z těch studentů, kteří vyučovali ve třídě samostatně. Jednou z takových studentek 

                                                           
3
 Veenman vymezil osm vysoce problémových oblastí pro začínající učitele: kázeň, motivace žáků, individuální 

rozdíly žáků, hodnocení, vztahy s rodiči, organizace práce ve třídě, nedostatečné pomůcky, problémy 
jednotlivých žáků (Sellars, 2013).  



byla Alena, která zažila vlivem jiných podmínek i opačnou situaci k hladkému vstupu do role: 

„Nekázeň způsobilo hned několik faktorů. Paní učitelka českého jazyka byla celý týden mimo 

školu, žáci si mysleli, že jim nemůžu dát poznámku nebo špatnou známku, a proto si dovolili 

se bavit.“ (Alena) 

 Podpora učitele je potřebná nejen v hodinách, ale i o přestávkách. V situaci, kdy byla 

porušena norma, vystupuje student jako typický kontrolní agent se sankcí: „Vše bylo 

v pořádku do chvíle, než Toníček na tabuli namalovat marihuanu. Samozřejmě jsem mu 

nařídila, ať to smaže. Jiný žák ze třídy to udělal a Tonda se rozhodl, že si daný obrázek 

namaluje znova. Problém byl, že již neměl žádnou křídu. Rozhodl se tedy jít do vedlejší 

devítky a vzít si ji od nich. To jsem mu samozřejmě zatrhla. Na chodbě jsme naštěstí potkali 

mojí paní učitelku, která Tondovi dovolila si křídu vzít až poté, co jí slíbil, že na tabuli 

nenamaluje nic nevhodného a dohodli se na tom, že může namalovat smajlíka.“ (Ariana) 

Sankce udělená studentem v tomto případě nevedla k žádoucí modifikaci chování 

žáka, nicméně vstup ustaveného kontrolního agenta – učitele a jeho konsensuální přístup 

k žákovi přispěl k proměně žákovského chování.  

 

2.2. Červeným perem aneb symboly kontrolní role 

V humanitních vědách symbolem nazýváme jakoukoli významovou strukturu, v níž smysl 

přímý, doslovný poukazuje navíc k jinému smyslu, nepřímému, přenesenému, jenž nemůže 

být uchopen jinak než skrze smysl první (Ricoeur, 1993). Například „salutující černoch je 

symbolem francouzského imperialismu“ (Barthes, 2004, s. 126). Ke čtení symbolu je třeba 

určité komunity, která dokáže významy symbolu číst. Takovou komunitou je také škola 

protkaná rozmanitými symboly kontroly. 

 Jak vyplývá z předchozího pojednání o autoritě, role studenta ve škole není 

automaticky spojena se symboly kontroly ve vztahu k žákům. Na svojí praxi to zažil 

například Michal: „V rámci předmětu výchova ke zdraví jsem byl požádán, zda bych nešel 

jako doprovod se žáky na besedu týkající se pohlavní choroby AIDS, která se konala v kině 

Art. Beseda trvala i s cestou 4 hodiny. Během cesty jsme řešili pouze jeden pedagogický 

problém, a to ten že mě dva žáci přemlouvali, abych jim povolil si zapálit cestou cigaretu.“ 

(Kamil) 

 Jinými slovy, studenti sami o sobě představiteli kontroly v očích žáků nejsou. Stávají 

se symbolem kontroly většinou až tehdy, když vedle nich stojí učitel: „Po příchodu do třídy 

jsme byli s učitelkou svědky zajímavé podívané. Dva žáci leželi na podlaze jeden na druhém a 



rvali se. Zbytek třídy stál kolem nich a povzbuzoval je. Jakmile jsme se objevili ve dveřích, 

všichni se okamžitě rozutekli na svá místa.“ (Květoslav) 

 Symboly kontroly jsou pro osvojování a vykonávání učitelské role nezbytné, proto si 

je studenti „půjčují“ od učitelů. Typickým symbolem kontroly je červené pero, s jehož 

přijetím jako symbolem kontroly se potýkala studentka Anna: „Další hodinu jsem měla za 

úkol zkontrolovat sešity žáků. Červeným perem jsem jim dopisovala, co si mají doplnit, a měla 

jsem smíšené pocity, když jsem opravovala krásně upravený dívčí sešit, ve kterém byl pěkný 

obrázek a velký barevný nadpis Vykingové. Nemilosrdně jsem to škrtla a opravila na 

Vikingové s vykřičníkem.“  

 Protože symbol sám o sobě studentům k zajištění sociální kontroly mnohdy nestačí, 

hledají také komplexnější symboly, které můžeme nazvat rituály. Rituál je shluk symbolů, 

který je ve své podstatě dramatický. Rituály jakožto zaběhlé významy umožňují sociálním 

aktérům vystupovat v sociální realitě (McLaren,1999). Svůj rituál kontroly přiblížila Agátě 

její cvičná učitelka: „Po hodině jsem se ptala paní učitelky, co dalšího bych mohla vyzkoušet, 

abych třídu utišila, a ona mi navrhla, abych příště, pokud bude stejný problém, si vyžádala 

žákovskou knížku a položila ji na katedru – žáci se prý neodváží dál vyrušovat.“  (Agáta) 

 Rituály však studenti na praxi nemají ustavené, proto někdy hledají „tvrdé“ nástroje a 

strategie kontroly: „Co naopak si myslím, že jsem zvládla, je houpání Davida na židli. 

Dvakrát jsem ho napomenula, ale on neuposlechl a houpal se dál. Celou situaci jsem vyřešila 

s klidnou hlavou. Řekla jsem mu, ať se vedle lavice postaví. Když neumí poslechnout, tak bude 

celou hodinou stát. V polovině hodiny jsem viděla, jak už ho bolí nohy a chce si sednout. 

Myslím, že tohle byl pro něho větší trest než psaní poznámky do žákovské knížky.“ (Antonie) 

 Symboly a rituály kontroly nejsou samozřejmě jen ty, které slouží k udělování 

negativních sankcí. S pozitivními sankcemi, které učitelka vztáhla na žáky odklánějící se od 

sobeckého chování, které v názorech žáků převládalo, se setkala na náslechu studentka Anna: 

„U čitelka po přečtení příběhu položila žákům otázku, co by si přáli, kdyby měli jedno přání 

od zlaté rybky. Kromě odpovědí jako: ,aby už nebyla nikdy škola‘  nebo: ,abych byl milionář‘, 

si jedna žačka posteskla, aby se její rodina měla dobře a byla zdravá, za co ji učitelka 

vyslovila pochvalu, že nemyslí jen na sebe. Načež se jeden žák ozval, že už si promyslel svoji 

odpověď a namísto toho, aby byl milionář si přál, aby se jeho rodiče udobřili a už se 

nehádali. Učitelka se na žáka podívala a jen kývla hlavou.“ (Anna) 

 Role studenta na praxi není sama o sobě symbolem kontroly ve vztahu k žákům, proto 

je pro studenty významný repertoár symbolů a rituálů kontroly, které mohou na svoji roli 

navázat. Studenti na praxi se setkávají se symboly kontrolní role učitele skrze vlastní 



účinkování ve třídě či skrze pozorování učitele. Některé z nich mohou vnímat jako invazivní 

ve vztahu k žákům (červené pero), jindy jim naopak „pouhé“ symboly a rituály nestačí a 

přistupují k tvrdým kázeňským prostředkům. Symboly kontroly však nemůžeme vnímat jen 

ve vztahu k negativním sankcím, neboť stejně tak mohou sloužit i sankcím pozitivním.  

 

2.3. Dvojrole – učitel, nebo student? 

Studenti na praxi hrají jak roli kontrolovaných, neboť podléhají kontrole cvičného učitele, tak 

i roli kontrolujících, když se stávají učiteli žáků ve škole. Roli učitele si na praxi pouze 

půjčují a s ní si půjčují také kontrolní symboly, rituály a mechanismy. Tyto přestupy mezi rolí 

kontrolovaného a kontrolujícího můžeme chápat jako rolové tranzice (přechody).  

 To, že i při výkonu učitelské role podléhají studenti kontrole, dá najevo studentům 

někdy přímo ve výuce cvičný učitel: „Žáci určili podle mě správně přítomný čas u slovesa, 

když se do toho vložila paní učitelka, jestli je to opravdu přítomný čas. Docela mě zaskočila, 

připadala jsem si jako u zkoušky.“ (Amálie) 

 Jedná se o invazivní vstup učitele, kterým studenta přesune z role kontrolujícího do 

role kontrolovaného. Takové narušení role, jehož důsledkem je de facto rolová tranzice 

studenta před zraky žáků, je většinou vnímáno studentem negativně. Pokud cvičný učitel staví 

studenta před žáky do role kontrolovaného, může student svoje působení ve třídě vnímat jako 

neúspěch. Nicméně kontrolu cvičných učitelů jako takovou studenti vítají. Do role 

kontrolovaných vstupují rádi zejména tehdy, má-li pro ně rolová tranzice přijatelnější formu. 

Například odehraje-li se po odučené hodině: „Když za mnou na konci hodiny přišel učitel a já 

viděla tu jednu stranu v jeho sešitě, byla jsem více než potěšena. Uviděla jsem asi osm plusů 

v kroužku, označujících pozitiva. No zkrátka paráda!“ (Ariana) 

 Pokud proběhne rolová tranzice v prostoru pro ni určeném, může student těžit z 

pozitivního efektu kontroly. V diskursu sociálně práce by se zde jednalo o opozitum kontroly, 

tedy o pomoc. Pomoc je dojednaný způsob společné práce, kterou si klient přeje (Úlehla, 

2005). Oním klientem je zde student a pomoc mu nabízí cvičný učitel skrze nezbytnou 

zpětnou vazbu, která vede k profesionalizaci studenta a jeho usazení v představě o roli učitele. 

V této perspektivě se také otevírá formativní potenciál praxí.  

 

 

3. Reflexe role: Ve své kůži? 



Obraz učitelské role se u studentů vytváří skrze reflexi vlastní zkušenosti ve třídě i skrze 

reflexi práce učitelů, u kterých studenti realizují náslechy. S učiteli se studenti srovnávají, 

alterují didaktické situace, které učitelé používají, a často se umísťují na škále s extrémními 

póly chci být jako cvičný učitel – nechci být jako cvičný učitel. 

 Ve vztahu k vlastní zkušenosti došlo u studentů k reflexi sebe sama v roli učitele, 

kterou jsme zde diskutovali z hlediska její kontrolní dimenze. Mimo jiné podle toho, na kolik 

se cítili v pozici kontrolního agenta komfortně a nakolik se jim dařilo tuto roli naplňovat, se 

utváří jejich orientace směrem k učitelské profesi. Studenti přitom porovnávají svoje skutečné 

Já, reprezentované atributy, o nichž je jedinec přesvědčen, že jimi disponuje a Já ideální, 

zahrnující jeho přání, představy o tom, jaký by chtěl být (Pravdová, 2013). Svoje nedostatky 

na začátku studenti mnohdy shledávají ve svých oborových znalostech: „Občas jsem byla 

překvapena jejich otázkami. Myslím, že na této stránce musím ještě pracovat.“ (Aneta) 

 Přestože je zpochybňování vlastní expertnosti u studentů běžné, není pro další 

rozhodování o roli učitele výhradním ukazatelem. Pochybnosti o vlastním zvládnutí role 

vyvstávají zejména s jejími sociálními charakteristikami, jejichž součástí je i dimenze 

kontrolní: „P řemýšlel jsem nad tím, že učitelství je opravdu hrozná dřina a že je dost možné, 

že na tuto profesi nejsem stavěný, že pro ni nemám předpoklady.“ (Kryštof) 

 Nastane-li rozpor mezi skutečným Já a ideálním Já, projevuje se v emočním stavu 

jedince jako nespokojenost, zklamání a smutek (Pravdová, 2013). U studentů učitelství tento 

rozpor může vést až ke zvažování změny profesní orientace. Opačným příkladem je situace, 

kdy si skrze reflexi praxe studenti uvědomí, že učinili správnou profesní volbu: „Co mi praxe 

dala je to, že můžu říci, že jsem se v povolání být učitelkou nemýlila. Na školní půdě jsem jako 

ryba v rybníce. Těšívala jsem se z pocitu, když žáci mou podané učivo pochopili. Ten hřejivý 

pocit, kdy zjistíte, že vás povolání naplňuje – i když to byla jen praxe.“ (Antonie) 

 Reflexi lze chápat jako významný prvek v přípravě na budoucí profesi, skrze který 

mohou studenti poznávat a rozvíjet svoje didaktické znalosti obsahu, strategie řízení třídy i 

sebe sama. V reflexi praxe studentů učitelství se prolínají tři oblasti, které diskutuje 

následující kapitola.  

 

4. Diskuse: Tři oblasti reflexe 

Jedním z hlavních doporučení pro začínající učitele je být reflektivní. Začínající učitelé tak 

mohou identifikovat obavy a problémy a modifikovat své působení tak, aby těmto problémům 

předcházeli (Silverman & Ennis, 2003). To platí dvojnásob pro studenty na praxi, kteří by si 



měli reflektivní dovednosti osvojit v průběhu studia, aby je pak mohli používat v profesi. Do 

reflexe přitom vstupují tři dimenze reality: didaktická, sociální a osobnostní. Ve vztahu 

k těmto dimenzím reality můžeme uvažovat o třech oblastech reflexe, které nesou odlišný 

obsah (viz tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Oblasti reflexe 

DIMENZE REALITY OBLAST REFLEXE OBSAH REFLEXE 

didaktická didaktická „co a jak učit“ 

sociální sociální „co se děje kolem“ 

osobnostní osobnostní „já“ 

 

 Při vstupu do praxe studenti často upřednostňují reflexi v didaktických otázkách. 

Jinými slovy ptají se a hledají odpovědi na to, co a jak mají učit. V začátcích je tedy třeba 

studentům ukázat, že „reflexe není o hledání správných a špatných odpovědí“ (Moon, 2013, s. 

99). Některé reflektivní postupy v didaktických otázkách nabízí například známá 

Korthagenova (2011)4 publikace či publikace Janíka a kol. (2013).  

 Přestože didaktická oblast je jádrová pro celý proces vyučování, nelze opomenout, že 

se tento proces odehrává v sociálním kontextu, který didaktickou oblast ovlivňuje. V souladu 

s Bernsteinovou (1996) tezí můžeme tvrdit, že regulativní diskurs je nadřazen diskursu 

didaktickému a didaktický diskurs je součástí regulativního. Jinými slovy, pokud učitel 

„nezvládne“ třídu například z hlediska kázně, těžko může naplnit svoje didaktické cíle. Se 

sociální dimenzí praxe tak do pozadí ustupuje vzdělávací obsah a naopak převládají hlediska 

obecnější, pedagogická a psychologická. Možnou vyprázdněnost reflexe s ohledem na učivo 

v případě upřednostnění obecnějších otázek diskutují Slavík, Janík, Najvar a Píšová (2012): 

„Přitom v praxi se tyto dvě stránky učitelské práce vůbec nemusí oddělovat, a tím  méně vylučovat. Žáci se totiž 

vždy musí učit „něčemu“ (tj. určitému obsahu, který si odnášejí jako znalost, dovednost, hodnotu apod.) „nějak“ 

(tj. určitým postupem výuky, který žákům umožňuje obsah uchopit). To znamená, že vztah mezi žákem a 

obsahem je vždy v reflexi výuky nějakým způsobem zanořen i tehdy, pokud převažuje zájem o obecnější otázky: 

způsoby komunikace, kvalitu sociálního klimatu, strategii budování autority učitele, podoby individualizace v 

podpoře procesů žákova učení, způsoby hodnocení žáků ad.“ (Slavík, Janík, Najvar & Píšová, 2012, s. 380). 

 Právě s ohledem na studenty a začínající učitele je reflexe sociální dimenze reality 

klíčová. Nahlédneme-li ještě jednou do deníků studentů, neuniknou nám výroky jako „P řežila 

                                                           
4 Nicméně Slavík, Janík, Najvar a Píšová (2012) ve svém příspěvku ke Korthagenově publikaci upozorňují, že 
Korthagenova koncepce učitelské přípravy by se mohla jevit jako personalistická, zdůrazňující osobnostní a 
sociální rozvoj studentů učitelství, nikoliv didaktická. Záhy však autoři dodávají, že „její obecné pojetí nicméně 
docela dobře umožňuje posuny v jednom i druhém směru“ (2002, s. 381). 



jsem, nicméně jsem chtěla chvílemi opravdu utéct“ (Astrid). U studentů je tedy naléhavější 

otázka „jak přežít“ v sociální situaci třídy a jak porozumět svým vlastním reakcím při výuce 

než otázka, jak něco žáky co nejlépe naučit na základě respektu k jejich vlastnímu pojetí 

problému (Slavík, Janík, Najvar  & Píšová, 2012). 

 Třetí oblast reflexe prolíná didaktickou i sociální a je jí reflexe osobnostní. Tato rovina 

reflexe je zaměřena na vnímání sebe sama, srovnání skutečného a ideálního Já. Osobnost 

učitele lze chápat jako jeden z předpokladů efektivity vyučování (Martin & Loomis, 2006) i 

z předpokladů zvládnutí regulativního diskursu. Osobnostní rozvoj učitelů5 je dnes nejen 

akceptovaným prvkem učitelského vzdělávání, ale i jedním z jeho pilířů (Russel, 2002). Kolář 

(2013) upozorňuje, že jsou to právě pedagogičtí pracovníci – vychovatelé, učitelé, lektoři, u 

kterých se uvažuje o osobnostním rozvoji jako o podpoře profesní kultivace.  

 V edukační realitě se samozřejmě didaktická, sociální a osobnostní oblast prolínají. 

Učitel didakticky předkládá učivo, zároveň řídí sociální systém třídy a působí v tomto procesu 

skrze svoji osobnost. Je tomu tak i u kontrolní dimenze role učitele či studenta na praxi, která 

prolíná těmito třemi oblastmi. Reflexe však přináší možnost tyto tři oblasti analyticky oddělit 

a lépe tak porozumět edukační realitě, což je nezbytným předpokladem efektivního 

vyučování.  

 

Závěr 

 Z mnoha dimenzí učitelské profese jsme zde diskutovali dimenzi kontrolní. Zejména 

proto, že ve studentských denících vyvstávalo téma školy jako normativní instituce a k němu 

se vázaly naléhavé otázky, jak získat kontrolu v edukačním a sociálním prostředí školy.  

 Zatímco roli učitele jako reprezentanta sociálního řádu a aktéra reprodukce sociálních 

norem studenti v počátcích své praxe nezaznamenávají, kontrolní dimenze role učitele ve 

vztahu k prostředí školy je pro ně jasně patrná. S kontrolní dimenzí učitelské role se studenti 

setkávají hned na začátku svojí praxe, ať ji reprezentuje školní řád nebo červené pero, kterým 

učitel opravuje chyby žáků. Přijetí kontrolní dimenze učitelské role je pro mnohé emotivní 

proces, jak ukazují citace ze studentských deníků. Přesto bez naplnění kontrolní dimenze 

učitel či praktikant ve své roli fungovat nemůže. Přesvědčili se o tom někteří ze studentů, 

kteří před žáky vystoupili pouze z role studenta. Žáci jejich kontrolní aktivity nepřijímali. 

K hladkému vstupu do učitelské role může studentovi napomoci zejména cvičný učitel. Záleží 

na něm, jak studenta do třídy uvede, zda mu „kryje záda“ a zda dokáže pracovat s rolovými 
                                                           
5 Hovořit můžeme také o osobnostně sociálním rozvoji, který lze na základě odborné literatury vnímat jako 
synonymum osobnostního rozvoje (Kolář, 2013).  



tranzicemi studenta. Student totiž během praxe neustále přepíná z role kontrolovaného (ve 

vztahu k cvičnému učiteli) do role kontrolujícího (ve vztahu k žákům) a naopak.  

 Pokud bychom přepnuli z diskursu sociologie do diskursu sociální práce, mohli 

bychom hledat opozitum kontroly v pomoci. Dimenze pomoci bude pravděpodobněji 

vyvstávat u zkušených učitelů, kteří disponují jedním z předpokladů pomoci – důvěrou žáků. 

Pro studenty na praxi vyvstává jako prvotní potřeba získání kontroly, kterou dosud 

nedisponovali. Ta je pak předpokladem dalšího působení na žáky.  

 V reflexi nové role studentů učitelství na praxi se prolínají tři oblasti reality: 

didaktická, sociální a osobnostní. K těmto oblastem můžeme přiřadit také oblasti reflexe. 

Z hlediska analýzy vnímání kontrolní role v malé sociální skupině je stěžejní reflexe sociální 

dimenze, nicméně dimenze didaktická a osobnostní je v ní neustále přítomna. Tyto tři 

dimenze reality tvoří komplexní zkušenost studenta. K jejímu zpracování se přímo nabízí 

využití reflektivních deníků a reflektivních seminářů. Skrze ně mohou studenti s těmito 

oblastmi praxe systematicky pracovat a přiblížit se k pochopní edukační reality v širších 

souvislostech. Postupné porozumění edukační realitě a vlastní roli v ní přitom považujeme za 

nezbytné pro pozdější úspěšné působení v praxi. Odnesou-li si studenti tyto reflektivní 

dovednosti již z přípravného vzdělávání, napomohou jim na další cestě reflektivního praktika. 

Předpokladem této koncepce přípravného vzdělávání učitelů je dlouhodobé a systematické 

rozvíjení reflektivních dovedností nejen u studentů učitelství, ale také u jejich pedagogů.  
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