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Řízení třídy studenty učitelství na praxi
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Řízení třídy jako „Achillova pata“ 
studentů učitelství na praxi

Šok z reality (Veenman, 1987; Dicke, Elling, Schmeck, & Leutner, 2015; Wolff, van den Bogert, 
Jarodzka, & Boshuizen, 2015). 
- žáci nezpochybňují odbornost studentů učitelství na praxi, vnímají je jako 

experty (Vlčková, K., Lojdová, K., & Lukas, J. et al., 2014; Lojdová & Lukas, 2015; Lojdová, 2015)

- „neviditelná pravidla školní třídy“: výzkum žákovské nonkonformity či skrytého 
kurikula (Lojdová, 2015; Lojdová, 2016); žákovská rezistence (Lojdová, 2015)

Současné výzkumy: 
- řízení třídy učiteli a studenty učitelství (Kounin, 1970; Dicke et al., 2015, Oral, 2012; Šeďová 

et al, 2016; Janík & Miková, 2006; Najvar et al.; 2011)
- mentoring studentů učitelství na praxi provázejícími učiteli (Clarke, Triggs, & Nielsen, 

2014; Riedler & Eryaman, 2016; Hewson, Tabachnick, Zeichner, & Lemberger, 1999; Ng, Nicholas, & 
Williams, 2010; Rozelle & Wilson, 2012; Píšová, 2001; Píšová & Duschinská et al., 2011)



Řízení třídy

Řízení třídy jako vytváření fyzických a psychosociálních podmínek ve školní třídě, 
které podporují proces učení u žáků (Christofferson, Sullivan & Bradley, 2015).

Teoretické pozadí (Lukas & Lojdová, 2019):

Východiska

• behaviorismus
• humanismus

Přístupy

• orientace na učitele (teacher-centered)
• orientace na žáka (learner-centered)

Oblasti

• oblast chování (behavioral management) 
• didaktická oblast (instructional management)

Strategie

• proaktivní
• reaktivní 

Metodologie výzkumu řízení třídy

Cíl výzkumu

• Jaké pojetí řízení třídy mají studenti učitelství na praxi a jejich provázející 

učitelé? 

• Jak se toto pojetí odráží v jejich výuce?

• Jak souvisí řízení třídy studentů učitelství se řízením třídy jejich 

provázejících učitelů?

Metodologie: Sekvenční smíšený design (Vlčková & Lojdová, 2016)



Metodologie

Interpretativní
fenomenologická 

analýza
(IPA)

Otevřené kódování, 
konstantní komparace, 

analytická indukce

Kritická diskursivní 
analýza  
(CDA) 

Kvalitativní sběr dat Kvalitativní analýza 
dat

Dotazník Škála 
managementu 
chování a 
výuky (BIMS) 
(Vlčková, 
Květon, Ježek, 
Mareš, & 
Lojdová, 2019); 

145 studentů 
učitelství a jejich 
123 
provázejících 
učitelů

Kvantitativní 
sběr dat 

Kvantitativní 
analýza dat

statistické 
analýzy v 
programu IBM 
Statistica CZ, 
verze 12:

deskriptivní 
statistika, 
testy normality 
rozložení dat, 
korelace

1. Video z výuky: 6 studentů + 6 učitelů

2. Video z výuky: 6 studentů + 6 učitelů

3. Video z výuky: 6 studentů + 6 učitelů

4. Video z výuky: 6 studentů + 6 učitelů

5. Video z výuky: 6 studentů + 6 učitelů

6. Video z výuky: 6 studentů + 6 učitelů

Rozhovory: 6 studentů

Rozhovory: 6 učitelů

Vybrané výsledky: Kvantitativní část (BIMS) 

Management chování u studentů učitelství a jejich provázejících učitelů

̶ Učitelé reportují, že více uplatňují management chování (4,77) 

než management výuky (4,42)

̶ Učitelé reportují vyšší míru managementu chování (4,77) než 

studenti učitelství (4,29).
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Pokud se žák baví se sousedem,
přesadím ho jinam.

Pokud žák svým chováním vzdoruje,
vyžaduji, aby dodržoval stanovená…

Důsledně kontroluji, jestli se žáci v
hodině věnují zadaným úkolům.

Trvám na tom, aby se žáci ve vyučování
vždy řídili pravidly.

Usměrňuji činnost žáků, pokud se
nevěnují zadanému úkolu.

Učitel Student
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Kvalitativní část

Vybrané výsledky v oblasti chování (Lojdová, 2020)

Řízení třídy provázející učitelky
Ivety

Řízení třídy studentky učitelství 
Zdeny

Pravidla třídy Utvářená ve výuce i mimo ni: 
třídnické hodiny, třídní schůzky

„To jim bylo všechno řečeno.“

Kázeňské 
problémy 

řešení mimo výuku, spolupráce s 
poradenskými pracovníky

řešení ve výuce, nediferencovaně

Převládající
strategie řízení
třídy 

proaktivní reaktivní

„Za scénou“ „Na scéně“

Definujte zápatí - název prezentace / pracoviště8

Kvalitativní část

Souvislosti řízení třídy (Lojdová, 2019)

Provázející učitelka Iveta Studentka učitelství Zdena

Pojetí řízení třídy „Když učím gramatiku, pevně se držím 

tradičního přístupu, protože potřebuji, aby 

to věděli. Ve slohu umožňuji i skupinovou 

práci, tam je to otevřenější.“

„Stanovíme si pravidla – například přesně 

vědí, kdy mají donést úkol.”

Garant vědění – transmisivní přístup –
pseudodemokratická pravidla – „já a oni“ –
kontrolní role učitele

“…vztah vzájemné důvěry, že oni se 

můžou zeptat, když třeba nerozumí nebo 

tak jak já to vysvětluju a oni to nechápou, 

tak se prostě doptají. “

“Dávám jim najevo, že se to rozhodně 

neučí pro mě nebo pro rodiče. Já už to 

umím.“ 

Zájem o žáky – atmosféra ve třídě –
zkušenost žáků – sdílená odpovědnost za 
učení

Řízení třídy zaměřené na učitele Řízení třídy zaměřené na žáka 

Praktiky
ve výuce 

Řízení třídy zaměřené na učitele Řízení třídy zaměřené na učitele



Shrnutí výzkumu

• Odlišné pojetí řízení třídy u studentů učitelství a provázejících 

učitelů (dotazník BIMS)

• Odlišné role studenta učitelství a provázejícího učitele 

• Reprodukce výukových praktik na praxi a význam diskursivní 

komunity školní třídy pro řízení třídy studentem učitelství (srov. Heller, 

2014; Strobelberger, 2012; Cazden, 2001; Poom-Valickis & Löfström, 2018) 

- reflexe šoku z reality 

Závěrem

• přínos výzkumu

• limity výzkumu

Další směry výzkumu (GA ČR):

2019 – 2021: Studenti učitelství v inkluzivním vzdělávání (etnografie více míst; 

longitudinální výzkum)

2020 – 2022: Narativní identity na soukromých alternativních školách
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Děkuji za pozornost


