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1. Profesní začátky učitelů 
mateřských škol

K problematice začínajících učitelů mateřských škol přistupujeme z po-
hledu tzv. profesionalizačního kontinua (Stuchlíková & Janík, 2017), které 
je vyobrazeno na obrázku 1. Jsou v něm rozlišeny čtyři etapy: (1) získává-
ní zájemců o učitelství, (2) přípravné učitelské vzdělávání, (3) uvádění do 
profese, (4) další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů.

obrázek 1 Profesionalizační kontinuum
 (podle Stuchlíková & Janík, 2017, s. 252)

Publikace je zacílena především na 3. etapu. Věnovat se budeme uvádění 
do profese začínajících učitelů mateřských škol. Následující kapitoly bu-
dou zaměřeny na vymezení pojmu začínající a uvádějící učitel, ale také na 
formální a neformální podporu začínajících učitelů, jak byly formulovány 
v rámci šetření TALIS (Boudová, Šťastný & Basl, 2018, s. 20).

Nejprve však považujeme za nutné upozornit na specifikum prvních dvou 
etap profesionalizačního kontinua u profese učitelů mateřských škol, ne-
boť profesionalizační  kontinuum  se vztahuje  výhradně k pregraduální-
mu vzdělávání učitelů na vysokých školách. Česká republika, jako jedna 
z mála vyspělých zemí, však umožňuje získat kvalifikaci učitele mateřské 
školy také pouhým středoškolským vzděláním.

1.1 Příprava na profesi učitele mateřské školy

Do praxe mateřských škol vstupují minimálně dva typy kvalifikovaných 
učitelů. Tím prvním jsou středoškolsky vzdělaní učitelé ve věku zpravidla 
19 let, druhým pak učitelé s bakalářským titulem a kvalifikací. Tito učitelé 
mohou přicházet buď po tříleté, nebo sedmileté přípravě. Se sedmiletými 
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zkušenostmi s přípravou na tuto profesi přichází přibližně jedna třetina 
studentů středních pedagogických škol, protože pokračuje ve studiu v ba-
kalářských programech, které jsou realizovány na všech devíti pedagogic-
kých fakultách v České republice. Část vysokoškolských absolventů má 
však pouze tříletou přípravu na profesi učitele mateřské školy, neboť se 
pro tuto profesi (a studium v tomto oboru) rozhodla až po absolvování 
např. gymnázií či dalších středních škol,  jakými jsou konzervatoře, eko-
nomické školy apod. Přesné statistiky v tomto ohledu nejsou známé. Mož-
nost získat kvalifikaci učitele mateřské školy podle zákona č. 563/ 2004 Sb.  
o pedagogických pracovnících v aktuálním znění se však týká také vyš-
ších odborných škol s pedagogickým zaměřením i vysokých škol v magis-
terské úrovni.

Graf 1 Kvalifikovanost učitelů mateřských škol
 (zdroj MŠMT, 2019)

Jak můžeme vidět v grafu 1, u učitelů mateřských škol dominuje jako nej-
vyšší dosažené vzdělání středoškolské maturitní vzdělání, které vykazuje 
necelých 66 % učitelů (nejvíce v Karlovarském kraji 82,3 %, nejméně v Par-
dubickém kraji 54,5 %). Vysokoškolské vzdělání má necelých 28 % učitelů 
(nejvíce v Moravskoslezském kraji 38,4 %, nejméně v Karlovarském kra-
ji 15,2 %). Bez maturitního vzdělání působí zhruba 0,8 % učitelů, nejvíce 
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pak  ve  Středočeském  kraji  (1,8  %),  jedno  procento  pak  převyšuje  ještě  
Plzeňský kraj (1,5 %) a Praha (1,3 %).

Výzkum, který představujeme v kapitole 5.2, přináší zjištění o realitě za-
čátků profesní dráhy učitelů mateřských škol, kteří získali kvalifikaci jak 
na středních školách, tak v bakalářské, ale i magisterské úrovni.

Zajímavá  zjištění  přinesly  výzkumy  zaměřené na motivaci  vysokoškol-
ských studentů. Motivace je zcela jistě důležitou součástí 1. etapy profesi-
onalizačního kontinua (obr. 1) a také se významně spolupodílí na úspěšné 
adaptaci začínajícího učitele a rozvoji jeho profesních kompetencí,  jak si 
uvedeme dále. Výzkumy zaměřené na motivaci studentů se realizovaly 
na několika vysokých školách. 

Wiegerová  s Gavorou  (2014)  zjistili,  že  významnými osobnostními  fak-
tory pro volbu povolání učitelek MŠ jsou feminita a emocionalita. Femini-
ta  je  specifická zkušenostní optika, pod  jejímž vlivem (můžeme hovořit 
o filtru) ženy vnímají svět a vyhledávají činnosti a situace, které vyhovují 
této optice. Zároveň feminita zužuje profesní uplatnění a předprogramu-
je  ženské  subjekty  stát  se  učitelkami,  jelikož  učitelská  profese  je  v  naší 
tradici  dominantně  obsazována  ženami.  „Emocionalita  přináší  citlivost 
při vnímání světa a představuje energizující prvek jednání, který souvisí 
s feminitou. [...] Feminita a emocionalita byly propojeny empatií jako sil-
nou osobnostní vlastností, která je podmínkou pro pochopení perspektiv 
a potřeb dětí“ (Wiegerová & Gavora, 2014, s. 531). Autoři tohoto výzku-
mu současně uvádějí, že „silná emocionalita však vytlačuje kontrolu nad  
racionalitou“ (tamtéž). Obdobné závěry přinesl také výzkum Burkovičo-
vé (2015), Sovové s Podperou (2014) a Janíka a kol. (2020), kteří uvedli, že 
studenti jsou motivováni pozitivními city k dítěti, často bývají ovlivněni 
zkušenostmi z rodiny, kdy jeden z rodičů je učitelem. K dalším motiváto-
rům však patřila také výhoda státního místa a prázdniny. 

Do praxe tak přichází absolventi s různorodou úrovní přípravného vzdělá-
vání a tím i zkušenostmi a rozdílnou úrovní profesních kompetencí. Spolu 
s osobnostními charakteristikami a motivací, která je do praxe přivádí, tvoří 
velmi nesourodou skupinu. Pro uvádění do praxe je proto potřeba zacházet 
velmi citlivě s očekáváními a  individualitou každého začínajícího učitele.

1.2 specifika profese učitele mateřské školy

Profese učitele mateřské školy je specifická svojí multioborovostí. Učitelé 
tak musí zvládnout na určité úrovni obsahovou šíři různých oborů. V tom-
to ohledu je profese učitele mateřské školy velmi blízká profesi učitele na 
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1. stupni základní školy, neboť i v ní je potřeba integrovat obsah vzdělání 
a hledat  styčné body „mezi  různými obory s  cílem snažit  se zprostřed-
kovávat základy celistvého obrazu světa, který odpovídá globalizačnímu 
charakteru vnímání a myšlení dětí v tomto věkovém období“ (Tomková & 
Spilková, 2019, s. 13). Obě profese mají společnou také roli, kterou dobře 
vystihl bývalý ministr školství Petr Piťha, který uvedl, že „role učitele má 
charakter mistra, který  svého žáka − učně uvádí do veškerého poznání 
a který ho celkově osobnostně a postojově  formuje. Předává moudrost, 
kterou sám má,  je příkladem vším, čím sám je a žije“ (Piťha & Helus in 
Tomková & Spilková, 2019, s. 13). 

Kromě multioborovosti předškolního vzdělávání můžeme k dalším spe-
cifikům této profese přidat také týmovost práce, neboť ve třídě mateřské 
školy působí zpravidla dva učitelé/učitelky, případně další personál,  ja-
kým jsou chůvy, asistenti pedagoga, školní či osobní asistenti. Nesmíme 
zapomenout ani na další zaměstnance mateřské školy (kuchařky, provoz-
ní), kteří běžně vstupují do tříd a jsou součástí předškolního vzdělávání 
především v souvislosti s rozvojem sebeobslužných činností dětí.  Je na-
nejvýš nutné, aby oba učitelé byli ve svých přístupech jednotní a společ-
ně s dalšími dospělými v mateřské škole vytvářeli bezpečné a pohodové 
klima pro učení, vývoj a rozvoj dětí.

Tím nejpodstatnějším specifikem je však věk dětí, se kterými v mateřské 
škole učitelé pracují. V předškolním věku se velmi intenzivně utváří osob-
nost jedince. Děti přicházejí do mateřské školy s nejrůznějšími zkušenost-
mi, odlišnými schopnostmi, ale i kulturním zázemím. Mateřská škola  je 
prvním a velmi důležitým společenským prostředím,  se kterým se dítě 
setkává mimo nejbližší rodinu. Děti si do něj přináší své osobní charakte-
ristické rysy a rozdílné aspekty v chování, které si osvojily doma. 

V tomto období se také intenzivně rozvíjí jazyk a řeč, proto je důležité, aby 
byl učitel mateřské školy dobrým mluvním vzorem. Význam kultivova-
ného mluveného projevu vzrůstá také směrem ke komunikaci s rodinou, 
neboť v předškolním vzdělávání je zapojení rodiny nepostradatelnou sou-
částí individualizovaného předškolního vzdělávání. 

Nový  koncept  předškolního  vzdělávání  spojený  s  humanizací  školy 
a osobnostním rozvojem dítěte přinesl zvýšené nároky také na diagnos-
tické  dovednosti  učitelů mateřských  škol.  Učitel  je  povinen  analyzovat 
věkové a individuální zvláštnosti dětí tak, aby pro ně připravil bohatou 
vzdělávací nabídku směřující cíleně k rozvoji kompetencí (MŠMT, 2021, 
s. 45). K dalším povinnostem učitele mateřské školy patří spoluvytváře-
ní školních vzdělávacích programů a projektování třídního vzdělávacího 
programu. V  souladu  se  specifiky  této věkové kategorie však musí  být 
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učitel velmi flexibilní a tvořivý, aby dal dětem dostatek prostoru pro jejich 
spontánní aktivity (hru), neboť děti se v předškolním věku učí především 
spontánně. Řízené činnosti tedy musí být nabízeny citlivě s ohledem na 
dispozice a potřeby jednotlivých dětí. 

Aby učitel mateřské  školy dostál nárokům  tohoto povolání, nemůže  se 
naučit pouze soubor úkonů, které by se daly rutinně zvládat, neboť v pra-
xi se bude setkávat s  jedinečnými případy (unique cases) – pedagogický-
mi situacemi, jejichž řešení bude vyžadovat okamžité tvůrčí rozhodování 
„v  akci“  a  bude  podléhat  systematické  reflexi  zkušeností.  Příprava  na 
profesi  tak vyžaduje  také rozvoj reflektivních dovedností, které se dnes 
stávají základem pro celoživotní učení a profesní rozvoj učitele (Rodová & 
Syslová, 2021). 

1.3 začínající učitel mateřské školy

Absolvent, který nastupuje do mateřské školy, není „hotovým“ učitelem, 
přestože zpravidla od prvního dne vykonává všechny běžné činnosti, kte-
ré patří k učitelské profesi. Pojem začínající učitel (novice) mateřské školy 
zahrnuje všechny učitele a učitelky, kteří získali kvalifikaci pro tuto profe-
si v souladu s odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
v aktuálním znění. Jako začínající učitel je v odborné literatuře zpravidla 
označen učitel, který v profesi působí první až pátý rok  (Juklová, 2013, 
s. 98; Píšová, 2005, s. 118; Šimoník, 1994, s. 9). Termín novic charakterizuje 
Píšová a kol. (2011, s. 12) jako osobu, která je v „dané doméně nová, z če-
hož vyplývá, že ještě nedisponuje specifickými zkušenostmi“. 

V souladu s Vitečkovou (2018, s. 28) vnímáme začínajícího učitele jako uči-
tele „v adaptačním období, které definujeme jako období začátku profes-
ní dráhy učitele, jako dobu, kdy je učiteli poskytována podpora vedením 
školy, nebo v případě neexistence podpory jako dobu, kdy se učitel adap-
tuje na nové prostředí“. O období adaptace mluví Vitečková jako o období 
prvního roku po nástupu do profese. Zamýšlený kariérní systém (MŠMT, 
2018) pak o začínajícím učiteli a adaptačním období smýšlel v horizontu 
prvních dvou  let po nástupu do praxe. V našem pojetí  jsme výzkumně 
pracovali se začínajícím učitelem  jako s učitelem, který  je v praxi maxi-
málně tři roky.

První  roky v praxi patří v profesním životě všech učitelů, nejen mateř-
ských  škol,  k  nejnáročnějším.  Někteří  autoři  jej  označují  např.  jako  boj 
o přežití (Nias in Juklová, 2013, s. 30) či šok z reality (Lortie in Švaříček, 2011, 
s. 254). Výzkum Švaříčka (2011, s. 255) odhalil, že viníka „šoku z reality“ 
hledali učitelé především v nekvalitní pregraduální přípravě.
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Nelze než  souhlasit  s  Janíkem a  kol.  (2020,  s.  3),  že  „začínající  učitelé 
jsou perspektivní, avšak zranitelnou profesní skupinou. Se začínajícími 
učiteli jsou mnohdy spojována (nepřiměřená?) očekávání. Předpokládá 
se například, že vnesou do škol moderní přístupy a inovace, na druhou 
stranu  se po nástupu do praxe potýkají  s  řadou nesnadno  řešitelných 
problémů”.

I my  jsme si,  stejně  jako  Janíková  (2019, s. 26), položili otázku: V čem  je 
etapa začínajícího učitele  specifická? S oporou o vybrané vývojové modely 
učitele (kapitola 2.1), související výzkumy (kapitola 5) a zahraniční zkuše-
nosti (kapitola 4) můžeme shrnout specifika začínajícího učitele mateřské 
školy následovně: 

 „Základním vývojovým úkolem, který před začínajícím učitelem stojí, 
je realizovat posun v náhledu na sebe sama, tj. posunout se v náhledu 
na výuku z pozice někdejšího žáka a studenta do pozice současného 
a budoucího učitele“ (Janíková, 2019, s. 27).

 Začínající  učitelé  mohou  po  nástupu  do  profese  prožívat  tzv.  šok 
z praxe, který bývá přirozeným průvodním jevem adaptačního pro-
cesu. Na začínající učitele doléhá odpovědnost za skupinu svěřených 
dětí  a  každodenní  setkávání  s  jejich  rodiči může  vyvolávat  úzkost 
(Katz, 1972). 

 Zejména  vysokoškolsky  vzdělaní  učitelé  zjišťují,  že  jde  o  psychicky 
velmi náročnou profesi neúměrnou výši platu (Janík et al., 2020, s. 36). 

 Jedním z hlavních úkolů je zvnitřnit filozofii školy a sladit své přístupy 
s kolegou/kolegyní, s nímž/níž působí začínající učitel ve třídě, a osvo-
jit si psaná i nepsaná pravidla mateřské školy, jak vycházet s kolegy, 
jak se stát rovnoprávným členem školní komunity.

 Do  praxe  nastupují  učitelé  s  různou  úrovní  profesních  kompetencí 
s ohledem na  stupeň dosažené kvalifikace, kteří  zpravidla naráží na 
tyto tři problémy: necítí se být dostatečně připraveni v oblasti adminis-
trativy, spolupráce s rodiči a společného vzdělávání (Havel et al., 2018; 
Soukupová, 2018; Syslová & Parmová, 2017). 

 Při  výchovně  vzdělávací  činnosti  činí  začínajícím  učitelům  největší 
problém zajistit bezpečnost dětí (Juhaňák et al., 2018, s. 86). 

Adaptační  proces  lze  považovat  za  úspěšně  ukončený,  když  dojde 
k tzv. konsolidaci a  stabilizaci  začínajícího učitele, tzn. když  je  schopen 
začít vnímat jednotlivé děti a nachází jistotu ve svých přístupech a začíná 
těžit ze svých vlastních zkušeností.
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1.4 uvádějící učitel

Uvádění začínajících učitelů se stalo běžnou praxí v sedmdesátých letech 
20. století  (podrobněji v kapitole 3.1). Po roce 1989 se však se zrušením 
doposud  platné  legislativy  přestalo  uvádění  realizovat  jako  systémová 
podpora začínajícím učitelům. Jak uvádí Podlahová (2004), na některých 
školách se o přidělení uvádějícího učitele pouze mluví, na dobrých ško-
lách se na to nezapomíná. Uvádění do praxe tedy nemá v současné době 
jasně daná pravidla a záleží na kultuře každé mateřské školy,  jak bude 
proces socializace začínajícího učitele probíhat (viz kapitola 1.5). Pedago-
gický slovník popisuje uvádění do praxe jako práci začátečníka v reálných 
podmínkách pod dohledem a pod vedením zkušenějšího kolegy (Průcha, 
Walterová & Mareš, 2013, s. 295).

Zpravidla je začínajícím učitelům alespoň formálně přidělován tzv. uvádě-
jící učitel. Ředitelé a ředitelky mateřských škol obvykle přidělují začínají-
cím učitelům zkušeného učitele/učitelku, nezřídka však tento úkol svěřují 
kolegyni,  se  kterou  bude  začínající  učitel  ve  třídě  pracovat.  Je  nutné  si 
uvědomit, že uvádějící učitel by kromě profesní vyzrálosti měl být také 
dobrým mentorem. Nestačí tedy být vybaven pouze zkušenostmi v oblasti 
práce s dětmi, ale také být schopen poskytovat zpětnou vazbu, umět na-
slouchat a mít dobře rozvinuté komunikační a další dovednosti spojené 
s poskytováním kolegiální podpory. Některé výzkumy však ukazují, že 
představa  „dobrého  uvádějícího  učitele“  je  často  spojená  s  představou, 
že  jde  především  o  to  být  pro  začínajícího  učitele  dobrým vzorem pro 
nápodobu (Gadušová et al., 2014).

Uvádějící  učitel má  významný podíl  na  socializaci  nového  začínajícího 
učitele. Jeho podpora směřuje do dvou základních oblastí profesního roz-
voje: 1) směrem k mateřské škole, tedy stát se členem týmu a porozumět 
kultuře školy a její vzdělávací koncepci; 2) směrem ke třídě, tedy k dětem 
a jejich rodičům, k plánování, realizaci a vyhodnocování individualizova-
ného předškolního vzdělávání.

Podlahová  (2004)  vymezuje  dva  krajní  typy  uvádějících  učitelů.  Prv-
ní, který se těší na přicházejícího učitele s ohledem na inspirace, které 
může přinést,  tedy v  souvislosti  s přínosy pro  svoji práci. Druhý  typ 
pak  očekává  málo  zkušeného  učitele  s  minimální  výkonností,  tedy 
přistupuje  k uvádění  jako nárůstu  objemu vlastní  práce. Mezi  těmito 
krajními typy existuje velká škála dalších variant, z nichž vyváženou je 
právě uvědomění si obou těchto aspektů uvádění. V souladu s Podla-
hovou (2004, s. 49) doporučujeme „chápat instituci uvádějícího učitele 
jako vstřícný krok, jako ruku nabídnutou ke spolupráci, a nikoliv jako 
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snahu kontrolovat začátečníkovy pedagogické výkony a omezovat jeho 
tvůrčí nápady.“ 

Jak jsme uváděli výše, způsob poskytování podpory začínajícímu učiteli 
bychom mohli  označit  jako mentorování. Mentoring  v  učitelství může-
me chápat jako záměrný dlouhodobý proces podpory, který je poskyto-
vaný učiteli na pracovišti  zkušenějším kolegou  s  cílem usnadnit proces 
jeho profesního  rozvoje  (Píšová & Duschinská,  2011).  „Cíl  je  spatřován 
v urychlení profesionálního vzestupu, zvýšení úspěšnosti a spokojenosti 
v práci“ (Syslová et al., 2015, s. 17). Mentor má facilitovat učení začínající-
ho učitele. Jeho role spočívá v monitorování vzdělávacích přístupů, jejich 
vyhodnocování a poskytování zpětné vazby. Nemělo by jít o poskytová-
ní nevyžádaných rad a kontrolu práce začínajícího učitele, ale podporu 
v přebírání  zodpovědnosti  za výsledky vzdělávání  a hledání  osobitého 
stylu učení. Spolupráce mezi uvádějícím a začínajícím učitelem by měla 
být založená na rovnocenném, bezpečném a podporujícím vztahu.

Při výběru uvádějícího učitele by ředitel/ka mateřské školy měl/a myslet 
na několik důležitých aspektů spojených s uváděním a vybírat tak, aby šlo 
o učitele  spolehlivého,  zodpovědného a  loajálního vůči mateřské  škole. 
Důležité je, aby byl profesně a odborně zdatný, byl proaktivní a zapojený 
do života školy, pomáhal spoluvytvářet klima školy a školu reprezentoval 
a propagoval. Uvádějící učitel by měl být uznávaný a přijímaný pedago-
gickým sborem, měl by být za všech okolností podporující a vstřícný. 

1.5 Profesní socializace učitele mateřské školy 

Jak jsme naznačili výše, uvádění do profese má dva rozměry – individuál-
ní a skupinový. Individuální souvisí zejména s osobnostními charakteris-
tikami učitele, jeho sebepojetím, schopností zvládat zátěžové situace atd. 
Pro naše účely a výzkum představený v 5. kapitole  je důležitý zejména 
skupinový rozměr socializace. Vnímáme ho ve shodě s vymezením Mer-
tona a kol. (1957, s. 278 in Hanušová et al., 2017, s. 42) jako proces, „jímž 
si lidé výběrově osvojují hodnoty a postoje, zájmy, dovednosti a znalosti – 
krátce řečeno kulturu – běžnou ve skupinách, v nichž jsou či se snaží stát 
členy“.

Často citovaný  je model Sikesové a kol.  (1985), který vychází z koncep-
tu kritických (zlomových) událostí v životě učitelů. V něm najdeme fázi 
nazvanou iniciace (21–28 let), kterou autoři charakterizují jako prožívání 
šoku z praxe a ve které si začínající učitelé osvojují nepsaná pravidla, jak 
vycházet s kolegy, ale také jak jednat s rodiči apod. (Podrobněji se o vývo-
jových modelech zmiňujeme v následující kapitole 2.1.)
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Pro výzkumné účely byl v českém prostředí využit model Pollarda (1982). 
Rozpracován byl Hanušovou a kol. (2017), kteří zkoumali faktory ovlivňu-
jící socializaci začínajících učitelů 1. a 2. stupně ZŠ na pozadí tzv. drop-outu. 
K výzkumu začínajících učitelů tělesné výchovy a učitelů expertů jej využi-
la také Janíková (2019). Pollard (1982) ve svém modelu rozlišuje tři roviny: 
(1) interaktivní rovinu, která se týká zejména interakcí mezi učitelem a dět-
mi ve třídě, (2) institucionální rovinu, která se týká organizace školy, vztahů 
s kolegy a vedením školy a (3) kulturní rovinu, do níž spadají vztahy s rodiči, 
ale i širší kontext kulturní, společenský i politický (tabulka 1).

tabulka 1 Model profesní socializace (porovnej s Janíková, 2019, s. 33)

interaktivní  
rovina socializace

Děti, třída
vztahy s dětmi, vzájemné vztahy dětí, klima třídy, chování dětí, 
výsledky vzdělávání

institucionální 
rovina socializace

škola
vybavení, organizace, kultura školy, povinnosti, podpora

kolegové
vztahy mezi kolegy, podpora uvádějícího učitele a kolegů, 
klima sboru, profesní i neformální vztahy

Vedení školy
profesionalita, otevřenost, delegování pravomoci, kontrola/
hospitace, zpětná vazba, podpora profesního rozvoje učitelů 

kulturní  
rovina socializace

komunita blízká škole, rodiče
spolupráce, uznání, zájem 

širší společenský kontext
prestiž profese, úroveň školství jako oboru, fungování MŠMT, 
vysokoškolské vzdělávání učitelů 

V našem výzkumu se zabýváme zejména institucionální rovinou socializace. 
U začínajících učitelů považujeme v tuto chvíli, kdy stát neposkytuje systé-
movou podporu začínajícím učitelům, organizaci předškolního vzdělávání 
v mateřské škole a kolegiální vztahy za nejpodstatnější. Tato rovina je pro 
začínající učitele nejen velmi důležitá, ale někdy i rozhodující při zvažování 
toho, zda v mateřské škole setrvají, či odejdou, což ukazují také výsledky 
některých  výzkumů  začínajících  učitelů  mateřských  škol  představených 
v kapitole 5.1, na vyšších stupních škol pak výzkum Hanušové a kol. (2017).

Zastřešujícím pojmem pro organizaci chodu školy a vztahů, které v ní panu-
jí, se stal pojem kultura školy. Syslová ji s oporou o Pola a kol. (2005) charak-
terizuje jako „obtížně definovatelný, avšak relativně všudypřítomný a stálý 
faktor, v  jehož  jádru stojí přesvědčení, hodnoty a normy“ (Syslová et al., 
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2016 s. 18). Jedním z nejdůležitějších prvků kultury školy jsou pravidla jed-
nání či způsoby komunikace, které se využívají uvnitř  i vně školy. „Jsou 
to způsoby, jak k sobě lidé přistupují a jak spolu komunikují, jak hodnotí 
různé události a jaké k nim zaujímají postoje. Jde ale také o způsob, jakým 
lidé uvažují, přemýšlejí, jak jednají, jak se umějí rozhodovat a řešit nastalé 
situace“ (Navrátilová et al., 2020, s. 9). Sociální klima je považováno za jed-
nu z dimenzí kultury školy a v mateřské škole má zásadní význam. „Má-li 
být učitel žádoucím příkladem pro děti a žáky v individuálním smyslu, je 
sbor učitelů jako celek sociálním modelem, jak může fungovat společenství 
lidí” (tamtéž). Nemůžeme očekávat, že vztahy mezi dětmi budou funkční 
a zdravé, pokud takové nebudou kolegiální vztahy nejen mezi učiteli v ma-
teřské škole, ale také mezi dalšími zaměstnanci a rodiči.

Kultura mateřské školy souvisí s její celkovou kvalitou (podrobněji Syslo-
vá et al., 2016, s. 20). V souvislosti s tím se mluví o tzv. silné kultuře, pro 
kterou je specifická pozitivní pracovní atmosféra a vztahy projevující se 
formulací „my“. Jednou ze základních charakteristik silné kultury je proto 
týmová práce. Dnes již nepracují učitelé izolovaně a nesoutěží se o „nej-
lepšího pracovníka”. Na významu nabývá „profesní komunita, v níž by 
jednotliví učitelé měli sdílet zodpovědnost za společné dílo” (Hanušová 
et al., 2017, s. 57). Profesní komunita by měla v mateřské škole fungovat 
jako učící se komunita (blíže Syslová et al., 2016), což je podmínkou úspěš-
ného profesního  rozvoje učitele,  tedy  i učitele  začínajícího. Z výzkumů 
zaměřených na kulturu školy Hornáčkové (2021) vyplývá, že přetrvávající 
slabou stránkou je komunikace mezi vedením školy a učiteli a k určitému 
zlepšení dochází v komunikaci mezi zaměstnanci mateřské školy a rodiči. 

V našem výzkumu nás zajímala zejména charakteristika přístupů k uvá-
dění do praxe. Na pozadí aktivit uvádění do praxe jsme proto sledovaly 
také jejich povahu. Zda měla spíše podporující, tedy kolegiální charakter, 
nebo zda směřovala spíše k poskytování rad a ke kontrole práce začínají-
cího učitele. Aktivity jsme rozlišovaly také z hlediska formálního a nefor-
málního. K formálním zaškolovacím aktivitám řadíme kurzy a semináře 
pořádané školícími středisky či v rámci projektů zaměřených na uvádě-
ní začínajících učitelů,1 plány systematické podpory začínajících učitelů, 
hospitace či náslechy a poskytování zpětné vazby nebo reflexe profesních 
dovedností začínajících učitelů, společné plánování a pomoc při adminis-
trativních činnostech a tandemovou výuku. K neformálním zaškolovacím 
aktivitám řadíme především neplánované rozhovory, případně další akti-
vity spojené se sdílením zkušeností s dalšími kolegy (porovnej s Boudová, 
Šťastný & Basl, 2018, s. 20).

1  Např. aktivity v rámci projektu SYPO.


