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POZICE ZAČÍNAJÍCÍHO UČITELE 

Tomáš Hamberger 

Shrnutí 
Jsou na začátku své profesní dráhy. Mají příslušné vysokoškolské vzdělání a potřebnou 

didaktickou způsobilost. Chybí jim však to nejdůležitější. Pedagogické zkušenosti. V prvním roce 

jejich působení ve škole se dostaví u většiny začínajících učitelů tak zvaný šok z reality. 

Tento profesní náraz přichází ve chvíli, kdy učitelé zjišťují, že nejsou připraveni na to, co vše 

se od nich ve škole očekává. Samotnou výuku totiž doprovází administrativní záležitosti, dohledy 

o přestávkách, suplování za kolegy, školní soutěže, exkurze, plavání, sběr papíru, třídní schůzky, 

konzultační hodiny a mnoho a mnoho dalších činností. Začínající učitel je pohlcen. 
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Hlavní body 

• Odborné znalosti nejsou vše. Je potřeba mnohem víc, než jen teorie a perfektní znalosti svého 

oboru. Chce to hlavně kus odvahy a trpělivosti s vědomostí toho, že kýžená odměna za svou 

práci se nikdy nemusí dostavit.  

• Končící začínající učitel. Tento koloběh je typický pro Českou republiku, jelikož patříme mezi státy 

s nejčastějším odchodem začínajících učitelů ze školství.  

• Neoblíbené předměty a třídnictví jsou strašákem pro začínající učitele.  

• Vysoká administrativní zátěž a zejména třídnictví je častým důvodem předčasného odchodu 

začínajících učitelů ze školství.  

• Uvádějící učitel: značka ideál. I tak by se dala vyjádřit současná situace ve školství. Odborná 

veřejnost ví, že bez legislativního ukotvení adaptačního/ochranného období pro začínající 

učitele, které by například znemožňovalo udělování třídnictví v prvním roce praxe, se trend 

předčasného odchodu mladých učitelů ze školství zastavit nepodaří. Co na to stát?   
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Odborné znalosti nejsou vše  

Že odborné znalosti nejsou vše, to pochopí každý začínající učitel už během několika málo dní 

za katedrou a praxe mu velmi rychle ukáže, že jejich výborné teoretické znalosti stačit nebudou, 

protože proces vzdělávání není pouze o přenosu vědomostí, dovedností a postojů na žáky. 

Do tohoto procesu vstupuje řada náhlých a proměnlivých situací, které zvláště pro začínající učitele 

mohou být složité, a proto k tomu stát se dobrými učiteli je potřeba mnohem víc, než jen teorie 

a perfektní znalosti svého oboru. Chce to hlavně kus odvahy a trpělivosti s vědomostí toho, že kýžená 

odměna za svou práci se nikdy nemusí dostavit. Na koho se má ale začínající učitel obrátit? Kde má 

hledat pomoc? Po týdnu řeší první spor s rodiči. Hned na to ztrátu mobilního telefonu ve své třídě. 

A do toho se blíží první třídní schůzky. Horor. Začínající učitel chce skončit… 

Končící začínající učitel 

Tento trend bohužel potvrzují i statistiky, které říkají, že čeští učitelé patří k nejstarším v rámci zemí 

OECD. Alarmující je také skutečnost, že stále klesá počet učitelů ve věku do 35 let (z hodnoty 27,7 % 

na 18,7 %) z celkového počtu učitelů. Nedaří se tedy nastavit plynulou generační výměnu a zastavit 

odchod začínajících učitelů a nastavovat takové podmínky, které by tomu dokázaly zamezit. V České 

republice je začínající učitel vnímám jako nejohroženější skupina z hlediska odchodu z profese. 

Na druhé straně žebříčku, kde k odchodům z učitelské praxe téměř nedochází, je Japonsko, Jižní Korea, 

Taiwan nebo Finsko. Co tedy děláme špatně a jiní lépe? Zkusím odpovědět svým vlastním příběhem.  

Neoblíbené předměty a třídnictví jako bonus 

Před sedmi lety jsem začínal jako čerstvý absolvent pedagogické fakulty obor český jazyk dějepis. 

Nastoupil jsem bez jakékoli praxe do svého prvního zaměstnání. Do venkovské školy. Můj první 

přípravný týden vypadal asi takto. „Takže tady je sborovna, tady je tvoje místo, tady je tvoje třída, budeš 

mít třídnictví v 7.A a tady je tvůj rozvrh,“ oznámila mi paní zástupkyně. Když jsem se podíval na rozvrh 

a viděl jsem jen samé hodiny anglického jazyka a pracovních činností, tak jsem se zeptal, zdali nedošlo 

k pochybení, že mám vystudovaný nikoliv anglický, ale český jazyk a dějepis. „Na angličtinu zrovna 

nikoho nemáme a pracovní činnosti nikdo učit nechce,“ reagovala na můj dotaz paní zástupkyně 

a tím začala má profesionální dráha učitele. Musel jsem si se vším poradit sám a je tak trochu zázrak, 

že jsem u profese vydržel dalších 5 let. Bohužel podobných případů je stále velké množství a určitě 

to do jisté míry přispívá k odchodu mladých začínajících učitelů z oboru.  

Prokleté třídnictví 

Osobně vidím největší problém právě v udělování třídnictví začínajícím učitelům. Začínající učitelé mají 

v úvodu své profesní dráhy už tak co dělat, aby se adaptovali na všechny povinnosti, nařízení a omezení 

související se školním vyučováním, ale hlavně mají co dělat, aby se naučili komunikovat s žáky 

i v nepříjemných situacích a naučili se čelit jejich častým verbálním útokům. A to chce skutečně čas, 

trénink a oporu v podobě zpětné vazby od uvádějícího zkušeného učitele. Mladý začínající učitel 

se jedině tak naučí nevyhýbat se těmto nepříjemným situacím, tyto situace podstupovat, učit se je 

efektivně a bez emocí řešit a tím si zvyšovat zdravé sebevědomí. Učitel, který má šanci 

toto v dostatečné míře a s dostatečnou oporou absolvovat, má tak větší šanci stát se kvalitním 

učitelem, ale i kvalitním třídním učitelem, kde přeci jenom častěji vstupuje do komunikace s rodiči a je 
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připraven lépe čelit jejich mnohdy nereálným požadavkům a připomínkám k výchovně vzdělávacímu 

procesu jejich ratolestí.  

Začínající učitel by se měl tedy především věnovat sobě a zlepšovat v komunikaci, v metodice 

a didaktice a co nejméně být zasažen administrativními záležitostmi, které právě nejčastěji zastupuje 

ono prokleté třídnictví. Jedině tak se může stát učitelem, který dokáže dobře vyhodnotit situaci a umí 

pracovat s intuicí. Když se tohle podaří, tak může učitel začít vzdělávat a předávat vědomosti, 

které získal na fakultě, aniž by přišel o svůj entuziasmus a chuť působit v profesi kreativně, o což právě 

velké množství začínajících učitelů v prvních letech své pedagogické praxe přijde. Buď z výše 

popsaného důvodu nepřiměřené administrativní zátěže nebo z důvodu struktur ve škole a zavedených 

praktik, které kreativitě a inovacím nepřejí. A správně vyplnit třídní knihu a spočítat zameškané hodiny 

se začínající učitel naučí později, na tom přeci vzdělávání nestojí. Doufám.  

Uvádějící učitel: značka ideál  

Činnost uvádějícího učitele bývala v zákoně ukotvená, konkrétně vyhláškou č. 79/1977 Sb. Ta byla ale 

k 1. lednu 1985 zrušená a od té doby tedy de facto záleží na konkrétních školách a jejich vedení, 

zda a jakým způsobem se bude podpora začínajícím učitelům poskytovat. Výzkumy ale potvrzují, 

že začínající učitelé pomoc potřebují. Dle statistik mají tito učitelé největší potíže s udržením kázně 

při vyučování a v práci s neprospívajícími žáky. Zde by nějakou formu podpory, například v podobě 

pravidelných konzultací a mentoringu uvítalo více než 50 % začínajících učitelů. Obtížná je pro ně také 

diagnostická činnost, kde by podporu uvítalo 40 % z nich.  

V českém vzdělávacím prostředí je tato problematika stále velkou neznámou. Kolika začínajícím 

učitelům je přidělen uvádějící učitel čili mentor a jaká je reálná podoba jejich spolupráce zatím přesně 

říct nemůžeme. Faktem ale je, že se stále objevují výpovědi mladých učitelů, že jejich mentorování bylo 

do vysoké míry pouze formální záležitostí, jak i potvrzuje docentka Miluše Vítečková z Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích, která říká: „Bohužel, na rozdíl například od Slovenska, kde jsou 

povinné hospitace a reflexe, je u nás často role uvádějícího učitele jen formální. Ahoj, jsem tvůj uvádějící 

učitel, kdyby přišla inspekce. Tady máš klíče od kabinetu, ať se ti daří.“  

Nicméně abychom byli spravedliví, tak musíme zmínit, že jak ředitelé, tak uvádějící učitelé nemají 

pro tuto činnost žádnou legislativní oporu, ve které by byly jasně definovány požadavky na mentoring. 

Jeho rozsah, forma, ale také například odměny pro uvádějící učitele či možnost krácení jejich úvazků. 

Bez plošného zavedení tak zůstáváme stále v rovině přání, aby se řízení škol ujímalo co nejvíce 

vnímavých, nebojácných a vizionářských ředitelů a ředitelek, kteří budou pro své začínající kantory 

vytvářet podnětné, ale zároveň bezpečné prostředí, ve kterém se budou moci rozvíjet a vyrůst v silné 

samostatné pedagogy.  

Co na to stát?  

V současné chvíli leží v poslanecké sněmovně novela zákona, která počítá s dvouletým adaptačním 

obdobím pro začínající učitele. I přesto, že si tato novela v poslanecké sněmovně ještě nějakou chvíli 

zřejmě poleží, tak není třeba se silně rozčilovat. Již nějakou dobu skvěle běží projekt Národního 

pedagogického institutu s názvem SYPO (Systém podpory profesního rozvoje ředitelů a učitelů). 

Tento projekt nabízí podporu a pomoc začínajícím učitelům. Ti se na tento projekt, respektive na jejich 

krajské koordinátory mohou obracet v prvních dvou letech své pedagogické praxe. O podporu 

si mohou požádat ještě před nástupem do svého prvního zaměstnání. Začínajícímu učiteli je přidělen 
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zkušený kantor, který mladého učitele uvede do problematiky výchovně vzdělávacího procesu 

na konkrétní škole. Rady a zkušenosti (například jak komunikovat s konkrétními žáky či rodiči) jsou pak 

v průběhu školního roku jistě k nezaplacení. Toto je dobrá praxe, která potvrzuje, že zavedení 

adaptačního období pro začínající učitele je správným krokem ke zvýšení kvality školství v České 

republice.  
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TOMÁŠ HAMBERGER 

Analytik 

Tomáš Hamberger je pedagog prosazující moderní trendy 

ve vzdělávání, zabývá se prevencí kybernetické kriminality 

a na toto téma pravidelně realizuje vzdělávací projekty 

pro děti a mládež. Dále je členem Klubu aktivních 

ve vzdělávání. Během pandemie covid-19 založil projekt 

Digitální pohotovost 4.0 pomáhající školám zvládat distanční 

výuku a vzdělávání. V současnosti působí jako poradce 

náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro oblast 

digitalizace a inovací a technického vzdělávání a jako poradce 

předsedy vlády České republiky pro oblast školství. 

INSTITUT PRO POLITIKU A SPOLEČNOST 

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického 

a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální 

a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, 

která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich 

analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce 

expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, 

veřejných diskuzí, politických a společenských analýz 

dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, 

že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin 

jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli 

úspěšného řešení problémů současné společnosti. 


