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Úvod 
 

Výzkumná zpráva vznikla v rámci projektu spolufinancovaného Evropským fondem 

pro regionální rozvoj a státním rozpočtem Překračujeme hranice. Projekt s názvem Klíčové 

kompetence ve výuce a vzdělávání byly realizovány v rámci náboru Fondu mikroprojektů 

Praděd, číslo prioritní osy: 11.4, název prioritní osy: Spolupráce institucí a komunit. 

Univerzita „PRIGO“ v Hawirzowě byla partnerem School of Management and 

Administration v Opole. 

Výzkum probíhal v období od dubna do června 2021 v okresech Opolí, Nisa a Prudnik 

v Opolském vojvodství na polské straně a v Moravskoslezském kraji na české straně. Výzkum 

byl realizován v rámci projektu spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj 

a státním rozpočtem Překračujeme hranice. 

Výzkum proto předpokládá, že předmětem studie jsou kritické kompetence učitelů ze 

základních škol (1.-3. ročník v Polsku a 1.-5. ročník v ČR), akademických pracovníků, 

studentů a ředitelů základních škol z Polska a Česká republika. 

Obecné a specifické otázky: 

 

1. Je úroveň kritických kompetencí polských a českých učitelů základních škol shodná 

(stejná), a pokud ne, co by mohlo být příčinou tohoto stavu? 

1.1. Odlišují demografické faktory úroveň kritických kompetencí polských a českých 

učitelů? 

1.2. Odlišují faktory související se vzděláním a praxí úroveň kritických kompetencí 

polských a českých učitelů? 

2. Je úroveň kritických kompetencí u polských a českých studentů totožná (stejná), a pokud 

ne, co by mohlo být příčinou tohoto stavu? 

2.1. Odlišují demografické faktory úroveň kritických kompetencí polských a českých 

studentů? 

3. Je úroveň kritických kompetencí polských a českých akademických pracovníků shodná 

(stejná), a pokud ne, co by mohlo být příčinou tohoto stavu? 

3.1. Odlišují demografické faktory úroveň kritických kompetencí polských a českých 

pracovníků shodná? 
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3.2. Odlišují faktory související se vzděláním a praxí úroveň kritických kompetencí 

polských a českých pracovníků shodná? 

4. Je úroveň kritických kompetencí ředitelů polských a českých základních škol totožná 

(stejná), a pokud ne, co by mohlo být příčinou tohoto stavu? 

4.1. Odlišují demografické faktory úroveň kritických kompetencí ředitelů polských a 

českých základních škol? 

4.2. Odlišují faktory související se vzděláním a zkušenostmi úroveň kritických 

kompetencí ředitelů polských a českých základních škol? 

 

Při výzkumu byla použita metoda diagnostického šetření, dotazníkové a rozhovorové 

techniky. 

Byly použity následující výzkumné nástroje: 

1. Dotazník sebehodnocení kritické predispozice, který vypracovala Iwona Czaja-

Chudyba. Dotazník se skládal ze 73 výroků na pětibodové škále. 

2. Dotazník pro hodnocení chování ve školách pro učitele, zpracoval Sławomir Śliwa. 

Dotazník sestával z 23 popsaných situací, pro které byly navrženy tři možnosti výběru 

řešení daného problému. 

3. Dotazník pro hodnocení školního chování pro ředitele, který připravil Sławomir Śliwa. 

Dotazník sestával z 16 popsaných situací, pro které byly navrženy tři možnosti výběru 

řešení daného problému. 

4. Rozhovorový dotazník pro ředitele připravil Sławomir Śliwa. Dotazník se skládal z 11 

otevřených otázek.  
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Zjištění 
 
 
 

Výzkumný soubor tvořilo 170 učitelů základních škol, 1.–3. ročník v Polsku a 1.–5. 

ročník v ČR, z toho 104 (61,2 %) z Polska a 66 (38,2 %) z ČR. Byly to především ženy – 146 

(85,6 %).  

 

TABULKA 1. POHLAVÍ RESPONDENTŮ A ZEMĚ PŮVODU 

Země 
Pohlaví 

Žena 
Pohlaví 

Muž 
Dohromady 

Polsko 104 0 104 

Česko 42 24 66 

Spolu 146 24 170 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Co se týče věku, ve skupině 26-35 se zúčastnilo 45 respondentů (26,5 %), ve skupině 

36-45 let 47 (27,6 %), ve skupině 46-55 let 43 (25, 3 %). a ve věkové skupině 56 a více let - 

35 let (20,6 %). Zajímavé je, že v rámci rozložení nebyli ve studiu žádní mladí učitelé (po 

promoci).  

 

GRAF 1. VĚK RESPONDENTŮ 

  
Źródło: badanie własne. 

 

Byli to spíše učitelé s bohatými pracovními zkušenostmi, jak ukazuje tabulka níže. 
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TABULKA 2. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI RESPONDENTŮ 
 

 

Odpracovaná doba 

Pracovní zkušenosti 

Počet 
Kumulativní 

Počet 
Procenta 

do 5 let 26 26 15,3 

Více než 25 let 63 89 37,1 

od 16 do 25 let 28 117 16,4 

od 6 do 15 let 53 170 31,2 

Spolu 170 170 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Většinou, což je v souladu s délkou praxe, se jednalo o učitele, kteří absolvovali 

jednotné magisterské studium - 123 osob (72 %) nebo studium druhého stupně - 36 osob (21,2 

%). Ve studijní skupině bylo dále 7 osob s doktorským vzděláním (4,1 %) a 4 osoby s 

bakalářským vzděláním (2,4 %). 

Další skupinou byli také ředitelé základních škol, ve kterých byl výzkum prováděn. 

Celkem se jednalo o 49 osob, 22 (44,9 %) ředitelů z ČR a 27 (55,1 %) z Polska. Byli to 

převážně lidé ve věku 46-55 let (49,0 %) a starší 56 let (30,6 %). 

 

TABULKA 3. VĚK ZKOUMANÝCH ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 

Věk 
Pracovní zkušenosti 

Počet Kumulativní počet Procenta 
do 25 let 2 2 4,1 
26-35 let 2 4 4,1 
36-45 let 6 10 12,2 
46-55 let 24 34 30,6 

56 let a více 15 49 49,0 
Spolu 67 49 100,0 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tuto skupinu reprezentovalo 33 žen (37,3 %) a 16 mužů (32,7 %). Jednalo se 

především o osoby s pracovní zkušeností od 16 do 25 let a nad 25 let. 
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TABULKA 4. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ZKOUMANÝCH ŘEDITELŮ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 
 

Délka praxe 
Pracovní zkušenosti 

Počet Kumulovaný počet Procenta 
do 5 let 4 4 8,2 

od 6 do 15 let 6 10 12,2 
od 16 do 25 let 10 20 20,4 

25 let a více 29 49 59,2 
Spolu 49 49 100,00 

 Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Pracovní zkušenosti v řídící pozici jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

 
TABULA 5. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ZKOUMANÝCH ŘEDITELŮ 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA ŘÍDÍCÍ POZICI 
 

Délka praxe 
Délka praxe 

Pracovní zkušenosti 

Počet 
Kumulovaný 

počet 
Procenta 

do 5 let 11 11 22,4 
od 6 do 15 let 21 32 42,9 

od 16 do 25 let 11 43 22,4 
25 let a více 6 49 12,3 

Spolu 49 49 100 
Zdroj: vlastní zpracování. 

 

V případě polských ředitelů měli všichni profesní stupeň certifikovaného učitele. 

Výzkumu zúčastnilo celkem 183 studentů, z toho 105 (57,4 %) z Polska a 78 (42,6 %) 

z České republiky. Byly to převážně ženy – 181 (98,9 %). Nejpočetnější skupinou byli osoby 

do 25 let (39,9 %) a 26-35 let (34,5 %). 

 

TABULKA 6. VĚK ZKOUMANÝCH STUDENTŮ 
 

Věk 
Pracovní zkušenosti 

Počet Kumulovaný počet Procenta 
do 25 let 73 73 39,9 
26-35 let 63 136 34,5 
36-45 let 44 180 24,0 

46 let a více 3 183 1,6 
Spolu 183 183 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Výzkumu se zúčastnilo také 67 akademických pracovníků – 38 žen (56,7 %) a 29 

mužů (43,3 %). Z hlediska národnosti bylo 36 (53,7 %) zastoupeno z České republiky a 31 

(46,3 %) z Polska. 
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 TABULKA 7. VĚK ZKOUMANÝCH AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Věk 
Pracovní zkušenosti 

Počet Kumulovaný počet Procenta 
do 25 let 2 2 2,9 
26-35 let 16 18 23,9 
36-45 let 15 33 22,4 
46-55 let 7 40 10,5 

56 let a více 27 67 40,3 
Spolu 67 67 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 
 

Jak je patrné z tabulky, nejpočetnější skupinou byli akademičtí pracovníci ve věku nad 

56 let. Nejméně početnou skupinou byli akademici ve věku do 25 let a ve věku 46-55 let. 

 Také v případě pracovních zkušeností byli nejpočetnější skupinou zaměstnanci s více 

než 25letou praxí. Stejně početnou skupinu navíc představovali respondenti s pracovní praxí 

od 6 do 15 let. 

 

TABULKA 8. PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI ZKOUMANÝCH AKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 
 

Délka praxe 
Pracovní zkušenosti 

Počet Kumulovaný počet Procenta 
do 5 let 11 11 16,4 

od 6 do 15 let 23 34 34,3 
od 16 do 25 let 7 41 10,5 

25 a více let 26 67 38,8 
Spolu 67 67 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Většina účastníků výzkumu byli akademičtí pracovníci s doktorským vzděláním - 31 osob 

(46,3 %) a magisterským vzděláním - 25 osob (37,3 %). Více informací je uvedeno v tabulce 

níže. 
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TABULKA 9. AKADEMICKÁ HODNOST ZKOUMANÝCH AKADEMICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 

 

 
Délka praxe 

Pracovní zkušenosti 

Počet 
Kumulovaný 

počet 
Procenta 

Magistr 25 25 37,3 
Doktor 31 56 46,3 
Docent 6 62 8,9 

Profesor 5 67 7,5 
Spolu 67 67 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Výsledky výzkumu týkajícího se učitelů základních škol 

 Učitelé základních škol z Polska primárně uváděli následující odpovědi (1-rozhodně 

správně, 5-rozhodně špatně): 

 Myslím, že učitel by měl umožnit studentům klást otázky (M = 1,60); 

 Domnívám se, že by studenti měli klást otázky (M = 1,64); 

 Domnívám se, že učitel by měl využívat mnoho různých zdrojů informací (M = 1,73); 

 Mobilizuji studenty ke zvídavosti (M = 1,73); 

 Věřím, že studenti by měli experimentovat a provádět vlastní výzkum (M = 1,80); 

 Mám rád určité situace (M = 1,85); 

 Často hledám řešení problému, který mě trápí (M = 1,88); 

 Mám rád logiku a řád (M = 1,89); 

 Domnívám se, že by studenti měli aktivně vytvářet vlastní znalosti (M = 1,92); 

 Umím zaměřit svou pozornost na důležité otázky (M = 1,93); 

 Rád řeším hádanky, účastním se kvízů a myšlenkových her (M = 1,93); 

 Při výuce dětí dostávám mnoho otázek (M = 1,95); 

 Věřím, že všechny nápady a nápady mají své výhody a nevýhody (M = 2,00); 

 Dbám na srozumitelnost a přesnost dětských výpovědí (M = 2,02); 

 Během výuky působím proti mechanickému kopírování znalostí studenty (M = 2,03); 

 Jsem zvídavý, často se ptám (M = 2,05); 

 Věřím, že studenti by měli vyjádřit svůj vlastní názor na každou záležitost (M = 2,10); 

 Snažím se mluvit se svými přáteli o vážných tématech (M = 2,12); 

 Veškerý obsah, který předkládám během výuky, je zřejmý a jistý (M = 2,13); 

 Mám velkou intelektuální zvědavost (M = 2,14); 
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 Věřím, že je třeba hledat mnoho různých pravd (M = 2,21); 

 Domnívám se, že by studenti měli upozorňovat na chyby učitele (M = 2,22); 

 Snažím se mít diskuse se studenty pod kontrolou, nenechat se „zmást“ (M = 2,25); 

 Věřím, že neexistuje jediná objektivní pravda (M = 2,27); 

 Umožňuji dětem spolurozhodovat o tématech a metodách tříd, které realizuji (M = 

2,28); 

 Nemám rád rozporuplné situace a obsahy (M = 2,30); 

 Často se divím, jak se v moderním světě lze bránit manipulaci (M = 2,31); 

 Často přemýšlím, jak se bránit tlaku v moderním světě (M = 2,35); 

 Během výuky působím proti konformismu skupiny studentů (M = 2,35); 

 Během výuky věnuji pozornost relativismu znalostí (M = 2,40); 

 Povzbuzuji studenty, aby kladli otázky o změnách v moderní vědě (M = 2,42); 

 Kladu mnoho otázek jiným lidem (M = 2,43); 

 Často přemýšlím nad užitečností znalostí obsažených v učebnici (M = 2,46). 

Navíc naprostá většina z nich souhlasila s takovými situacemi jako (1-rozhodně ne, 5-
rozhodně ano): 

 Když je ve škole žák, který způsobuje velké výchovné problémy a rodiče žáka nechtějí 

se školou spolupracovat s tím, že je to chyba školy, i přes neochotu rodičů se školou 

spolupracovat, snažím se pomoci studentovi analýzou důvodů pro studentovo 

nevhodné chování (M = 4,75). 

 Ve třídě mám žáka, který mě při hodině stále vyrušuje, domnívám se, že má problémy, 

které nedokáže sám vyřešit a potřebuje pomoc. Pozorně ho sleduji, pozoruji situace, ve 

kterých začíná rušit hodiny, hledám zdroj nesprávného chování (M = 4,63). 

 Při pohovoru ve škole se od rodičů dozvídám, že škola by měla své děti nejen učit, ale 

i vychovávat, souhlasím s rodiči, že učitelé jsou také vychovateli dětí studujících ve 

škole, ale informuji rodiče, že by se také měli snažit hůř se doma naučte určité normy 

a pravidla svých dětí (M = 4,56). 

 Ve své práci: Hledám nové nápady a řešení pro práci se svými studenty v různých 

zdrojích (M = 4,54). 

 Studenti v mé třídě mě požádali, abych si s nimi zahrál slovní hříčky. Nakreslil jsem 

první a dostal jsem k prezentaci „usměvavý popelářský vůz“, takže se snažím co 

nejlépe úkol zvládnout a beru to jako zábavu (M = 4,50). 
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 Při výuce vybízím studenty, aby využívali: ověřené zdroje znalostí, např. školní 

učebnice, alba, encyklopedie a další zdroje včetně internetu a zároveň je vybízím k 

zavádění metod samostatného výzkumu, např. metody WebQuest. , pomocí které žák 

vyhledává informace na internetu (M = 4,46). 

 Ve vyučovacím procesu preferuji žáky, kteří po položení otázky vyjádří svůj názor a 

názory, diskutují a snaží se na otázku přímo odpovědět (M = 4,37). 

 Během lekcí diskutuji se svými studenty o problémech souvisejících s tématem lekce i 

o dalších problémech, které jsou vedlejší, ale týkají se hlavního problému, pokud na to 

máme dostatek času (M = 4,36). 

 Ředitel instituce po mém posouzení konstatoval, že by moje práce mohla být 

efektivnější a měl/měl bych svůj workshop obohatit např. o nové metody v práci se 

studenty a beru tyto informace jako náznak toho, co potřebuji pracovat na (M = 4,21). 

 
Učitelé ze škol v ČR zase uvedli zejména následující odpovědi (1-určitě správně, 5-určitě 

špatně): 

 Domnívám se, že učitel by měl využívat mnoho různých zdrojů informací (M = 1,33); 

 Domnívám se, že by studenti měli aktivně vytvářet vlastní znalosti (M = 1,36); 

 Věřím, že učitel by měl umožnit studentům klást otázky (M = 1,36); 

 Věřím, že by studenti měli klást otázky (M = 1,36); 

 Mobilizuji studenty ke zvídavosti (M = 1,51); 

 Věřím, že studenti by měli experimentovat a provádět vlastní výzkum (M = 1,66); 

 Věřím, že všechny nápady a nápady mají své výhody a nevýhody (M = 1,69); 

 Jsem zvídavý, často se ptám (M = 1,84); 

 Mám rád logiku a řád (M = 1,84); 

 Věřím, že neexistuje jediná objektivní pravda (M = 1,87); 

 Často přemýšlím o teoretických a vědeckých záležitostech (M = 1,93); 

 Umím zaměřit svou pozornost na důležité otázky (M = 1,96); 

 Snažím se mluvit se svými přáteli o vážných tématech (M = 2,00); 

 Věřím, že děti by měly zpochybnit své znalosti médií (např. internetu) (M = 2,00); 

 Během výuky působím proti mechanickému kopírování znalostí studenty (M = 2,06); 

 Často hledám řešení problému, který mě trápí (M = 2,06); 

 Věřím, že je třeba hledat mnoho různých pravd (M = 2,09); 

 Mám velkou intelektuální zvědavost (M = 2,09); 
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 Často se divím, jak se v moderním světě lze bránit manipulaci (M = 2,12); 

 Domnívám se, že by studenti měli upozorňovat na chyby učitele (M = 2,12); 

 Často přemýšlím, jak se bránit tlaku v moderním světě (M = 2,15); 

 Kladu mnoho otázek jiným lidem (M = 2,18); 

 Rád řeším hádanky, účastním se kvízů a myšlenkových her (M = 2,21); 

 Věřím, že kritika ze strany nadřízeného je oprávněná (M = 2,27); 

 Často přemýšlím nad užitečností znalostí obsažených v učebnici (M = 2,27); 

 Nemám rád rozporuplné situace a obsahy (M = 2,30); 

 Neptám se a nekritizuji ostatní, protože neznám diskutovanou problematiku (M = 

2,33); 

 Pokaždé, když čtu knihu, zajímá mě, jak autor došel k danému závěru (M = 2,33); 

 Snažím se kontrolovat diskuse se studenty, nenechat se „zmást“ (M = 2,39); 

 Během výuky věnuji pozornost relativismu znalostí (M = 2,39); 

 Dbám na srozumitelnost a přesnost dětských výpovědí (M = 2,42); 

 Mám rád určité situace (M = 2,42); 

 Domnívám se, že kritika ze strany studentů je oprávněná (M = 2,42); 

 Obvykle, než odpovím na otázku, dlouho přemýšlím (M = 2,45); 

 Při výuce dětí dostávám mnoho otázek (M = 2,48). 

 

Čeští učitelé navíc do značné míry souhlasili se situacemi jako (1-rozhodně ne, 5-rozhodně 

ano): 

 Když se z informací z médií dozvídám, že ministr školství a vědy podniká kroky 

směřující k poškození učitelů, snažím se tuto informaci ověřit (M = 4,48). 

 Ve své práci hledám nové nápady a řešení pro práci se svými studenty v různých 

zdrojích (M = 4,39). 

 Studenti v mé třídě mě požádali, abych si s nimi zahrál slovní hříčky. Jako první jsem 

kreslil a dostal jsem k prezentaci „usměvavý popelářský vůz“, takže se snažím co 

nejlépe úkol zvládnout a beru to jako zábavu (M = 4,39). 

 Ve škole přišel ředitel s nápadem zavést inovativní učební plán. Vyžaduje to však 

hodně práce ze strany učitelů (školení, učení se novému didaktickému materiálu, 

příprava nového obsahu výuky, příprava nových pracovních listů, příprava nových 
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plánů hodin), beru tuto myšlenku jako výzvu a příležitost ke zlepšení své dílny . (M = 

4,30). 

 Při pohovoru ve škole se od rodičů dozvídám, že škola by měla své děti nejen učit, ale 

i vychovávat, souhlasím s rodiči, že učitelé jsou také vychovateli dětí studujících ve 

škole, ale informuji rodiče, že by se také měli snažit hůř se doma naučte určité normy 

a pravidla svých dětí (M = 4,27). 

 Po mém posouzení ředitel instituce konstatoval, že moje práce by mohla být 

efektivnější a měl/měl bych svůj workshop obohatit, např. zavedením nových metod v 

práci se studenty, beru tyto informace jako náznak toho, co potřebuji práce na (M = 4, 

27). 

 Během lekcí diskutuji se svými studenty o problémech souvisejících s tématem lekce i 

o dalších problémech, které jsou vedlejší, ale týkají se hlavního problému, pokud na to 

máme dostatek času (M = 4,27). 

 Ve škole je žák, který působí velké výchovné problémy. Rodiče žáka nechtějí se 

školou spolupracovat, tvrdí, že je to chyba školy, ale i přes neochotu rodičů 

spolupracovat se školou se snažím žákovi pomoci tím, že rozeberu důvody 

nevhodného chování žáka (M = 4.18). 

 Při výuce vedu žáky k využívání osvědčených zdrojů znalostí, např. školních učebnic, 

alb, encyklopedií a dalších zdrojů včetně internetu a zároveň je vybízím k zavádění 

metod samostatného výzkumu, např. metody WebQuest, pomocí kterého žák 

vyhledává informace na internetu (M = 4,18). 

 Ve své práci oceňuji, když studenti používají nové produkty, učí se jejich hodnotě 

sami (M = 4,18). 

 

Zjištění výzkumů o ředitelích základních škol 

Ředitelé z polské strany uvedli ve velmi vysoké míře následující reakce: 

 Když je ve škole žák, který působí velké výchovné problémy. Rodiče žáka nechtějí se 

školou spolupracovat, tvrdí, že je to chyba školy a učitelů, že ředitelé prohlašují, že se 

snaží žákovi pomoci i přes neochotu rodičů se školou spolupracovat. Společně s 

tutorem a učiteli i školním pedagogem se chtějí zapojit do diagnostiky příčin obtíží a 

podpořit tým učitelů při realizaci podpůrných aktivit zaměřených na žáka (M = 5,00). 



 

14 
 

 V procesu hodnocení práce učitele se snaží poskytnout zaměstnancům informace 

související s oceněním práce učitele, motivovat ho, naznačit vhodný výběr forem a 

metod, se kterými pracuje (M = 4,62), umožnit učitelům objevit na vlastní dílně silné a 

slabé stránky a zároveň bude impulsem k dobrovolné činnosti zaměřené na zvyšování 

odborných kompetencí (M = 4,55). 

 Povzbuzují učitele ve své škole, aby během výuky využívali osvědčené zdroje 

znalostí, např. školní učebnice, alba, encyklopedie a další zdroje včetně internetu, a 

zároveň je povzbuzují k zavádění metod nezávislého výzkumu, např. metod 

WebQuest od prostředky, kterými žák vyhledává informace na internetu (M = 4,55). 

 Když dojde ve škole ke konfliktu mezi učitelem a rodiči žáka, který stále ruší jak 

učitele, tak kolegy ve výuce. Rodiče žáka nahlásili věc řediteli školy, v této situaci se 

spíše snaží věc řešit tak, aby konflikt vyřešili, aktivně se zapojují do diagnostiky 

příčiny konfliktu a společně s učitelem hledají možná řešení (M = 4,55 ). 

 Když chtějí jako ředitel školy zavést inovativní kurikulum, které vyžaduje hodně práce 

ze strany učitelů (školení, zvládnutí nového učebního materiálu, příprava nového 

obsahu výuky, příprava nových pracovních listů, příprava nových scénářů hodin), mají 

v úmyslu přesvědčit učitele, aby tak učinili: poskytnutím informací o programu, 

uvedením přínosů pro studenty, školy a samotné učitele plynoucích z jeho realizace, 

jakož i projednáním podrobností s učiteli, společným kritickým hodnocením 

programu, vytvářením nápadů za jeho realizaci a rozhodování, zda program podstoupit 

(M = 4, 51). 

 Když v potenciální situaci řídící orgán zavede úspory a rozhodl se snížit počet 

pracovních míst ve škole, jak je ředitel k takovému rozhodnutí donutil, zohlední míru 

nasazení v práci a individuální dílnu učitele, kdy snížení počtu pracovních míst (M = 

4,51) . 

Čeští režiséři naopak poukazovali hlavně na: 

 Když chtějí jako ředitel školy zavést inovativní kurikulum, které vyžaduje hodně práce 

ze strany učitelů (školení, zvládnutí nového učebního materiálu, příprava nového 

obsahu výuky, příprava nových pracovních listů, příprava nových scénářů hodin), 

hodlají k tomu učitele přesvědčit: informováním učitelů, že se na škole zavádí 

inovativní kurikulum a jejich úkolem bude, aby se na to připravili, a také od nich 

shromáždili návrhy, jak to společně udělat. (M = 4,45). 
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 Jako ředitelka instituce se snaží rozhodovat o fungování instituce a ve věcech 

důležitých pro instituci se opírá o postavení těch učitelů, kteří o nich chtějí 

spolurozhodovat, včetně je v diskuse (M = 4,36). 

 Povzbuzují učitele ve své škole, aby spolu se studenty během výuky využívali 

osvědčené zdroje znalostí, jako jsou školní učebnice, alba, encyklopedie. (M = 4,27). 

 Snaží se nezasahovat do záležitostí souvisejících se zvyšováním kvalifikace svých 

zaměstnanců. Umožňují jim, aby se v tomto ohledu samostatně rozhodovali (M = 

4,27). 

 

Výsledky výzkumu týkající se studentů 

Studenti z Polska uvedli následující (odpovědi 1 – rozhodně správně, 5 – rozhodně špatně): 

 Věřím, že by studenti měli klást otázky (M = 1,43); 

 Věřím, že učitel by měl umožnit studentům klást otázky (M = 1,45); 

 Věřím, že studenti by měli experimentovat a provádět vlastní výzkum (M = 1,60); 

 Domnívám se, že učitel by měl využívat mnoho různých zdrojů informací (M = 1,63); 

 Mobilizuji studenty ke zvídavosti (M = 1,70); 

 Domnívám se, že by studenti měli aktivně vytvářet vlastní znalosti (M = 1,71); 

 Rád řeším hádanky, účastním se kvízů a myšlenkových her (M = 1,81); 

 Často hledám řešení problému, který mě trápí (M = 1,81); 

 Věřím, že všechny nápady a nápady mají své výhody a nevýhody (M = 1,82); 

 Věřím, že studenti by měli vyjádřit svůj vlastní názor na každou záležitost (M = 1,83); 

 Mám rád určité situace (M = 1,86); 

 Při výuce dětí dostávám mnoho otázek (M = 1,43); 

 Dokážu zaměřit svou pozornost na důležité otázky (M = 1,43). 

 

Na druhou stranu studenti z České republiky uvedli následující odpovědi: 

 Věřím, že učitel by měl umožnit studentům klást otázky (M = 1,51); 

 Domnívám se, že by studenti měli klást otázky (M = 1,69); 

 Domnívám se, že učitel by měl využívat mnoho různých zdrojů informací (M = 1,71); 

 Mobilizuji studenty ke zvídavosti (M = 1,75); 

 Umím zaměřit svou pozornost na důležité otázky (M = 1,79); 
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 Domnívám se, že by studenti měli aktivně vytvářet vlastní znalosti (M = 1,89); 

 Mám rád logiku a řád (M = 1,94); 

 Mám rád určité situace (M = 2,03); 

 Často hledám řešení problému, který mě trápí (M = 2,07); 

 Věřím, že je třeba hledat mnoho různých pravd (M = 2,08); 

 Nemám rád rozporuplné situace a obsahy (M = 2,11); 

 Neptám se a nekritizuji ostatní, protože neznám diskutovanou problematiku (M = 

2,14); 

 Věřím, že všechny nápady a nápady mají své výhody a nevýhody (M = 2,15). 

 

Výsledky výzkumu akademických učitelů 

Poslední výzkumná skupina, akademici z Polska, odpověděli hlavně takto (1-určitě správně, 

5-určitě špatně): 

 Věřím, že učitel by měl umožnit studentům klást otázky (M = 1,28); 

 Věřím, že by studenti měli klást otázky (M = 1,31); 

 Domnívám se, že učitel by měl využívat mnoho různých zdrojů informací (M = 1,32); 

 Domnívám se, že by studenti měli aktivně vytvářet vlastní znalosti (M = 1,44); 

 Mobilizuji studenty ke zvídavosti (M = 1,47); 

 Věřím, že studenti by měli experimentovat a provádět vlastní výzkum (M = 1,49); 

 Jsem zvídavý, často se ptám (M = 1,52); 

 Během výuky působím proti mechanickému kopírování znalostí studenty (M = 1,67); 

 Umím zaměřit svou pozornost na důležité otázky (M = 1,68); 

 Mám velkou intelektuální zvědavost (M = 1,82); 

 Domnívám se, že by děti měly zpochybnit své znalosti médií (např. internetu) (M = 

1,82); 

 Mám rád logiku a řád (M = 1,83); 

 Často hledám řešení problému, který mě trápí (M = 1,83); 

 Domnívám se, že by studenti měli upozorňovat na chyby učitele (M = 1,88); 

 Často přemýšlím o teoretických a vědeckých záležitostech (M = 1,89); 

 Věřím, že všechny nápady a nápady mají své výhody a nevýhody (M = 1,94); 

 Často se divím, jak se v moderním světě lze bránit manipulaci (M = 1,95); 
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 Věřím, že by se mělo hledat mnoho různých pravd (M = 1,98); 

 Dbám na srozumitelnost a přesnost výpovědí dětí (M = 1,98); 

 Rád řeším hádanky, účastním se kvízů a myšlenkových her (M = 2,08). 

Čeští akademičtí pracovníci naopak uvedli následující reakce: 

 Domnívám se, že učitel by měl využívat mnoho různých zdrojů informací (M = 1,05); 

 Domnívám se, že by studenti měli aktivně vytvářet vlastní znalosti (M = 1,16); 

 Věřím, že učitel by měl umožnit studentům klást otázky (M = 1,19); 

 Věřím, že by studenti měli klást otázky (M = 1,25); 

 Jsem zvídavý, často se ptám (M = 1,36); 

 Věřím, že studenti by měli experimentovat a provádět vlastní výzkum (M = 1,36); 

 Mobilizuji studenty ke zvídavosti (M = 1,47); 

 Umím zaměřit svou pozornost na důležité otázky (M = 1,61); 

 Často přemýšlím o teoretických a vědeckých záležitostech (M = 1,63); 

 Domnívám se, že by děti měly zpochybnit své znalosti médií (např. internetu) (M = 

1,63); 

 Často se divím, jak se v moderním světě lze bránit manipulaci (M = 1,66); 

 Mám rád logiku a řád (M = 1,69); 

 Během výuky působím proti mechanickému kopírování znalostí studenty (M = 1,75); 

 Mám velkou intelektuální zvědavost (M = 1,88); 

 Kladu mnoho otázek jiným lidem (M = 1,91); 

 Věřím, že všechny nápady a nápady mají své výhody a nevýhody (M = 1,94); 

 Domnívám se, že by studenti měli upozorňovat na chyby učitele (M = 1,97); 

 Věřím, že neexistuje jediná objektivní pravda (M = 1,97); 

 Často hledám řešení problému, který mě trápí (M = 1,87); 

 Rád řeším hádanky, účastním se kvízů a myšlenkových her (M = 2,00). 

Souhrn 
 
Zpráva zobrazuje pouze část výsledků výzkumu získaných v průběhu realizace projektu. 

Ukazují, jak polští a čeští pedagogové hodnotí své kritické kompetence a jak řeší případné 

problémové situace. Na tomto základě lze vypozorovat různé přístupy respondentů k řešení 

potenciálně obtížných situací ve škole.  
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