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Profesní kompetence učitele

Professional Competencies of the Teacher
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Abstrakt: Profesní kompetence jsou předpokladem učitelské kvalifi kace. Problematice pro-

fesních kompetencí učitele hudební výchovy byla dosud věnována pouze malá pozornost. 

Tato studie předkládá obecný přehled profesních kompetencí učitele a svůj pohled zájmu dále 

specifi kuje (dle klasifi kace Kysil, 2019) na sociální kompetence a kompetence k samostudiu. 

Tyto kompetence slouží jako východisko pro hledání možností jejich rozvoje a zkvalitňování 

pregraduální přípravy učitelů hudební výchovy.
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Abstract: Professional competencies are a prerequisite for any teaching qualifi cation. So far, 

little attention has been paid to the issue of the professional competencies of a music teacher. 

This study presents a general overview of the teacher´s professional competencies and further 

specifi es its view of interest (according to the Kysil´s classifi cation, 2019) on social competen-

cies and self-study competencies. These competencies serve as a starting point for fi nding 

opportunities for their development and improving the quality of undergraduate training for 

music teachers. 
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PROFESNÍ KOMPETENCE UČITELE

Úvod

S rostoucím významem kvality vzdělá-
vání úzce souvisí otázka kvality učite-
lů a jejich profesní přípravy. Strategie 
vzdělávací politiky České republiky do 
roku 2030+ (2021) poukazuje na potře-
bu zachování kompetenčního pojetí ve 
vzdělávání a aktualizaci klíčových kom-
petencí dle doporučení Evropské rady 
(2018). Předmět hudební výchova má 
své nezpochybnitelné místo v kontextu 
vzdělávání. Shodně s Prchalem (2022) je 
třeba jej chápat jako „nezastupitelný pro 
harmonický rozvoj osobnosti“ (Prchal, 
2022, s. 11). Profesní přípravu učitele 
hudební výchovy na roli průvodce dětí 
v této oblasti, rozvíjení jeho profesních 
kompetencí, včetně specifi ckých kompe-
tencí sociálních a kompetencí k samostu-
diu, je třeba vnímat jako zásadní požada-
vek na cestě ke zkvalitňování vzdělávání 
a jako příspěvek k vyváženosti vzděláva-
cího prostředí. V souvislosti s profesní 
přípravou učitelů hudební výchovy lze 
konstatovat, že jejich kompetence nejsou 
v české literatuře podrobněji zkoumá-
ny. Tento příspěvek se snaží postihnout 
východiska pro oblast výzkumu, který se 
zabývá právě touto oblastí. 

Studie nejprve mapuje pojem kom-
petence obecně. Dále specifi kuje pro-
fesní kompetence učitele, posléze uči-
tele hudební výchovy, kde autorky svůj 
pohled zájmu zužují na kompetence soci-
ální a kompetence k samostudiu. Rov-
něž se soustředí na přehled výzkumné 
činnosti v této oblasti.

Vymezení pojmu 
kompetence 

Pod pojmem kompetence lze v literatuře 
nalézt kvalitativně velmi odlišné obsa-
hy, kde množství rozdílně vykládaných 
pojmů vnáší do problematiky nepřehled-
nost. Kompetence je využívána v podobě 
jednotného i množného čísla, objevuje se 
spojení kompetentní chování i kompe-
tentní osoba. Vašutová (2004) uvádí, že 
kompetenci lze nahradit nebo zaměnit 
pojmy schopnost, dovednost, kvalifi ka-
ce, způsobilost, oprávnění, výkonnost, 
zdatnost, efektivnost, aj. (Vašutová, 
2004, s. 91). 

Veteška a Tureckiová (2008) upozor-
ňují na dva anglické pojmy „competence“ 
a „competency“, které se svým význa-
mem odlišují. „Competency“ odkazuje 
na soubor lidských kvalit (predispozic 
i výsledků učení), které jsou ke kom-
petentnímu výkonu potřeba (Veteška, 
Tureckiová, 2008, s. 21–22). Druhý pří-
stup k pojmu „competence“ lze chápat 
v kontextu podávání kompetentního 
výkonu člověka. Podle zmíněných autorů 
jde o způsobilost, kompetentnost, nefor-
mální kvalifi kaci (Veteška, Tureckiová, 
2008, s. 21–22).

Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání (RVP ZV) charakte-
rizuje kompetence, obdobně jako Průcha 
(2009, s. 124), jako „(...) soubory před-
pokládaných vědomostí, dovedností, 
schopností, postojů a hodnot důležitých 
pro osobní rozvoj a uplatnění každého 
jedince” (RVP ZV, 2004, s. 11).  Helus vní-
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má kompetence jako „nutný předpoklad 
jakékoliv učitelské kvalifi kace, je v nich 
vyjádřen základní smysl a cíl učitelovy 
profese, který jí vtiskuje charakter povo-
lání k jedné z antropologicky základních 
služeb člověka člověku“ (Helus, in Janík, 
2005, s. 13).

Vymezení profesních 
kompetencí učitele 

Oblast specifi cky profesních kompetencí 
je předmětem zájmu mnoha odborníků. 
Problematikou kompetencí učitele se 
zabývá např. Kyriacou (1996), Kalhous 
(1996), Průcha (1997, 2003), Švec (1999), 
Spilková (1991, 2004), Nezvalová (2003), 
Vašutová (2004), Gošová (2011), Giller-
nová, Krejčová (2012), Lomnický (2017). 
Zatímco někteří autoři hovoří o profesní 
či pedagogické kompetenci (resp. kom-
petencích), jiní autoři používají označe-
ní profesní, pedagogické či také klíčové 
dovednosti učitele. 

Podle Jakubovské (2017) se na začát-
ku 90. let 20. století profesní kompeten-
ce vymezovaly v návaznosti na obsah 
pregraduální přípravy budoucích učitelů. 
Posléze převládla snaha o identifi kování 
více individualizovaných kompetencí, 
které spíše vycházejí z kontextu reálných 
vzdělávacích situací.

Úsilí vymezit specifi cky kompetence 
učitele přináší různorodé úhly pohledu 
na danou problematiku. Pro srovnání 
některá vymezení předkládáme. Průcha 
(2003) defi nuje kompetence učitele jako 
„soubor profesních dovedností a dispo-

zic, kterými má být vybaven učitel, aby 
mohl efektivně vykonávat své povolání 
(…). Profesní kompetence se vztahují 
k obsahové složce výkonu profese (“zna-
lost předmětu”), ale dnes jsou zdůraz-
ňovány zvláště komunikativní, řídící, 
diagnostické aj. kompetence“ (Průcha, 
2003, s. 103-104). 

Velmi podobně chápe profesionální 
kompetence učitele Spilková (2004), a to 
jako „(…) komplexní schopnost či způso-
bilost k úspěšnému vykonávání profese, 
což zahrnuje znalosti, dovednosti, posto-
je, hodnoty a osobnostní charakteristiky 
k úspěšnému vykonávání profese“ (Spil-
ková, 2004, s. 25).

Slavík a Siňor (1993) rozumějí pod 
pojmem kompetence učitele „připra-
venost učitele vyrovnat se s nároky 
své profesionální role a současně s tím 
zachovat potřebnou míru autenticity 
vlastní osobnosti“ (Slavík, Siňor, 1993, 
s. 156). Švec (1999) oproti tomu zamě-
řuje své pojetí profesních kompetencí 
na kvalitu osobnostní stránky učitele 
jako absolventa pedagogické fakulty. 
Kompetence chápe jako „oblasti (smě-
ry) rozvoje osobnosti budoucího učitele, 
zahrnující oblast odborně předmětových 
kompetencí a pedagogické kompeten-
ce“. Profesní kompetence jsou dle Švece 
„souhrnem způsobilostí, kterými by měl 
být vybaven učitel, aby mohl efektivně 
vyučovat a vychovávat, zdokonalovat 
svoji pedagogickou činnost, a které by 
měly být utvářeny, kultivovány a popř. 
i zdokonalovány u studentů učitelství“ 
(Švec, 1999, s. 27).
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Švec (2005) chápe pedagogické kom-
petence jako „(…) určitou schopnost 
učitele či jiného subjektu řešit danou 
pedagogickou situaci“ (Švec, 2005, s. 52). 
Tato schopnost se projevuje svou vnější 
výkonovou složkou, která je pozorova-
telná. Je tvořena a ovlivněna vnitřními 
a individuálními složkami osobnosti uči-
tele, které nejsou pozorovatelné – motivy, 
prožitky, zkušenosti, studentovo vlastní 
pojetí dovednosti, prvky refl exe, aj. 

Musil (2002) poukazuje na to, že 
v rámci pedagogické kompetence nelze 
opomíjet kompetence získané za přispění 
pedagogicko-psychologického a sociálně-
psychologického vzdělání při teoretické 
i praktické průpravě kandidáta učitelství 
během pregraduálního studia.

Pojmem profesní kompetence a spe-
cifi cky psychosociálními kompetencemi 
vysokoškolského učitele se zabývá ve 
své habilitační práci Linhartová (2003). 
Obsah profesní kompetence vymezuje 
prostřednictvím 20 psychosociálních 
aktivit. 

Vašutová (2004) chápe profesní kom-
petence jako „otevřený a rozvoje schopný 
systém profesních kvalit, které pokrý-
vají celý rozsah výkonu profese v kom-
ponentách znalostí, dovedností, zkuše-
ností, postojů a osobních předpokladů, 
které jsou vzájemně vázané a chápané 
celostně“ (Vašutová, 2004, s. 92). Pokud 
přijmeme pojetí profesních kompeten-
cí Vašutové (2004) jako „komplexních, 
integrovaných a zároveň otevřených 
struktur,“ pak, dle návrhu Vašutové, 
je možné vnímat profesní kompetence 

jako rámec, kterým může být charak-
terizována učitelská profese (Vašutová, 
2004, s. 91). S tímto pojetím autorky tex-
tu souzní. Zájem o profesní kompetence 
celé řady autorů svědčí o úsilí zabývat se 
z mnoha úhlů pohledu širokým spektrem 
kompetencí a posléze hledat cesty, jak 
zkvalitňovat učitelskou praxi. 

Autorky studie se profesně zabývají 
přípravou budoucích učitelů hudební 
výchovy. Hudební výchova je předmětem 
vyučovaným činnostně, s optimálně vyso-
kou mírou rozmanitých interaktivních 
vazeb. Kromě hudebně teoretických jevů 
je jak samotná výuka hudební výchovy 
ve školách, tak profesní příprava učitelů 
realizována prostřednictvím vokálních, 
instrumentálních, hudebně pohybových 
a poslechových aktivit, které prostupuje 
aspekt tvořivosti. Tomu odpovídá skuteč-
nost, že požadavky na profesní kompe-
tence učitele hudební výchovy jsou velmi 
široce rozprostřeny. Navzdory tomu je 
výše zmíněná problematika žádoucích 
profesních kompetencí, včetně soci-
álních, specifi cky pro učitele hudební 
výchovy v české literatuře zastoupena 
zřídka.

Profesní kompetence 
učitele hudební výchovy 

Z českých autorů se tématem profesních 
kompetencí zabývá Holas (2004, 2006). 
Na osobnostní předpoklady učitele ve 
výuce výchovně-uměleckých předmětů 
pak poukazuje Šrámková (2011). Klíčový-
mi kompetencemi se ve vztahu k hudeb-
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ní výchově zabývá rigorózní práce autor-
ky Liškové (2011). Kompetence učitele 
profesionální hudební výchovy zkoumá 
Gajdošová (2010). Národní soustava povo-
lání zveřejnila v roce 2012 kompetence 
učitele odborných předmětů základní 
umělecké školy, střední umělecké ško-
ly a konzervatoře (2012). Jde o standard 
vztahující se přímo na učitele umělec-
kých škol – ZUŠ a konzervatoří, a to pro 
všechny vyučované obory (např. hudeb-
ní, dramatický, výtvarný či taneční). 

Z pohledu studentů vysokých škol 
objasňuje pojmy profesní činnosti, pro-
fesní kompetence a kompetence přístupu 
ke vzdělávání učitele hudební výchovy 
Kysil (2019). Rozlišuje kompetence na 
kognitivní hudební, osobní hudební, 
hudební kompetence k samostudiu, 
sociální hudební kompetence a kreativní 
hudební kompetence (Kysil, 2019).

Kysil (2019) také uvádí jako jediná 
v souvislosti s učiteli hudební výchovy 
kompetence k samostudiu. Předkládaný 
příspěvek z Kysil v tomto ohledu vychází, 
a dále se zaměřuje na sociální kompeten-
ce jako na další dílčí složku profesních 
kompetencí učitele hudební výchovy.

Výzkum v oblasti 
profesních kompetencí

Kysil (2019) se ve svém výzkumu Rozvoj 

kreativity a podnikavosti učitele hudební 
výchovy1 věnuje otázce rozvoje učitelské 
tvořivosti a podnikavosti, které přiřazuje 
ke komplexu jejich profesních kompe-
tencí. 

Zdrojům utváření pedagogických 
dovedností začínajícího učitele se ve 
svém výzkumu předpokladů pro rozví-
jení pedagogických dovedností studentů 
a jejich sebemonitorování věnoval Švec 
(Švec et al., 2002). Výzkum byl realizován 
u absolventů bakalářského studia cizího 
jazyka na Pedagogické fakultě Masary-
kovy univerzity a jeho stěžejní otázkou 
bylo zjištění, do jaké míry jsou získané 
dovednosti využívány v následné peda-
gogické praxi. 

V období 2009–2011 se na Univerzi-
tě Jana Amose Komenského uskutečnil 
výzkum zabývající se rozvojem klíčových 
kompetencí prostřednictvím andragogic-
kého modelu učení a vzdělávání dospě-
lých.2 

Nejpodrobněji se otázce přípravy 
budoucího učitele ve vztahu k rozvoji 
klíčových kompetencí žáků na různých 
vzdělávacích úrovních věnuje Šimoní-
kův výzkum Příprava budoucích učitelů 
na rozvíjení klíčových kompetencí žáků 
na jednotlivých úrovních vzdělávání: koo-
perace, participace, konsekvence3 realizo-
vaný v roce 2010 na Pedagogické fakultě 
Masarykově univerzity.

1 Výzkum Natalia Kysil realizovala jako hlavní řešitel v rámci Pedagogické fakulty Ostravské uni-
verzity (ID projektu: SGS04/PdF/2019-20).

2 Hlavní řešitel projektu Jaroslav Veteška; ID projektu: GA406/09/1950.  
3 Hlavní řešitel projektu Oldřich Šimoník; ID projektu: MUNI/A/1024/2010. 
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Procesem zhodnocování kompetencí 
prostřednictvím nástroje VPL4 se zabý-
vali autoři Tratina a Havlíčková (2012). 
Otázce kompetencí pedagogů na 1. stupni 
ZŠ v adaptačním procesu se zabývá Kari-
ková (2010). Možnosti rozvoje osobnost-
ních a sociálních kompetencí budoucích 
pedagogů prostřednictvím alternativní-
ho programu, tzv. intervenčního týmu,5 
mapuje Smolík a Svoboda (2010). Diser-
tační práce Soukupové (2006) se orientu-
je na jednu z kompetencí budoucích uči-
telů, a to na kompetenci diagnostickou. 
Autorka vytvořila několik dotazníkových 
šetření, která hodnotí pregraduální pří-
pravu, potřeby učitelů v oblasti dané 
kompetence či jejich znalost diagnos-
tických metod.

Sociální kompetence

V souvislosti s pojmem sociální kompe-
tence se v odborné literatuře setkáváme 
s velkým množstvím konceptů a klasifi -
kací.  Vedle samotného pojmu sociální 
kompetence existuje také řada pojmů 
souvisejících: sociální dovednost(i), 
sociální inteligence, emoční inteligence, 
emoční kompetence, empatie, interper-
sonální dovednosti/kompetence, komu-
nikační dovednosti, sociální komunikace 
(jak v singuláru, tak i plurálu), sociální 

obratnost. Pojetí jednotlivých příbuzných 
konceptů se u různých autorů liší. Např. 
pojem sociální inteligence je některými 
autory (Marlow, 1986) chápán jako syno-
nymum sociálních kompetencí, jiní jej 
chápou jako aspekt, který se zaměřuje 
na kognitivní schopnosti a dovednosti 
(Cantor, Harlow, 1994; Janker, Merklin-
ger, 1988).

O vyjádření vztahu mezi sociálními 
kompetencemi a některými příbuznými 
pojmy se pokusil Kanning (2017). Soci-
ální kompetence popisuje jako množi-
nu, jejíž podmnožiny tvoří emoční inte-
ligence, interpersonální kompetence, 
sociální inteligence a sociální doved-
nosti. Kanning chápe interpersonální 
kompetence jako ty, které se ve smyslu 
Buhrmestera (1988) uplatňují v blízkých 
vztazích a interakcích. Sociální doved-
nosti v Buhrmesterově pojetí zahrnují 
kompetence, které jsou naučené a lze je 
charakterizovat malou mírou abstrakce 
(Kanning, 2017, s. 20) Obdobně – jako 
nadřazený pojem k sociálním doved-
nostem – vnímají sociální kompetence 
i další autoři. Např. Švec (1998) uvádí, že 
„soubor sociálních dovedností je klíčo-
vou součástí sociální kompetence“ (Švec, 
1998, s. 77). 

Důležitost sociální kompetence uči-
tele potvrzuje řada odborníků. Vztahem 

4 Value of Prior Learning (zhodnocování předchozího učení). Jedná se o nástroj, který byl v roce 
2005 vytvořen v Nizozemsku, v organizaci Kenniscentrum EVC. Je založen na švýcarské metodě 
pro kariérní rozvoj Ch-Q, usilující o zlepšení uplatnitelnosti na trhu práce. 

5 Uvedený program vznikl jako reakce na situace na poli preventivních aktivit v oblasti základního 
školství. Šlo o vytvoření funkčnějšího modelu práce pedagoga při předcházení a výskytu sociálně 
patologických jevů. 
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mezi učitelem a žákem se zabývá Bruce 
(2005), který zdůrazňuje nepostradatel-
nost vzájemného respektu a důvěry. Sla-
dová (2011) uvádí: „Pro budoucí učitele 
v pregraduální přípravě je velmi důležité, 
aby pochopili význam interpersonálních 
vztahů a komunikace.“ (Sladová, 2011, 
s. 101). Významem sociálního aspektu 
ve vyučování se zabýval také Fontana 
(1997), na kterého navazuje Gillernová 
(2003). Podle ní jsou sociální dovednosti 
důležitou součástí profesní kompetence 
učitele (Gillernová, 2003, s. 88). Gillerno-
vá a Krejčová (2012) podtrhují v souvis-
losti s případným rozvíjením sociálních 
dovedností „přiměřenou míru otevřenos-
ti a refl exe“ (Gillernová, Krejčová, 2012, 
s. 63). V této souvislosti se autorky dále 
zabývají možným způsobem nácviku 
sociálních kompetencí.

Gillernová (1998) vyslovuje přesvědče-
ní vyplývající ze zkušeností a poznatků 
řady autorů (Čáp, Mareš, 2001; Cangelo-
si, 1994; Fontana, 1997; Gillernová, 1998; 
Kyriacou, 1996; Mareš, Křivohlavý, 1995; 
Pasch et al., 1998; Petty, 1996; Švec, 1998). 
Podle ní je možné „rozvíjení sociálních 
profesních dovedností učitele … postu-
lovat jako jednu z důležitých podmínek 
optimalizace činnosti současné školy.“ 
(Gillernová, 1998, s. 289). Obdobně Jiřič-
ková a Selčanová chápou oblast rozvoje 
sociálních kompetencí učitele jako jednu 
z klíčových oblastí, která pozitivně ovliv-
ňuje výchovně vzdělávací proces. V kon-
textu skupinového hudebního vyučování 
a širokého spektra realizovaných hudeb-
ně výchovných interakcí pak autorky na 

tomto místě vyslovují své přesvědčení, 
že požadavek rozvoje sociálních kompe-
tencí učitele představuje jeden z funda-
mentálních aspektů profesního rozvoje 
učitele a optimalizace výuky.

Kompetence 
k samostudiu

Pojem kompetence k samostudiu není 
v české literatuře podrobně defi nován. 
Předkládaná studie vychází z pojetí Kysil 
(2019), která používá označení hudební 
kompetence k samostudiu. K nim řadí 
schopnost samostudia, organizace vlast-
ních metod sebevzdělávání, odpovědnost 
za úroveň sebevzdělávání, fl exibilitu 
v aplikaci znalostí a dovedností v pod-
mínkách rychlých změn, trvalé sebezkou-
mání, sledování vlastní činnosti. 

Někteří autoři (např. Grecmanová, 
Urbanovská, 2007) spojují pojem kom-
petence k samostudiu převážně s učeb-
ními styly. Chval et al. (2012) v kolektiv-
ní monografi i Posuzování rozvoje kom-
petence k učení uvádí, že kompetence 
k samostudiu úzce souvisí s kompetencí 
k učení. Autoři představují metodologic-
ký nástroj, který je založen na metodě 
strukturovaného pozorování.

Kompetence k samostudiu se v rámci 
mapování budoucích kompetencí obje-
vuje jako součást systémových opatření 
Evropské unie pro vymezení požadav-
ků trhu práce, a tedy i v souvislosti 
s celoživotním učením. To představuje 
schopnost a ochotu přijímat nové infor-
mace, rozšiřovat své znalosti, vědomosti 
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a dovednosti, a to právě formou samostu-
dia nebo v krátkodobých i dlouhodobých 
vzdělávacích programech (2020). 

Podobně spojuje pojem self-study 
s procesem samostudia bez přímého 
dohledu nebo účasti vyučujícího zahra-
niční literatura. Lypeyko a Pushkar (2013) 
upozorňují na to, že kompetence obecně 
se bez samostudia nemohou u studentů 
plně rozvinout. Autoři představují model 
vícerozměrné matice, která zahrnuje růz-
né složky samostudia: např. přípravu na 
hodinu, laboratorní práce, praktickou 
a seminární výuku, stáže aj.

Zahraniční literatura pracuje dále 
s ekvivalentem self-study competence, 
který je vnímán jako prostředek pro 
zlepšení kvality pregraduálního studia 
učitelů (Korthass, 2019). Rogan a et al. 
(2019) upozorňují na to, že dosud chybí 
hlubší znalosti toho, jak systematicky 
řídit samostudium pro zvýšení kompe-
tencí (u studentů fyzioterapie).

Pojem self-study se často v zahraniční 
literatuře váže na praxi různých studij-
ních oborů. Výzkum odborné praxe je 
v těchto případech založen na meto-
dologii samostudia, a to převážně pro-
střednictvím seberefl exe (self-refl ection) 
budoucích i stávajících učitelů v rámci 
zvyšování kvality výuky (Hiralaal, 2018, 
s. 619–634; Lyle, 2018; Brandenburg et al., 
2017; Dalmau et al., 2017; McDonough, 
2017). Na úzkou souvislost kompetence 
k samostudiu s refl ektivní praxí upozor-
ňují také Loughran a Russell (2002). Díky 
studiím mezinárodních přispěvatelů 
představuje publikace různorodé přístu-

py k samostudiu. Systematický přehled 
literatury o samostudiu v rámci pedago-
gických praxí z let 1990 až 2012 nabízí 
Vanessche a Kelchtermans (2016). 

Studie autorky LaBoskey (2004) se 
zabývá metodologií samostudia ve vzta-
hu k epistemologickým, pedagogickým 
a morálně-eticko-politickým základům 
této kompetence. Za klíčový rys kompe-
tence k samostudiu považuje LaBoskey 
interaktivitu, kterou nám často může 
poskytnout refl exe jiné osoby.

Kompetence k samostudiu se často 
skloňuje v souvislosti s distančním vzdě-
láváním (Vlna, 2021). S digitálními tech-
nologiemi spojují samostudium také auto-
ři Garbett a Ovens (2017). Zvažují otázky, 
které jsou pro samostudium prostřednic-
tvím vzdělávacích technologií zásadní, 
např. přístup k datům, jejich generování 
a analýza, identita, digitální etika aj. 

Vzhledem k tomu, že je v rámci pří-
pravy budoucích učitelů hudební výcho-
vy kladen důraz také na samostudium, 
chápou autorky této studie kompeten-
ce k samostudiu jako jednu z hlavních 
oblastí profesních kompetencí. Podle 
nich kompetence k samostudiu zahrnují 
v hudebně výchovném procesu schop-
nost aktivně vyhledávat aktuální trendy 
a doporučenou literaturu ve studovaném 
oboru, schopnost stanovit si cíle a pra-
vidla ve svém samostudiu, schopnost 
rozeznat svůj učební styl a způsob uče-
ní, schopnost seberefl exe. Kompetence 
k samostudiu je dále v rámci profesní 
přípravy budoucích učitelů rozvíjena 
tvorbou pedagogického portfolia. 
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Výzkum v oblasti 
sociálních kompetencí 
a kompetencí 
k samostudiu

Na sociální kompetence se zaměřuje řada 
výzkumů. Obecně je lze rozdělit do dvou 
oblastí: 1. na ty, které se zabývají souvis-
lostmi mezi naměřenými osobnostními 
a sociálními charakteristikami a využíva-
jí k tomu testové metody (Joshanloo, Ras-
tegar, & Bakhshi, 2012; Kanning, 2006, 
2009); 2. na výzkumy pozorovaného 
sociálního chování a osobnostních rysů 
(Szczygieł, Weber, 2017; Selfhout, et al., 
2010; Özgüven, Mucan, 2013; Stoughton, 
Thompson, & Meade, 2013).

Dubovicki a Nemet (2015) provedly 
výzkum, který se týkal sebehodnocení 
sociálních kompetencí studentů učitel-
ství. Výzkum kromě jiného zjišťoval, 
nakolik rozvíjí pregraduální příprava 
sociální kompetence budoucích učitelů. 
Sto procent respondentů potvrdilo, že 
univerzitní aktivity ovlivnily jejich vztah 
k druhým. 

Metodickými inovacemi v učitelské 
přípravě se zabýval Svatoš (1999), který 
vyzdvihl význam sociálně komunikativní 
kompetence v přípravě učitelů. Studie, 
která zjišťovala, jak angažovanost v umě-
ní rozvíjí schopnost empatie a toleran-
ce vůči jinakosti, byla provedena v roce 
2016. Porovnávala studenty běžné školy 
se studenty školy waldorfské. Potvrdila, 
že waldorfští studenti dosáhli výrazně 
lepších výsledků při měření emoční 
a kognitivní dimenze empatie a lepších 

výsledků v toleranci jinakosti než běž-
ní studenti učitelství (Martzog et al., 
2016). 

Výzkumem sociálních dimenzí osob-
nosti v přípravě budoucích učitelů 
hudební výchovy se zabývala Oravcová 
(2014). Autorka porovnávala míru extra-
verze studentů učitelství a studentů dal-
ších fakult. Signifi kantní rozdíly zjistila 
v míře emocionální lability u studentů 
učitelství a u studentů jiného studijního 
oboru. Obdobný výzkum provedla také 
Čížková et al. (1998). Zjistila, že míra 
neuroticismu budoucích učitelů byla 
signifi kantně vyšší v porovnání s pro-
centuálním výsledkem udaným litera-
turou. Rovněž Kariková (2000) ve svém 
výzkumu osobnostních vlastností stu-
dentů učitelství předkládá, že více než 
třetina zkoumaného vzorku se jeví jako 
emocionálně labilní a nestálá. Kariková 
v dalším výzkumu (2002) vysledovala, 
že studentky byly méně vyrovnané než 
učitelky, které působí ve školách. Na 
základě svých výzkumů navrhuje Orav-
cová, aby pregraduální příprava učitelů 
„(…) povinne zahŕňala kurzy zamerané 
na rozvoj sociálnych zručností a podporu 
rozvoja pozitívnych interpersonálnych 
čŕt. Kurzy, ku ktorým patrí cielený soci-
álno-psychologický výcvik, ako aj rôzne 
diskusné dielne, skupinové a individu-
álne konzultácie zamerané na rozbor 
pôsobenia študenta v modelových ale aj 
autentických školských sociálnych situ-
áciách (rozbor videonahrávky z praxe 
apod.)“ (Oravcová, 2014, s. 36).

Kompetencí k samostudiu se zabývá 

JIŘINA JIŘIČKOVÁ, ZUZANA SELČANOVÁ



144

studie autorů Sikorové a Malacha: Užívá-
ní studijních materiálů a přístupy k učení 
u studentů učitelství (2014, s. 87–105). 
Studie diagnostikuje přístupy k učení 
u studentů učitelských oborů na třech 
fakultách Ostravské univerzity a popi-
suje výsledky výzkumu zaměřeného na 
užívání studijních materiálů samotnými 
studenty. 

Ritter et al. (2018) uvádějí, že v posled-
ním desetiletí vzrostl zájem o výzkum 
samostudia. Jejich publikace Teaching, 
Learning, and Enacting of Self-Study 
Methodology Unraveling a Complex Inter-
play obsahuje příspěvky o výzkumech 
z různých univerzit napříč mnoha obory 
a kontinenty.6 

Výzkum samostudia založený na sebe-
refl exi vlastní praxe vyučujících přinášejí 
také autoři Vanassche a Kelchtermans 
(2016). 

Závěr 

Wagner sestavil tzv. seznam dovedností 
pro 21. století; tyto dovednosti dovolují 
člověku fl exibilně reagovat na náročné, 
neobvyklé a kritické situace v životě 
(Wagner, 2008). Řadí k nim kritické 
myšlení a řešení problémů, spolupráci, 
obratnost a přizpůsobivost, iniciativu 
a podnikavost, schopnost efektivní úst-
ní a písemné komunikace, schopnost 
nacházet a analyzovat informace, zví-

davost a imaginaci. Wagnerův seznam 
zřetelně ukazuje na potřebu mezilidské 
spolupráce, zohledňování postojů dru-
hých či empatii, tedy na oblast sociálních 
kompetencí (Wagner, 2008). Wagnerův 
výčet dovedností, resp. jejich naplňo-
vání, lze chápat jako podnětný přístup 
pro diskusi na téma rozvoje profesních 
kompetencí budoucích učitelů. V soula-
du s Wagnerem (2008) a spolu s Giller-
novou (2003) lze vyjádřit přesvědčení, 
že akcent na rozvoj a kultivaci sociál-
ně psychologických dovedností učitele 
představuje neoddiskutovatelný trend 
v současné profesní učitelské přípravě 
(Gillernová, 2003). 

Kompetence k samostudiu, které jsou 
v kontextu distančního vzdělávání nyní 
uváděny nejčastěji, představují v rozvoji 
profesních kompetencí učitele důležitou 
oblast. Zároveň jsou spojovány s proble-
matikou přístupu k učení a učebních 
stylů. 

Obě specifi cké oblasti profesních kom-
petencí učitele hudební výchovy (sociální 
kompetence a kompetence k samostu-
diu) jsou ve svém pojetí odlišné. Nebyly 
dosud významně zkoumány a doposud 
nebyl sledován jejich vzájemný kontext. 
Přitom požadavek na výzkum komplexu 
profesních kompetencí učitelů hudeb-
ní výchovy nebo jeho dílčích aspektů je 
třeba chápat pro obor didaktika hudební 
výchovy jako zásadní.  Další zkoumání 

6 Duquesne University nebo George Mason University v USA, VU University Amsterdam v Holand-
sku, University of KwaZulu-Natal v Jihoafrické republice a University Of East London ve Velké 
Británii. 
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umožní hlubší vhled do dané problema-
tiky, na jehož základě lze dále pokračo-
vat v defi nování a rozvoji specifi ckých 

kompetencí učitele hudební výchovy 
v souvislosti se žádoucím zkvalitňováním 
pregraduální přípravy učitelů.
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