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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá tématem kariéry v učitelství, která má ve srovnání s klasickým 

pojetím kariéry mnoho specifických charakteristik. Práce se zaměřuje na skupinu učitelů 

mateřských škol, kteří stojí na počátku vzdělávacího systému jako významní činitelé na 

životní cestě za vzděláním každého z nás. Cílem práce je analyzovat pohled na kariéru 

učitele mateřské školy ze strany učitelů a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory 

z úrovně managementu školy. Teoretická část práce se zabývá třemi základními oblastmi, 

kterými jsou profesní rozvoj, profesní kariéra a kariérní systém. První kapitola poukazuje na 

souvislost mezi profesním rozvojem učitelů a jejich kariérou, zaměřuje se též na jeho 

jednotlivé složky, zejména potom další vzdělávání učitelů. Druhá kapitola se již věnuje 

kariéře jako takové a srovnává teoretická východiska kariéry s jejich specifiky v kariéře 

učitelské. Nahlíží na učitelskou profesi z hlediska její atraktivity a jednotlivých stádií 

profesní dráhy učitelů. Třetí kapitola reflektuje potřebu existence kariérního systému, 

charakterizuje jeho přínosy a představuje aktuální stav jeho nastavení v České republice a v 

zahraničí. Výzkumná část prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťuje, jak učitelé a 

ředitelé vnímají kariéru v učitelství mateřských škol. Na základě vyhodnocení výsledků 

usiluje o nalezení příležitostí k podpoře jejich kariéry, a to především z úrovně 

managementu školy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

učitel, mateřská škola, profesní kariéra, management vzdělávání, profesní rozvoj, kariérní 

systém 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the topic of career in teaching, which has many specific 

characteristics compared to the classical concept of career. The thesis focuses on the group 

of kindergarten teachers who stand at the beginning of the education system as important 

influencers on the life-long educational journey of each of us. The aim of the thesis is to 

analyse the view of the kindergarten teacher career by teachers and principals and to look 

for support from the school management level. The theoretical part deals with three basic 

areas, which are professional development, professional career and career system. The first 

chapter shows the connection between the professional development of teachers and their 

career, it also focuses on its individual components, especially continual education of 

teachers. The second chapter is devoted to the career itself and compares the theoretical 

background of the career with its specifics in the teaching career. It looks at the teaching 

profession in terms of its attractiveness and individual stages of the teachers' career. The 

third chapter reflects the need for a career system, characterizes its benefits and presents the 

current state of its setting in the Czech Republic and abroad. The research part uses a 

questionnaire survey to find out how teachers and principals perceive careers in kindergarten 

teaching. Based on the evaluation of results, it strives to find opportunities to support their 

careers, especially from the school management level. 
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Úvod  

V posledních letech je kariéra učitelů v českém prostředí hojně diskutovaným 

tématem. Objevila se neúspěšná snaha o zavedení kariérního řádu pro učitele, která za sebou 

zanechala určitou míru nejistoty. O kariéře učitelů se téměř přestalo mluvit a s příchodem 

roku 2020 se též přiblížil konec účinnosti Strategie vzdělávací politiky České republiky do 

roku 2020 (Strategie 2020), kde je mimo jiné stanoveno v daném období „Dokončit a zavést 

kariérní systém pro učitele a zlepšovat podmínky pro jejich práci.“ (Strategie 2020, s. 26). 

Proč je tento cíl tak obtížné naplnit?  

Jedním z důvodů může být fakt, že profese učitelů je značně specifická, a tak není 

možné o jejich profesní kariéře uvažovat obvyklým tzv. manažerským způsobem. Tento 

pohled na učitelskou kariéru je natolik omezený, že ve výsledku potlačuje to, co je pro 

učitelskou profesi opravdu typické – práce a čas strávený s dětmi či žáky. Kariérní systém 

učitelů by měl tuto skutečnost nutně brát v potaz. Učitelé mateřských škol jako jedna ze 

specifických podskupin učitelů navíc stojí na počátku vzdělávacího systému jako 

zprostředkovatelé první zkušenosti s formálním vzděláváním každého člověka. Ač je systém 

předškolního vzdělávání v mnohém jednodušší než na jiných stupních vzdělávacího 

systému, je zkušenost, kterou zde učitelé dětem zprostředkovávají, jednou z nejcennějších. 

Kvalita předškolního vzdělávání odráží i kvalitu učitelů mateřských škol, jejichž kariéra se 

může mnohdy zdát podstatně jednotvárná. Jak je tedy možné zajistit jejich setrvání v profesi 

a odpovídající míru motivace pro další sebevzdělávání a rozvoj? 

Cílem této diplomové práce je analyzovat pohled na kariéru učitele mateřské školy 

ze strany učitelů a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory z úrovně 

managementu školy. Teoretická část práce přiblíží kariéru učitelů z hlediska profesního 

rozvoje a poukáže na jeho spojitost s rozvojem kariéry. Dále budou popsány specifika 

učitelské kariéry ve vztahu s teoretickými poznatky o kariéře jako takové. Diplomová práce 

bude dále zkoumat jaký vliv má na kariéru učitelů jejich společenský status a jak je možné 

rozvoj kariéry podporovat. V neposlední řadě představí diplomová práce současný stav 

kariérního systémů učitelů v České republice a nabídne nahlédnutí do kariérních systému 

některých evropských států.  
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Diplomová práce bude ve své výzkumné části hledat odpovědi na následující 

výzkumné otázky: Co charakterizuje kariéru učitelů mateřských škol? Jaký názor mají 

učitelé mateřských škol na svou kariéru v učitelství? Jaký názor mají ředitelé mateřských 

škol na kariéru v učitelství mateřských škol? Výzkumné šetření bylo realizováno metodou 

dotazníkového šetření. Respondenti měli v rámci dotazníku na osmibodové škále vyjádřit 

míru souhlasu s výroky o kariéře v učitelství. Diplomová práce bude usilovat o nahlédnutí 

do podstaty kariéry učitelů mateřských škol a na základě výsledků výzkumu bude hledat 

možnosti její podpory, především ze strany ředitelů. 
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1 Profesní rozvoj 

Pracovní život člověka je významnou součástí života každého z nás. V zaměstnání 

obvykle trávíme větší část svého života, navazujeme zde kontakty s lidmi, naplňujeme jeho 

prostřednictvím mnoho našich základních potřeb apod. Uspokojení jedince je ve smyslu 

pracovního života úzce spojeno s jeho kariérou. Aby se jedinec mohl rozvíjet a postupovat 

ve své kariéře směrem, který odpovídá jeho představám, nelze opomenout důležitou oblast, 

která s kariérou úzce souvisí – profesní rozvoj. V učitelském povolání, které má své 

specifické znaky, může profesní rozvoj mnohdy tvořit jednu z mála cest, která může učiteli 

umožnit se ve svém povolání posunout. „Za profesní rozvoj, tedy i profesní rozvoj učitelů je 

považována jakákoliv činnost, kterou se rozvíjejí individuální vědomosti, schopnosti, 

dovednosti a další charakteristiky profese.“ (Kohnová, 2012, s. 13).  

V souvislosti s profesním rozvojem v učitelství je nejprve třeba upozornit na časté nejasnosti 

v terminologii. Pojem profesní rozvoj učitelů je často chápán jako synonymum dalšího 

vzdělávání učitelů. Nicméně jeho zúžení pouze na jednu z jeho složek, kterou další 

vzdělávání tvoří, může mít nedozírné následky, jak upozorňuje Kohnová (2012, s. 13): 

„…profesní rozvoj učitelů je pojem širší. Jeho zúžení jen na další vzdělávání může oslabovat 

význam jeho dvou dalších součástí a snížení jejich podpory i podcenění jejich významu, a 

to jak ze strany státní a veřejné, tak i u samotných učitelů, vedení škol i v koncepcích 

zaměřených na rozvoj kvality školy.“ I OECD v rámci šetření TALIS používá pojem 

profesní rozvoj v jeho širším pojetí. Definuje jej jako: „ jednotlivce 

rozvíjet profesní dovednosti, znalosti a jeho odbornost a další schopnosti jako učitele.“ 

(OECD, 2009, s. 49, vlastní překlad). 

Profesní rozvoj učitelů tedy tvoří tři složky, které ve svých publikacích popisuje hned 

několik autorů. Mezi tyto složky patří především výše zmíněná, rozsáhlá oblast profesního 

rozvoje učitelů: další vzdělávání učitelů, dále samostudium a zkušenosti získané praxí. 

(Kohnová, 2004, s. 20). V pojmenování poslední složky se různí autoři mírně odchylují, 

konkrétně např. Syslová (2015, s. 8) jako třetí složku uvádí „sdílení odborných poznatků 

mezi pedagogy“. Význam sdílení zkušeností a poznatků pedagogů by neměl být 

podceňován, nicméně popis složky dle Kohnové (2004, s. 20) „poznatky získané z vlastní 
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učitelské praxe“ v sobě může zahrnout i sdílení těchto poznatků s ostatními kolegy, naopak 

by se mohlo zdát, že v popisu Syslové činnosti třetí složky nejsou kompletní. 

1.1 Profesní rozvoj učitelů 

Významnou otázkou pedagogické teorie i praxe je, jak požadavky na profesní 

kompetence učitelů měnící se společnosti přenést do praxe profesního rozvoje. Tyto 

kompetence jsou dle Pavlova (In Kohnová, 2012, s. 61) vázané na nové cíle, obsahy, metody, 

formy, prostředky výuky, aby odpovídaly potřebám transformace, škol, použitelnosti 

(zaměstnatelnosti) žáků v praxi. Jsou to ale právě sami učitelé, zvláště potom zkušenější 

z nich, kteří mohou v praxi přímo pocítit dopad společenských změn a požadavků, které na 

ně okolí klade. Schleicher (2011, s.  28, vlastní překlad) ve své publikaci poukazuje na 

šetření TALIS (OECD, 2009), kde: „Učitelé soustavně uváděli, že jejich největší potřebou 

profesního rozvoje bylo učit se, jak zvládat rozdíly ve stylech učení studentů a jejich původu, 

efektivně využívat informačních a komunikačních technologií a působit na chování 

studentů.“ Cílem profesního rozvoje tak není rozvoj učitele orientovaný na jeho dokonalost, 

ale především rozvíjení profesních dovedností, které vedou k rozmanitosti přístupů a 

strategií reagující na individuální potřeby dětí. V případě učitelů by se měly tedy přitom 

rozvíjet jejich reflektivní dovednosti a ochota seznamovat se s výsledky výzkumů. Jedná se 

o tzv. koncept vzdělávání založeném na důkazech, který popisuje Syslová (2015, s. 8) jako: 

„… hledání příčinných vztahů mezi tím, co učitel dělá (jak komunikuje s dětmi, jak 

organizuje vzdělávání atd.), a výsledky vzdělávání (jak se děti chovají, co se naučily, jak se 

u nich rozvíjejí kompetence apod.).“ 

Dle OECD (2005, s. 121-122, vlastní překlad) reaguje profesní rozvoj na počáteční 

vzdělávání učitelů, a to tak, že ho aktualizuje, rozvíjí a rozšiřuje a zároveň může učitelům 

umožňovat získání nových dovedností a profesionálního porozumění. Je také prostředkem 

ke zkvalitnění učitelů jako takových a jejich udržení v učitelské profesi. Na profesním 

rozvoji by mělo participovat vedení školy, stejně jako kolegové, nejde tedy pouze o motivaci 

a ochotu samotného učitele (Syslová, 2015, s. 8). Právě ředitel hraje v profesním rozvoji 

učitelů klíčovou roli. Může učitele ovlivnit zejména svými požadavky či způsobem 

komunikace. Faktory, které mají podle Trojana (In Kohnová, 2012, s. 93) vliv na rozvoj 

učitelů, tvrzení Syslové jasně potvrzují: 
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▪  „Osobnostní charakteristika učitele a jeho priority  

▪ Průběh dosavadního vzdělání a jeho úroveň  

▪ Ekonomická situace učitele a jeho školy  

▪ Kultura školy, etické normy a zvyklosti kolektivu  

▪ Osobnost ředitele školy a jeho pracovní priority  

▪ Další kontextní faktory (zřizovatel, typ školy, sociální faktory…)“  

Na profesní rozvoj učitelů má tedy vliv mnoho faktorů, což umožňuje jeho podporu 

z mnoha úrovní vzdělávacího systému. Nejčastějším podnětem k podpoře účasti učitelů na 

dalším profesním rozvoji je v rámci evropských zemí dle reportu Eurydice (European 

Commission, 2018, s. 62, vlastní překlad) kariérní a platový postup. Tato statistika jasně 

poukazuje na souvislost mezi kariérou a profesním rozvojem. Kromě kariérního postupu 

může ale rozvoj učitelů být přínosný v mnoha dalších aspektech vzdělávání, a to i na různých 

úrovních, od jednotlivce, přes jednotlivé školy, až na národní úrovni vzdělávání. Schleicher 

(2011, s. 24, vlastní překlad) mezi tyto přínosy řadí: 

▪ aktualizování znalosti jednotlivců o předmětu s ohledem na nedávný pokrok v této 

oblasti 

▪ aktualizace dovedností a přístupů jednotlivců s ohledem na rozvoj nových 

vyučovacích technik a cílů, nové okolnosti a nový pedagogický výzkum 

▪ umožnit školám rozvíjet a uplatňovat nové strategie týkající se učebních osnov a 

dalších aspektů pedagogické praxe 

▪ výměna informací a odborných znalostí mezi učiteli a ostatními, např. akademiky a 

průmyslníky nebo 

▪ pomáhat slabším učitelům, aby se stali efektivnějšími. 

Významnou složku profesního rozvoje tvoří samostudium, které úzce souvisí s reflexí 

vlastní práce. Dle Syslové (2015, s. 12) tvoří tato dovednost klíčovou oblast profesního 

rozvoje: „Schopnost reflektovat vlastní práci zabraňuje stereotypnosti. Znamená to, že učitel 

neustrne v „osvědčených“ přístupech, ale přemýšlí o tom, jaký přístup potřebuje každé 

jednotlivé dítě.“ Samostudium je z podstaty učitelské práce její nedílnou součástí. Velký 

význam tvoří tato složka především v období plošných změn apod., kdy je potřeba, aby se 

s novými skutečnostmi seznámili všichni učitelé. (Kohnová, 2004, s. 20). Vedle samostudia 
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a dalšího vzdělávání je ale třeba podporovat též spolupráci mezi učiteli, i samotnými 

školami. Přenos zkušeností a inspirace nabízí prostor ke zkvalitnění vzdělávání na zcela jiné 

úrovni, která nabízí učitelům možnost přímého využití poznatků v učitelské praxi. OECD 

(2005, s. 96, vlastní překlad) poukazuje na nutnost naplnění potřeby „podporovat neformální 

způsoby učení učitelů prostřednictvím systematičtější reflexe, inovací, společného řešení 

problémů, vytváření sítí a sdílení odborných znalostí a zkušeností.“  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Úvodní kapitola nám již vysvětlila nejasnosti spojené s termíny „profesní rozvoj 

učitelů“ a „další vzdělávání učitelů“, nicméně v oblasti dalšího vzdělávání je často 

skloňováno spojení „další vzdělávání pedagogických pracovníků“ (DVPP), které je chybně 

považováno za shodné s termínem „další vzdělávání učitelů“. Pedagogický pracovník je 

v zákoně č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících definován jako: „...ten, kdo koná 

přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou 

pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým 

uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá 

pedagogická činnost"); ...“ (563/2004 Sb.) Zákon tak mezi pedagogické pracovníky řadí 

nejen učitele, ale i pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

vychovatele, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času apod. (viz 563/2004 

Sb. § 2 odst. 2). Pojem další vzdělávání učitelů je tedy součástí DVPP, ale nejedná se o jeho 

synonymum, vzhledem k tomu, že v takovém případě by byli opomenuti všichni další 

pedagogičtí pracovníci, kteří zároveň nejsou učiteli. Tato práce se primárně zaměřuje na 

skupinu učitelů mateřských škol jako jednu z podskupin pedagogických pracovníků.  

DVPP, v souvislosti s jejich profesním rozvojem, je považováno za významný 

prostředek k dosažení vyšší kvality ve školství. Česká republika si jako jednu z hlavních 

priorit ve Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (Strategie 2020) klade 

„Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad“. Jedním z dílčích cílů je 

stanoveno mj. „Posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů a ředitelů“. Strategie 

v této části reaguje na nedostatečnou poptávku po posílení některých forem profesního rozvoje 

učitelů (např. mentoring, supervize, sdílení příkladů dobré praxe či podpora dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků) a jejím cílem je např.:  
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▪ „zajistit, aby každý učitel mohl využívat programy dalšího vzdělávání a aby měl k 

dispozici individuální podporu založenou na reflexi vlastní pedagogické činnosti pod 

odborným vedením kdykoli v průběhu své profesní dráhy,  

▪ podporovat efektivní formy vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy; zmapovat a 

zveřejňovat pro inspiraci zkušenosti českých škol s touto formou zlepšování,  

▪ zajistit, aby každý začínající učitel mohl spolupracovat s uvádějícím učitelem, který má 

mentorské dovednosti apod.“ (Strategie 2020, s. 28). 

Kvalita školství je často spojována s pojmem „profesionalizace“ pedagogů, kterou je dle 

Pavlova (2007, s. 12) perspektivně možné dosáhnout právě prostřednictvím jejich 

kontinuálního profesního vzdělávání. Kvalita a možnosti dalšího vzdělávání zároveň mohou 

zvyšovat atraktivitu učitelské profese a participují tak na udržení učitelů v profesi. (OECD, 

2005, s. 122). Podmínky, které daná společnost učitelům poskytuje zároveň mohou odrážet 

její pohled na profesi: „Kvalita kontinuálního profesního vzdělávání učitelů odráží význam, 

který společnost připisuje jejich postavení, jaké reálné podmínky vytváří pro možnost jejich 

profesního rozvoje.“ (Pavlov, 2007, s. 12). V souvislosti s významem učitelské profese 

Schleicher (2011, s. 24, vlastní překlad) seznamuje čtenáře s výsledky summitu, který se 

zabýval její atraktivitou: „Summit dospěl k závěru, že aby se vzdělávání stalo atraktivní a 

efektivní profesí, vyžaduje podporu průběžného vzdělávání, rozvoj kariérních struktur 

nabízejících tak učitelům nové role, a zapojení silných učitelů jako aktivních činitelů školské 

reformy, a to nejen jako realizátorů plánů navržených ostatními.“ Právě zde se ukazuje 

souvislost dvou významných oblastí: pro učitelské povolání a jeho pozitivní společenský 

status je důležité nejen kvalitní další vzdělávání, ale i promyšlený kariérní systém.  

Učitelství, včetně učitelství mateřských škol, je odvětvím, které se stále vyvíjí a mění. 

Změny se mohou týkat nejen legislativy, ale i nových poznatků, které přináší výzkum a věda. 

Syslová (2017, s. 103) v této souvislosti upozorňuje na nutnost kontinuálního vzdělávání 

učitelů: „Aby si pracovníci udrželi svojí odbornou úroveň, nestačí pouze přípravné 

vzdělávání, potřebují se dále kontinuálně vzdělávat.“ (Syslová, 2017, s. 103) I přípravné 

vzdělávání je ale třeba dále zkvalitňovat, a především propojit se systémem dalšího 

vzdělávání. „Předpokladem či podmínkou profesního rozvoje je vymezení jednotné základní 

úrovně dosažené v přípravném vzdělávání.“ (Kohnová, 2012, s. 14) Podle Kohnové zároveň 

tento požadavek upozorňuje na potřebu vytvoření učitelských standardů. Česká republika si 
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v souvislosti s kariérním systémem stanovuje jako jeden z cílů: „dokončit standard profese 

učitele, který popíše nejdůležitější aspekty kvalitní práce pedagogického pracovníka, a provázat 

jej s průběžným formativním hodnocením učitelů s cílem pomáhat jim zlepšovat jejich 

pedagogickou činnost“ (Strategie 2020, s. 26) a zároveň usiluje o provázání kariérního systému 

pro učitele se systémem počátečního i dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. (Strategie 

2020, s. 27).  

1.2 Legislativní a kurikulární zakotvení dalšího vzdělávání učitelů 

Další vzdělávání je třeba systematicky podporovat na všech úrovních vzdělávání. Stát 

je jedním z významných činitelů prostřednictvím požadavků, které stanovuje v legislativě. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je v České republice zakotveno v zákoně  

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, který v § 24 

ukládá učitelům povinnost se dále vzdělávat:  

„(1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost 

dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. 

(2) Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují 

kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu rozumí též její 

získání nebo rozšíření.“ (563/2004 Sb.) 

Zákon dále v odstavci 4 udává, kde se další vzdělávání může uskutečňovat: 

a) „na vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a v jiných zařízeních (dále jen "vzdělávací instituce") na základě akreditace udělené 

ministerstvem, 

b) samostudiem, 

c) dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků podle zvláštního právního předpisu 

v případě učitelů zdravotnických studijních oborů.“ (563/2004 Sb.) 

Akreditaci vzdělávací instituci uděluje ministerstvo na základě rozhodnutí akreditační 

komise. Zákon v § 26 odst. 2 stanovuje, co musí daná instituce k žádosti doložit, mj. je to i 

žádost o akreditaci nejméně jednoho vzdělávacího programu. K té je třeba doložit:  

a) „název, typ, formu a cíle vzdělávacího programu; typ vzdělávacího programu 

vyjadřuje druh dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; forma vzdělávacího 
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programu vyjadřuje, zda jde o vzdělávání prezenční, distanční nebo o jejich 

kombinaci, 

b) obsahová témata vzdělávacího programu a jejich anotace, 

c) vzdělávací plán vzdělávacího programu, který stanoví časovou posloupnost 

obsahových témat a dobu vzdělávání, 

d) seznam lektorů a garantů s uvedením jejich jmen, příjmení a odborných předpokladů 

pro vzdělávací program.“ (563/2004 Sb.) 

Účast učitelů na dalším vzdělávání je státem podporována prostřednictvím volných dnů, 

na které má daný pracovník nárok, a také náhradou platu, jak je popsáno v § 24 odst. 7. Tato 

část zákona zároveň dává pravomoc v rozhodování řediteli školy: „K dalšímu vzdělávání 

uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 

pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast 

pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2; dobu čerpání 

volna určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se rovná 

výši ušlého platu.“ (563/2004 Sb.) Další pravomoci ředitele školy jsou popisovány i v odst. 

3: „Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího 

vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při 

stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického 

pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.“ (563/2004 Sb.) 

Zákon o pedagogických pracovnících doplňuje vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků, která v § 1 definuje tři druhy dalšího vzdělávání: 

a) „studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, 

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace.“ (317/2005 Sb.) 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle vyhlášky zahrnuje studium v oblasti 

pedagogických věd, studium pedagogiky, studium pro asistenty pedagoga, studium pro 

ředitele škol a školských zařízení, studium k rozšíření odborné kvalifikace, doplňující 

studium k rozšíření odborné kvalifikace a doplňující didaktické studium příslušného cizího 

jazyka. Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů je potom chápáno jako 
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studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a studium k 

výkonu specializovaných činností. Právě poslední druh studií popisovaných v § 9 je zároveň 

kvalifikační podmínkou ke splnění určitého kariérního stupně pro učitele mateřských škol, 

dle tabulky v příloze č. 1 této vyhlášky. (317/2005 Sb.) Studium k prohlubování odborné 

kvalifikace je ve vyhlášce definováno jako průběžné vzdělávání, které je: „…zaměřeno na 

aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.“ 

(317/2005 Sb.) 

Základním dokumentem vymezujícím obsah předškolního vzdělávání v České republice 

je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). V souvislosti 

s profesním rozvojem učitelů není v RVP PV tomuto tématu věnováno mnoho prostoru. 

Profesní rozvoj učitelů je zmíněn v kapitole „Podmínky předškolního vzdělávání“. RVP PV 

(2018, s. 34) považuje personální a pedagogické podmínky za vyhovující, jestliže:  

▪ „…Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání 

přistupují aktivně. 

▪ Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst 

profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro 

jejich další systematické vzdělávání…“ 

Souvislost s profesním rozvojem lze nalézt též v kapitole „Povinnosti učitele“, mezi které 

řadí RVP PV (2018, s. 45) v odstavci odborných činností též „analyzuje vlastní vzdělávací 

potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi“.  

1.3 Podpora profesního rozvoje učitelů 

Předcházející kapitoly upozornily na význam profesního rozvoje učitelů v rámci všech 

jeho složek, představily jeho teoretická východiska a bylo shrnuto, jak k profesnímu rozvoji, 

konkrétně profesnímu rozvoji učitelů v podobě dalšího vzdělávání, přistupuje stát 

prostřednictvím legislativy a kurikulárních dokumentů. Z kapitol tedy je možné odvodit 

význam, který profesní rozvoj ve vzdělávání a učitelské profesi má, vyvstává ale otázka, jak 

tuto potřebu naplňovat v praxi? Na tuto otázku se snaží odpovědět ve své publikaci např. 

OECD (2005, s. 136, vlastní překlad): „Strategií k dosažení ideálního stavu profesního 

rozvoje je:  
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1) nárok učitelů na finanční podporu či uvolnění z pracovního výkonu pro účely 

profesního rozvoje,  

2) vnímání účasti na profesním rozvoji jako důvodu k odměnám v podobě přebírání 

nových rolí nebo zvýšení platu apod.,  

3) pochopení souvislosti mezi individuálním profesním rozvojem učitele a vyšší 

kvalitou celé školy.“  

Jak již bylo zmíněno výše, v české legislativě jsou podmínky pro profesní rozvoj 

učitelů nastaveny způsobem, který OECD výše naznačuje. Legislativně podložené 

příležitosti k profesnímu rozvoji učitelů ale často nestačí. OECD zároveň upozorňuje na 

roztříštěnost a nesystematičnost realizovaného profesního rozvoje. Podle zpráv 

z jednotlivých zemí profesní rozvoj: „nesouvisí s pedagogickou praxí a postrádá intenzitu a 

následnou odezvu.“ (OECD, 2005, s. 122 vlastní překlad). Velký význam by měl být 

věnován výběru aktivit či forem vzdělávání profesního rozvoje, ale i jeho vyhodnocení, 

včetně jeho následného využití v učitelské praxi.  

Plánování a vyhodnocování aktivit profesního rozvoje je v mateřských školách 

v rukách ředitelů. Česká školní inspekce (dále jen ČŠI) ve své Výroční zprávě (2019a, s. 28) 

tuto schopnost ředitelů v České republice hodnotí negativně: „Ředitelé MŠ obecně velmi 

málo sledují a vyhodnocují dopady dalšího vzdělávání učitelů přímo v pedagogickém 

procesu. Jen velmi málo ředitelů má nastaven funkční vnitřní kontrolní systém, který 

systematicky, komplexně i objektivně vyhodnocuje pedagogickou práci školy, identifikuje 

rizika a vede k přijímání účinných opatření ke zlepšování kvality její činnosti.“ ČŠI dále 

ředitelům mateřských škol doporučuje: „Věnovat maximální pozornost pedagogickému 

řízení školy. Systematicky vyhodnocovat práci učitelů a z výsledků vyvozovat závěry pro 

jejich další činnost. Dopad DVPP sledovat v pedagogickém procesu, vyhodnocovat jeho 

efektivitu a přijímat další potřebná opatření. V rámci možností některé činnosti (které 

s pedagogickým procesem souvisí jen nepřímo) delegovat na další pracovníky“. (ČŠI, 

2019a, s. 39-40). 

Kromě dalšího vzdělávání zkoumala ČŠI i poskytování zpětné vazby učitelům. Učitelé 

zpětnou vazbu ve většině případů uvítali a měla na jejich práci pozitivní vliv, nicméně s její 

četností nebyli příliš spokojeni. Zároveň bylo odhaleno, že: „…pouze 12,5 % MŠ má 
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vytvořeny plány osobního profesního rozvoje každého učitele.“ (ČŠI, 2019a, s. 27). 

Zkušenosti získané praxí jsou přitom velmi významnou součástí profesního rozvoje. „Čím 

více je učení se spjato s prací, tím efektivnější je proces osobnostního a profesního rozvoje 

učitele. Praktická zkušenost učitele z vlastní pedagogické činnosti hraje rozhodující roli v 

jeho profesním rozvoji a představuje i dominantní metodu prohlubování profesních 

kompetencí v kontextu života školy a školní třídy.“ (Pavlov, In Kohnová, 2012, s. 62). 

Významným prvkem profesního rozvoje učitelů je tedy i hodnocení, které může učitelům 

pomáhat tím, že identifikuje silné a slabé stránky pro účely jejich dalšího profesního rozvoje. 

„Toto obvykle zahrnuje pomoc učitelům uvědomit si, přemýšlet o své praxi a přizpůsobit 

ji.“ (Schleicher, 2011, s. 40, vlastní překlad). 

Hlavní roli ve výběru a podpoře profesního rozvoje hraje především ředitel školy, jak 

bylo již zmíněno výše. Pavlov (In Kohnová, 2012, s. 61) upozorňuje na význam 

neformálního vzdělávání a informálního učení v profesním rozvoji učitelů. Výzkumy 

uvádějí, že formální vzdělávací aktivity, které jsou často vnímány jako nejvýznamnější 

součást profesního rozvoje, tvoří pouze 10 % změn v profesním výkonu učitelů. Je to právě 

oblast informálního učení a neformálního vzdělávání, kde může ředitel výrazně působit na 

své pracovníky. Význam může mít podpora efektivní komunikace, poskytování zpětné 

vazby a hodnocení práce učitelů v praxi apod., zvláště důležité jsou tyto činnosti především 

u začínajících učitelů. „Podpora vedení školy k otevřenému vyjadřování názorů a jejich 

respektování přináší učitelům pozitivní pohled na sebe sama, větší sebevědomí a jistotu. 

Pomáhá jim překonat prvotní ostych, možnou nedůvěru ve vlastní schopnosti, negativní 

zkušenosti s hodnocením vlastní práce v minulých letech. V konečném výsledku přinášejí 

výsledky v podobě týmové práce povědomí, že učitelé na problémy nejsou sami a že se na 

sebe mohou spolehnout.“ (Syslová, 2015, s. 9.) 

Projekt SYPO  

Významným činitelem v oblasti dalšího vzdělávání učitelů byl dlouhodobě Národní 

institut pro další vzdělávání (dále NIDV), který byl však aktuálně sloučen s Národním 

ústavem pro vzdělávání (NÚV) a nyní společně tvoří novou příspěvkovou organizaci 

s názvem Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR). Institut od roku 2018 

realizuje projekt s názvem „Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů“ (zkráceně 
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SYPO), který je spolufinancován Evropskou unií. „Hlavním cílem projektu je vytvoření, 

ověření a implementace systému ucelené modulární podpory, která přispívá ke zvyšování 

profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v 

oblasti oborových didaktik, a to prostřednictvím profesních společenství využívajících 

širokého spektra forem kolegiální podpory a DVPP s definovanými kritérii kvality.“ (SYPO, 

online). Mezi hlavní aktivity projektu patří např. sestavení analýzy aktuálního stavu, 

pořádání konferencí a odborných panelů, vytvoření sítě metodických kabinetů na národní, 

krajské a oblastní úrovni, podpora zaměřená na funkční nastavení spolupráce triády 

začínající učitel – uvádějící učitel – vedení školy (vzdělávací programy, online podpora 

a realizace workshopů) a mnoho dalších. (SYPO, online).  
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2 Profesní kariéra 

Pojem kariéra je často skloňován v běžné mezilidské komunikaci, jak ale ukáže tato 

kapitola, v různých kontextech může vyjadřovat zcela odlišné charakteristiky. Nejčastěji 

bývá kariéra chápána jako postup v pracovním životě jedince. Štikar (2003, s. 119) uvádí 

definici kariéry dle D. E. Supera: „V jeho pojetí je kariéra sled zaměstnání, prací a pozic, 

které člověk zastává v průběhu pracovního života.“ Mnoho autorů v souvislosti s kariérou 

zmiňuje pojem dráha. Např.: „Pojem „kariéra“ … vyjadřuje v nejobecnějším slova smyslu 

„dráhu“ častěji však rychlou, úspěšnou životní dráhu (cestu) jedince, spojenou zpravidla 

s postupem v oblasti pracovního uplatnění.“ (Bedrnová a Nový, 2002, s. 372). Bělohlávek 

(1994, s.11) dále definuje kariéru jako: „…dráhu životem, zejména pak profesionální, na 

které člověk získává nové zkušenosti a realizuje svůj osobní potenciál.“ Ze zmíněných 

definic vyplývá, že kariéra je často spojována s pracovním životem jedince, nemusí se ale 

nutně vztahovat pouze na něj. I v rámci chápání kariéry jako dráhy jedince v pracovním 

životě je možné na ni nahlížet různými způsoby. Významný rozdíl zde může tvořit oficiální 

kariérový postup, který jedinec prezentuje výčtem zaměstnání na svém životopisu, a osobní 

vývoj pracovníka spojený s nabývajícími zkušenostmi.   

Bělohlávek (1994, s. 11-12) rozlišuje vnitřní a vnější kariéru, přičemž vnější kariéra je 

podle něj definována výčtem absolvovaných škol a kurzů, předchozích zaměstnání apod. 

Vnitřní kariéra naopak souvisí s významem daných událostí z hlediska jedince. Dle Clarka 

(1992, In Bělohlávek, 1994, s.12) „…vnitřní kariéra je subjektivní záležitostí, postihuje 

postoj pracovníka, jeho zkušenosti i osobní růst.“ Štikar (2003, s. 119) podobně jako 

Bělohlávek, dělí kariéru na subjektivní a objektivní. „Subjektivní nebo vnitřní kariéra se 

vztahuje k osobnímu ocenění úspěšnosti jednotlivých profesních vývojových fází. 

Objektivní či vnější kariéra je zachycena v personální dokumentaci pracovníka nebo je 

utvářena míněním vnějších posuzovatelů.“ Tyto pohledy podle Štikara nemusí být vždy 

v souladu. Pro pochopení specifik kariéry v učitelství je toto uvědomění zcela klíčové. 

Učitelé, zvláště potom učitelé mateřských škol, z povahy tohoto zaměstnání nemusí mít 

příliš možností ke kariérnímu postupu tak jak jej známe z manažerského pojetí kariéry, tj. 

vertikálnímu postupu na pomyslném kariérním žebříčku spojeném s vyšší pozicí 



21 

 

v organizaci a často i vyšším platovým ohodnocením. To ale nemusí nutně znamenat, že 

kariéru v učitelství není možné realizovat. 

2.1 Pojetí učitelské kariéry 

Teoretická východiska profesní kariéry jsou poměrně hojně popsána v odborné 

literatuře. Následující odstavce shrnou základní dělení a body, které se kariéry týkají a 

pomohou čtenáři proniknout do podstaty specifické učitelské kariéry.  

Kariéra jedince se může vyvíjet a ubírat různými směry. Bedrnová a Nový (2002, s. 

372-373) uvádí základní struktury pracovní kariéry v souvislosti s profesní přípravou 

pracovníků a jejich aktuálního profesního uplatnění: 

1) Stálá struktura pracovní kariéry, kdy pracovníkova profesní příprava odpovídá jeho 

profesi. „V jejím rámci dochází k sociálnímu vzestupu pracovníka, vyhraňuje se jako 

význačný specialista.“ Tato struktura se často vyskytuje u profesí vyžadujících 

odbornost. 

2) Stálá struktura pracovní kariéry provázená přechodem do řídících funkcí, kde stejně 

jako v předchozím bodě odpovídá profesní příprava vykonávané práci, nicméně 

pracovník se postupně ujímá řídících funkcí a vyšší odpovědnosti. Týká se obvykle 

manažerů. 

3) Nestálá struktura pracovní kariéry se vyznačuje tím, že pracovníkova profesní 

příprava odpovídá vykonávané práci jen zčásti nebo vůbec. Pracovník často během 

života profesi mění, např. v důsledku inovací a změn. 

4) Difúzní struktura pracovní kariéry, kdy pracovník často mění profesi, která 

neodpovídá jeho odborné přípravě. „Tyto změny mohou být situační, nemají vazbu 

na kvalifikační profil a sociální vzestup pracovníka.“ 

S podobnou teorií zároveň přišel Driver v roce 1982 (In Štikar, 2003, s. 124). Teorie definuje 

čtyři kariérové typy: 

1) Stálý stav – celoživotní setrvání v jednom povolání. Jedinec preferuje prohlubování 

specializace a profesní sebezdokonalování nad funkčním postupem v kariéře. 

2) Přímočarý vývoj – jedinec v rámci jednoho povolání postupuje hierarchickou 

strukturou.  
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3) Spirála – Jedinec mění povolání v cyklu 7-10 let, přičemž využívá zkušenosti 

z předchozího povolání. 

4) Proměnlivost – jedinec často mění kariéru i motivaci pro tuto změnu. 

Učitelská kariéra v souvislosti s výše zmíněnými strukturami bývá obvykle stálá, tj. 

profesní příprava učitelů často odpovídá vykonávané profesi. Jak je uvedeno výše, tento typ 

kariéry může být charakteristický prohlubováním odbornosti nebo postupem na řídící funkce 

v organizaci. Tento pohled na učitelskou kariéru je odrazem reálného stavu. Pavlov (2018, 

s. 7) uvádí dva komplementární kontexty pojetí učitelské kariéry – kariéru formální, 

zahrnující postup po kariérových stupních v profesi, a kariéru neformální, týkající se 

především aktivního seberozvoje jednotlivců či pedagogického sboru. 

Formální kariéra je typickým, ale poněkud omezeným pohledem na učitelskou kariéru. 

Tento pohled chápe kariéru jako postup učitelů na pozici ředitele či zástupce ředitele, popř. 

inspektora či metodika apod. Pavlov (2019, s. 25) upozorňuje na nedostatečnost tohoto 

tradičního, manažerského pojetí kariéry v učitelství z důvodu omezení dostupnosti jen pro 

ty jednotlivce, kteří aspirují na novou kvalifikaci v managementu školy. Vedoucí pozice ve 

školství jsou spojeny s velkým množstvím administrativních činností a ve srovnání 

s učitelskou profesí jako takovou, nemají tito jedinci příliš času na práci s dětmi přímo ve 

třídách. Schleicher (2011, s. 37, vlastní překlad) upozorňuje na toto úskalí – práce s dětmi a 

její rozmanitost je pro učitele často zdrojem spokojenosti, pozice v managementu školy tedy 

nemusí všem jedincům vyhovovat. Kariéra učitelů tedy zahrnuje i druhou, neformální 

složku. V tomto pojetí, zaměřeným právě na učitele, kteří o vedoucí pozice nemají příliš 

velký zájem, se jedná o kariéru orientovanou na prohloubení odbornosti. „Účelem kariéry 

v učitelství je být lepším expertem na vyučování a úspěšnějším profesionálem – učitelkou a 

učitelem.“ (Pavlov, 2019, s. 25). Autoritu založenou na expertnosti navíc dle Pavlova jedinec 

získává na celý život, narozdíl od autority spojené s postavením, která může být pomíjivá. 

Expertnost je úzce spojena s profesním rozvojem. 

V souvislosti s motivací jedinců k vykonávání učitelské profese je vhodné zmínit teorii 

J. L. Hollanda, který byl přesvědčen, že lidé na základě typu své osobnosti vyhledávají určité 

pracovní prostředí. Stanovil šest druhů těchto profesních prostředí (In Štikar, 2003, s. 120): 
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1) Motorické profesní prostředí související s realistickým typem osobnosti, který 

upřednostňuje fyzickou sílu, koordinaci a zručnost. Patří sem např. řemeslné profese. 

2) Intelektuální profesní prostředí spojené s intelektuálním typem osobnosti. Pro tyto 

jedince je důležité přemýšlení a porozumění. Týká se např. vědeckých pracovníků, 

matematiků, programátorů apod. 

3) „Podporující“ profesní prostředí, které souvisí s jedinci sociálního typu osobnosti, 

zaměřenými na interpersonální aktivity, pomoc druhým apod. Patří sem lékaři, 

terapeuti, ale samozřejmě i učitelé.  

4) Konformní profesní prostředí a konvenční typ osobnosti orientovaný na společenské 

postavení, moc, status a stanovené normy. Toto prostředí je typické pro účetní, 

revizory, bankovní úředníky atd. 

5) Motivační profesní prostředí spojené s podnikavým typem osobnosti, který se 

vyznačuje ovlivňováním a vedením druhých. Patří sem manažeři, podnikatelé, 

obchodní zástupci apod. 

6) Estetické profesní prostředí související s uměleckým typem osobnosti. Tyto jedinci 

usilují o individuální a emocionální vyjádření, typické např. pro básníky, hudebníky 

atd.  

„Podporující“ profesní prostředí odpovídá orientaci většiny učitelů k volbě jejich povolání. 

„Učitelská profese byla vždy chápána spíše jako poslání. Tedy jako služba společnosti 

přinášející její blaho a rozvoj, zaměřená na péči o budoucnost mladé generace.“ (Vašutová, 

2007, s. 10). Podle Vašutové (2007, s. 10) je zároveň přijatá zodpovědnost učitelů založená 

na entuziasmu a optimistickému postoji k budoucnosti světa. 

V rámci kariéry učitelů a její konkrétní povahy pro daného jedince hrají roli jeho 

osobnostní charakteristiky. Ty mohou mít vliv na seberealizační potřeby jedince 

v souvislosti s kariérovým postupem a rozvojem. Významnou teorií kariéry související 

s osobností jedince jsou tzv. kariérové kotvy E. H. Scheina. Kariérová kotva je definována 

jako: „Soubor subjektivně vnímaného vlastního talentu, motivů a hodnot – slouží k vedení, 

usměrňování, stabilizování a integraci osobní kariéry.“ Schein představil 5 druhů 

kariérových kotev (In, Bělohlávek, 1994, s. 25-27): 
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1) Technicko-funkční kompetence: lidé s vysokou úrovní této kompetence „uvažují 

s další kariérou pouze v rámci své odbornosti.“ (Bělohlávek, 1994, s. 25).  Velký 

význam má technicko-funkční obsah práce a využití odborných schopností daného 

jedince. 

2) Manažerská kompetence: tito jedinci se vyznačují silnou motivací pro dosažení 

odpovědné pozice. Charakteristická je pro ně důvěra ve vlastní schopnosti. Pro jejich 

úspěch je důležité dosažení kombinace analytického, interpersonálního i 

emocionálního faktoru.  

3) Jistota: Podle Bělohlávka (194, s. 26) tito lidé: „Nemají velké ambice; nejdůležitější 

je pro ně stabilita a bezpečnost jejich situace.“ Typické je pro ně i snadné akceptování 

norem organizace a důvěra v ni.  

4) Kreativita: Potřeba tvořit něco nového, vlastního. Tito lidé se často realizují 

v podnikání, jsou ale nejužitečnější v počátku tvorby – s postupem času jim schází 

potřebná odpovědnost a také jejich zájem klesá. 

5) Autonomie a nezávislost: „Tito lidé chtějí být samostatní, osvobození od 

organizačních tlaků a svobodní ve sledování své technicko-funkcionální 

kompetence.“ (Bělohlávek, 1994, s. 27).  

2.2 Společenský status učitelů 

Bedrnová a Nový (2002, s. 372) upozorňují na význam životní, a především pracovní 

kariéry pro jedince. Jako důvody uvádějí např. rozsah období života, kterou jedinec tráví 

pracovní činností, souvislost pracovního zařazení se sociálním statusem jedince, podíl 

oblasti práce na utváření subjektivního pocitu úspěšnosti člověka souvisejícím s životním 

štěstím a spokojenosti. Dále uvádí souvislost s potřebami seberealizačními a 

sebeaktualizačními dle A. Maslowa, které oblast práce často naplňuje a v neposlední řadě i 

ekonomický význam pro zabezpečení jedince a jeho rodiny.  

V souvislosti s učitelskou kariérou je zejména společenské postavení učitelů a 

atraktivita této profese často spojována s kvalitou vzdělávání. Strategie 2020 považuje 

nízkou atraktivitu učitelské profese jako takové, především v regionálním školství, za jeden 

z vážných problémů českého školství. Ta je dle Strategie zapříčiněná zejména nízkými 

průměrnými platy ve srovnání s ostatními státy, ale i ostatními vysokoškolsky vzdělanými 
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pracovníky v ČR. (Strategie 2020, s. 25). Vašutová (2007, s. 21) dává do souvislosti kritiku 

učitelské profesní skupiny s jejich povinností realizovat vzdělávací politiku státu. Na 

klesající tendenci, co se týče atraktivity učitelské profese upozorňuje i Schleicher (2011, s. 

36, vlastní překlad) v souvislosti s klesající přímou úměrnou délkou působení učitelů v praxi. 

„Z toho vyplývá, že jsou vynaloženy velké náklady v osobním a sociálním životě některých 

lidí připravovaných na povolání, které zjistili, že nesplňuje jejich velká očekávání, nebo 

nebylo dostatečně odměněno, nebo které shledali obtížným, nebo nějakou kombinací těchto 

faktorů.“ Faktory ovlivňující rozhodnutí učitelů opustit obor zkoumala též OECD. Dle 

výsledků výzkumu bylo nejčastějším důvodem pro opuštění profese obtížné dosažení 

činitelů, které učitele často k profesi na počátku přitáhly (např. práce se studenty a kolegy, 

profesní samostatnost a příležitosti pro osobní a intelektuální růst), (OECD, 2005, s. 29, 

vlastní překlad). „Přibližně třetina nových učitelů opouští učebny během prvních pěti let 

výuky. Průměrná doba strávená učitelem v oboru je něco přes 15 let.“ (Institute for Career 

Research, 2006, s. 4, vlastní překlad). Pro učitele může být důvodem k opuštění profese např. 

její nepředvídatelnost, obecně nízké ohodnocení a vysoké fyzické, ale i psychické nároky 

této profese.  

Pavlov (2007, s. 12) poukazuje na teoretické studie a výzkumy v evropském i světovém 

kontextu, shodujícími se na aktuálním trvání krize učitelské profese, která se vyznačuje 

těmito znaky: 

▪ „nízký společenský status, 

▪ nedefinovatelný profesní status, 

▪ nízké finanční ohodnocení, 

▪ nezvládnutelné dynamické změny ve výkonu povolání, 

▪ zhoršení pracovních podmínek, 

▪ zpochybňování vzdělání jako tradiční hodnoty, 

▪ nízká konzistentnost cílů vzdělávání s požadavky trhu práce.“ (Pavlov, 2007, s. 12). 

Výzkumy žebříčku prestiže povolání poukazují na zajímavé výsledky. „V ČR je prestiž 

učitelského povolání poměrně vysoká: občané řadí učitele do 1. poloviny žebříčku prestiže 

povolání, avšak z ekonomických hledisek (výška platu) je status učitelů poměrně nízký.“ 

(Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 286). Prestiž je obecně spjata s individuálními 
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osobami, ale i společenskými skupinami. Zde dochází v případě učitelského povolání 

k zajímavému rozporu. Průcha (2002, s. 30) poukazuje na poznatky týkající se prestiže 

povolání, z nichž vyplývá, že učitelská profese je hodnocena respondenty jako vysoce 

prestižní. „S tím je v kontrastu to, že sami učitelé jsou spíše skeptičtí v hodnocení prestiže 

své profese, což je možná i jedním z faktorů rozhodujících o tom, že někteří učitelé opouštějí 

své povolání a věnují se jinému.“ (Průcha, 2002, s. 30).  V této souvislosti se snažil hledat 

odpovědi sociolog Havlík (2000 In Průcha, 2002, s. 30), který k důvodům nižšího profesního 

sebevědomí učitelů zařadil např. nízké platové ohodnocení, přesvědčení společnosti o nízké 

úrovni studia učitelství, feminizaci učitelstva, osobní zkušenosti lidí z kontaktů s učiteli a 

v neposlední řadě i absenci objektivních kritérií při posuzování efektu učitelské práce.  

Význam učitelské profese pro společnost je nicméně nepopsatelný. Právě učitelé jsou 

hlavním zprostředkovatelem základních kompetencí občanů v učící se společnosti. 

„Učitelská profese je klíčovou zprostředkovatelskou agenturou pro společnost, neboť usiluje 

o překlenutí jejích změn a otřesů. Učitelská profese však musí mít dovednosti, znalosti a být 

dostatečně vyškolena, aby se vypořádala s mnoha změnami a výzvami, které před námi stojí. 

Učitelská profese se zároveň musí hodně přizpůsobit, aby mohla jednat konstruktivním 

způsobem v rychle se měnící společnosti, má-li si zachovat její důvěru.“  (OECD, 2005, s. 

27, vlastní překlad). V případě učitelů mateřských škol navíc hraje roli specifikum tohoto 

oboru v rámci systému celoživotního učení. Mateřská škola je často první vzdělávací 

institucí, se kterou se jedinci ve svém životě seznamují.  

2.3 Stadia učitelské kariéry 

Narozdíl od nedostatečné rozmanitosti příležitostí ke kariérnímu postupu na vyšší 

pozice, je učitelská profese příznačná charakteristickými etapami profesní dráhy. Každá 

etapa má své specifické příležitosti, ale i hrozby, a podpora rozvoje učitelů by tedy měla být 

plánována se zřetelem k těmto zvláštnostem. Je důležité objasnit jaké charakteristiky se 

týkají např. začínajících učitelů, na rozdíl od učitelů s dlouholetými zkušenostmi. Stádia 

učitelské kariéry se často promítají do tvorby kariérních systémů, a proto je důležité je zmínit 

jako úvod k následující kapitole, která se bude týkat právě kariérního systému. Štikar (2003, 

s. 121-122) uvádí pět stádií všeobecného profesního vývoje dle D. Supera: 
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1) Stadium růstu (od narození do 14 let): pro toto období je charakteristická hra a 

činnosti spojené s fantazií, nárůst sociální aktivity. Pro sebepojetí je důležitá 

identifikace s osobami z blízkého okolí (rodina a škola).  

2) Stadium zkoumání (15-24 let): dochází k zúžení výběru profese, který ale stále 

probíhá. Jedinec na konci tohoto období získává zkušenosti s konkrétními 

povoláními a hodnotí je ve vtahu k celoživotní profesní orientaci.  

3) Stadium budování a konsolidace (25-44 let): toto období charakterizuje snaha usadit 

se ve světě práce a získat v něm dobrou pozici. Dochází také ke korekci profesního 

začlenění. 

4) Stadium upevnění kariéry (45-64 let): dochází k udržování a zlepšování dané pozice. 

5) Stadium ústupu (od 65 let): pro toto období je typické snižování pracovní aktivity 

vedoucí k přerušení a zanechání aktivity. 

 Učitelská kariéra má ale svá specifika ve srovnání s obecným pojetím kariéry dle Supera 

(viz výše). Průcha tedy definuje fáze profesní dráhy učitelů následovně: 

▪ „volba učitelské profese (motivace ke studiu učitelství), 

▪ Profesní start (vstup do povolání), 

▪ Profesní adaptace (první roky v povolání) 

▪ Profesní vzestup (Kariéra), 

▪ Profesní stabilizace, resp. profesní migrace (změna učitelského povolání), 

▪ Profesní vyhasínání („Vyhoření“) resp. profesní konzervatismus.“ (Průcha, 2017, s. 

202). 

Profesní start neboli vstup do profese je citlivým obdobím, které hraje klíčovou roli 

v profesní dráze učitele. Jeho úspěšné zvládnutí je podmínkou pro úspěšný profesní růst a 

spokojenost v povolání. S profesním startem je spojen pojem „začínající učitel“. Průcha, 

Walterová a Mareš (2009, s. 377) charakterizují začínajícího učitele následovně: „Učitel, 

který má příslušné vysokoškolské vzdělání a pedagogickou způsobilost, chybí mu však 

pedagogická zkušenost, je na začátku své profesní dráhy.“ Délku trvání tohoto období, ale i 

obecně všech stadií v učitelské profesní dráze, lze těžko přesně definovat. Délka se může 

lišit u jednotlivých druhů škol, záleží samozřejmě i na individualitě učitele apod. Obvykle 

se uvádí doba cca 5 let. Ve většině povolání je běžným zvykem, že začínající pracovník je 
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řádně zaučen a může se spolehnout na podporu kolegů či vedení přímo v pracovním procesu. 

Průcha (2017, s. 208) upozorňuje na to, že v případě učitelské profese se tak u nás neděje: 

„…od prvního dne, kdy nastoupí na školu, přebírá všechny povinnosti „normálního“ učitele, 

plnou odpovědnost za vykonávanou práci, kterou navíc vykonává sám, tj. nemá ve svých 

hodinách kromě žáků nikoho, kdo by mu radil a pomáhal.“ V tomto období může nastat tzv. 

šok z reality. Podle Průchy (2017, s. 210-211) může být šok z reality spjat s mnoha 

příčinami. Řadí sem příčiny spjaté s osobností učitelů, kteří např. při výkonu profese mohou 

zjišťovat, že nejsou psychicky připraveni, mohou se cítit osamoceně apod. Další příčiny 

mohou být spjaté s profesní kompetencí učitelů, jejich nedostatečnou přípravou ve vztahu 

k předchozímu studiu atd. V neposlední řadě se šok z reality může týkat i situace na dané 

škole – způsob vedení školy, nedostatek vybavení apod. Cestou, jak podpořit začínajícího 

učitele tedy může dle Spilkové (2019, s. 9) být např. zajištění kvalitního prostředí, podpora 

kultury spolupráce mezi pracovníky, rozvoj sdílení zkušeností a vzájemného učení. Spilková 

zároveň apeluje na posilování sebevědomí začínajících učitelů, které může hrát zásadní roli 

v rozhodnutí, zda v zaměstnání setrvat či ne.   

 Užitečným článkem v období začínajícího učitele může být tzv. uváděcí program. 

European Commission (2018, s. 51, vlastní překlad) charakterizuje uvedení (induction) jako 

„…strukturovanou fázi podpory poskytované buď učitelům novým v profesi, nebo pro 

učitele budoucí.“ Většina evropských států nabízí nově začínajícím učitelům tzv. uváděcí 

program, povinnost se ho účastnit se však v různých státech liší. Česká republika na národní 

úrovni uvedení učitelů do praxe nereguluje. (European Commission, 2018, s. 52). Uvedení 

může zahrnovat různé formy podpory, jako je např. mentoring, odborná příprava, vzájemné 

hodnocení a plánovaná setkání s ředitelem školy. Často využívanou formou podpory je 

funkce „uváděcího učitele“. Jedná se o zkušeného učitele, který začínajícího kolegu provází 

a pomáhá mu se v novém prostředí zorientovat. Tato podpora může zahrnovat i podporu 

metodickou. „Pomoc se zaměřuje nejen na zvládání činností týkajících se vyučování, ale též 

na seznamování se školskou legislativou a administrativními pracemi souvisejícími 

s fungováním školy.“ (Průcha, Walterová a Mareš, 2009, s. 334). 

 Na období začínajícího učitele navazuje období zkušeného učitele. Přesné vymezení 

momentu, kdy se učitel stává „zkušeným učitelem“ nelze stanovit. V souvislosti s tímto 



29 

 

obdobím připomíná Průcha (2017, s. 217) toto období jako dobu, kdy již není třeba učiteli 

poskytovat soustavnou odbornou pomoc ve smyslu „uvádění do praxe“, nicméně začíná 

období spojené s dalším vzděláváním učitelů. Zároveň je dle Průchy toto období spojeno 

s funkčním postupem učitelů a souvisejícím zařazení do vyššího platového stupně.  

2.4 Podpora kariéry 

Rozvoj kariéry probíhá souběžně na dvou úrovních. První úrovní je tzv. plánování 

kariéry (career planning), které charakterizuje úsilí jednotlivce o nalezení a uskutečnění své 

vlastní cesty životem. Zároveň může být kariéra jedince ovlivňována z úrovně managementu 

organizace, která umožňuje pracovníkům růst v souladu s jejich potencionálem – tato úroveň 

souvisí s managementem kariéry (career management). (Bělohlávek, 1994, s. 9). Rozvoj 

kariéry jednotlivce je v zájmu organizace, neboť „úspěšný rozvoj podniku je závislý na 

aktivní účasti všech zaměstnanců.“ (Bedrnová a Nový, 2002, s. 374). Autoři zároveň 

podotýkají, že podpora rozvoje zaměstnanců a jejich kariéry, může vnést „smysl“ do jejich 

pracovního života. Totéž samozřejmě platí i v případě učitelů. Individuální kariéra jedince 

může mít vliv na celkový rozvoj školy jako celku, a její podpora by proto měla být klíčovým 

zájmem vedení školy. Zároveň je ale rozvoj kariéry učitelů v zájmu státu, který má v této 

sféře značný vliv.  

„Specifickým projevem podpory profesního rozvoje učitelů je tvorba modelů profesní 

kariéry, které vytvářejí podmínky pro gradaci profesních kompetencí učitelek a učitelů po 

dobu celé jejich profesní dráhy.“ (Pavlov, 2018, s. 7). Hlavním cílem by potom mělo být 

zajistit profesní rozmanitost, a to jak ve vertikálním, tak horizontálním směru rozvoje.  

Příklady ze zemí OECD naznačují, že větší profesní horizontální rozmanitosti lze dosáhnout 

vytvořením nových pozic souvisejících se specifickými úkoly a rolemi kromě výuky ve třídě. 

Naopak prostřednictvím profesního žebříčku kariéry, který uznává zvláštní odpovědnosti lze 

dosáhnout vertikální diferenciace (Schleicher, 2011, s. 37, vlastní překlad). 

Podpora kariéry ale může být realizována různými způsoby. Jedním z nich je 

hodnocení, které může v rámci všech svých forem umožnit jak danému jedinci, tak celé 

organizaci, identifikovat silné a slabé stránky, zájmy apod. Na základě sebepoznání je pak 

jedinec schopný formulovat, co od své kariéry očekává a kam chce směřovat ve svém 

profesním životě. Autoři publikace Kariérový rozvoj na pracovišti (Dům zahraničních služeb 



30 

 

MŠMT, 2009) odkazují na autory Hirche a Jacksona, kteří ve své studii z roku 1996 

publikovali následující schéma zobrazující možné postupy k dosažení cílů kariérového 

rozvoje v organizaci. Pestrost těchto postupů napovídá, že podpora kariéry může probíhat i 

v rámci některých činností, které již vedení organizace např. využívá pro jiné účely.  

Obrázek 1 Procesy kariérového rozvoje a jejich funkce dle Hirsche a Jacksona (1996) 

 

Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT (2009, s. 32). 

Podpora kariéry ve formě pomoci při plánování kariéry umožňuje jedinci vědomě 

rozhodovat o směřování jeho pracovního života. Pokud učitel nemá zájem o vertikální 

postup ve své kariéře, může se např. zaměřit na osvojování nových rolí ve smyslu 

horizontálním. „Vedení musí zajistit, aby všichni učitelé, zejména ti, kteří nechtějí povýšení, 

byli nadšení, dobře vyškolení a vysoce motivovaní. Jediným uspokojivým zajištěním je 

vytvoření prostředí, ve kterém se učitelé chtějí rozvíjet své dovednosti a cítí se aktivně 

zapojeni do procesu.“ (Donnelly, 2002, s. 78, vlastní překlad). Kariérové vzdělávání je 

definováno jako „Vzdělávací programy a aktivity, které pomáhají lidem rozvíjet dovednosti 

pro řízení vlastní kariéry a životní dráhy. K tomu patří také vyhledávání a účinné využívání 

kariérových informací a poradenství.“ (ELGPN, 2015a, s. 12).  

V tomto ohledu může být prospěšné kariérové poradenství, které zároveň může danému 

jedinci pomoci nalézt pocit naplnění. Kariérové poradenství má značný význam na samém 

počátku kariéry jedince, kdy mu pomáhá ujasnit jeho profesní vizi, nelze jej však stáhnout 
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pouze na toto období. Poradenství pro již pracující osoby může pomoci přizpůsobit kariéru 

aktuálním podmínkám, které se často s postupem času mění. Kariérové poradenství je kromě 

dostupnosti jednotlivcům možné realizovat i přímo na pracovišti. Rozvoj kariéry zároveň 

může zaměstnavateli umožnit získávat, rozvíjet a udržovat kvalitní zaměstnance. Realizace 

kariérového poradenství zaměstnanců je tedy ze strany vedení strategickým rozhodnutím, 

které kromě jiného též směřuje k rozvoji samotné organizace. ELGPN (2015b, s. 49) 

upozorňuje na možné strategie, které lze využít v případě, že není možné cíleně zaměstnávat 

osobu, která by kariérové poradenství v organizaci dlouhodobě realizovala. Mezi tyto 

strategie řadí např.: 

▪ posílení schopností vedoucích pracovníků v oblasti kariérového poradenství tak, aby 

byli schopni jej svým zaměstnancům poskytovat sami,  

▪ realizaci osobních rozhovorů nebo skupinových seminářů na téma kariéry,  

▪ podporu samostudia zaměstnanců prostřednictvím dostatečného množství 

dostupných informacích o kariéře,  

▪ nabídku online podpory kariérového plánování, 

▪ využití dobrovolných „kariérových koučů“ či externích odborníků.  

Kariérové poradenství by se nemělo vyhnout ani starším pracovníkům. Z hlediska 

kariéry jsou často tito pracovníci opomíjeni, jelikož obecně panuje přesvědčení, že již mají 

svou kariéru vyřešenou a není třeba jim nikterak napomáhat. Otázka načasování ukončení 

kariéry a přechodu do důchodu je však poměrně zapeklitá a podpora při jejím řešení může 

být staršími pracovníky vítána. „Poradenství může starším pracovníkům pomoci projít si 

těmito rozhodnutími způsobem, který podporuje politiky aktivního stárnutí.“ (ELGPN, 

2015b, s. 50). 
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3 Kariérní systém 

Předchozí kapitola naznačila potřebu vytvoření určitého systému kariéry učitelů, který 

by zahrnul všechny její aspekty včetně horizontální i vertikální diferenciace. Podle European 

Commission (2018, s. 70) se lze v evropských státech setkat jak se strukturovaným 

víceúrovňovým systémem kariéry, tak se systémem, kde kariéra není státem nikterak 

strukturována. Strukturovaný systém kariéry je obvykle spojen s atestacemi. Atestace učitelů 

je podle Průchy, Walterové a Mareše (2009, s.21) prováděna formou atestační zkoušky: „V 

praktické části učitel před atestační komisí předvede výstup, který simuluje řešení výukové 

situace podle zadání. Atestační zkoušky vytvářejí stupňovitý systém v průběhu profesní 

dráhy v určitých časových intervalech.“ Tyto systémy kariéry jsou často spojovány také 

s platovým růstem.  

3.1 Současný stav kariérního systému v České republice 

Téma kariérního systému bylo v posledních letech v české společnosti často skloňováno 

v kontextu neúspěšné snahy o zavedení kariérního řádu učitelů. V současnosti zatím nebyl 

další systém v České republice zaveden, ačkoliv jeho realizace byla jedním z cílů 

stanovených ve Strategii 2020. „Česká republika usiluje o dokončení a zavedení kariérního 

systému, který by měl vést všechny učitele k průběžnému zlepšování kvality jejich 

vyučovacích dovedností a být provázán s motivujícím systémem odměňování podle 

transparentních pravidel.“ (Strategie 2020, s.26). „Kariérní postup přitom bude propojen se 

systémem průběžného vzdělávání a bude učitele aktivně podporovat v rozvoji zejména 

pedagogických dovedností a dispozic. Nedílnou součástí kariérního systému budou proto 

podpůrné mechanismy v podobě učitelů-mentorů, sdílení dobré praxe a systémové podpory 

vlastního kvalitativního hodnocení vyučování a učení se.“ (Strategie 2020, s. 26). Česká 

republika si zároveň v rámci Strategie 2020 (s. 26) stanovila následující cíle v souvislosti 

s kariérním systémem učitelů:  

▪ „dokončit standard profese učitele, který popíše nejdůležitější aspekty kvalitní práce 

pedagogického pracovníka, a provázat jej s průběžným formativním hodnocením 

učitelů s cílem pomáhat jim zlepšovat jejich pedagogickou činnost,  

▪ dokončit návrh kariérního systému pro učitele a pilotně ověřit všechny jeho prvky 

(práce s profesními portfolii učitele, hodnocení, vzdělávání),  
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▪ zpracovat návrh postupné plošné implementace kariérního systému na základě 

zkušeností z pilotního ověření a dalších relevantních vstupů a podnětů a zajistit 

prostředky na jeho uskutečnění,  

▪ provázat kariérní systém pro učitele se systémem počátečního i dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků,  

▪ vytvořit standard profese ředitele, který popíše nejdůležitější požadované dovednosti 

a dispozice pro kvalitní práci ředitele s důrazem na pedagogické vedení a na 

zlepšování vzdělávacího systému rozvíjením spolupráce mezi školami,  

▪ provázat standard profese ředitele s výběrem a hodnocením činnosti ředitele ze strany 

zřizovatele, resp. České školní inspekce, přičemž hlavním smyslem je poskytovat 

ředitelům průběžně podněty pro zlepšování jejich práce,  

▪ zlepšit ochranu učitele s možným využitím institutu chráněné osoby,  

▪ v závislosti na ekonomickém vývoji usilovat o posilování finančních prostředků na 

mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství.“  

Pavlov v souvislosti s vytvořením kariérního systému doporučuje následující postup:  

1) Vytvořit legislativní předpoklady pro realizaci kariérního systému učitelů.  

2) Vytvořit normativní koncept profesních standardů jednotlivých kategoriích učitelů v 

jednotlivých kariérních stupních a kariérních pozicích.  

3) Vytvořit vývojový koncept kariérního systému sestávajícího z kariérních stupňů pro 

učitele, z existujících a možných kariérních pozic, které potřebuje škola k naplnění 

svých funkcí (specialisté a řídící pracovníci) a vymezení kariérních cest.  

4) Vytvořit nový systém kontinuálního vzdělávání učitelů a akreditace vzdělávacích 

programů.  

5) Vytvořit kreditní systém započítávání absolvování povinných a volitelných 

vzdělávacích programů zabezpečujících permanentní profesionalizaci učitelů na 

různých kariérních stupních a kariérních pozicích.  

6) Vytvořit evaluační koncept hodnocení a odměňování učitelů propojený s konceptem 

profesních standardů, kariérních stupňů, kariérních pozic, cest a kreditním 

systémem.“ (Pavlov, 2007, s. 13).   
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Z předcházejících bodů je patrné, jak komplikovaný a zdlouhavý proces tvorba tohoto 

systému může být. Česká republika své cíle zatím bohužel nenaplnila, nicméně určitá snaha 

o systematickou podporu kariéry se v legislativě objevuje. Konkrétně je zakotvena, v již 

výše zmíněném zákoně č. 563/2004 Sb.  o pedagogických pracovnících, který popisuje v  

§ 29 pravidla pro zařazení pracovníků do kariérních stupňů. „Kariérní stupeň je určen 

popisem činností, odbornou kvalifikací, popřípadě dalšími kvalifikačními předpoklady a 

systémem hodnocení, které musí pedagogický pracovník plnit, aby tyto činnosti mohl 

vykonávat.“ (563/2004 Sb.)  Jednotlivé stupně jsou popsány v přílohách Vyhlášky 317/2005 

Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků. Pro učitele mateřských škol platí následující tabulka: 

Obrázek 2 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2005 Sb. 

 

Tabulka ukazuje, jaké podmínky musí učitel mateřské školy splnit pro zařazení do vyššího 

kariérního stupně. Obecně jsou podmínky pro toto zařazení definovány následovně:  

„(3) Zařazení pedagogického pracovníka do vyššího kariérního stupně je podmíněno:  

a) výkonem činností  

1. specializovaných, nebo metodických, nebo metodologických, nebo náročnějších 

zejména z hlediska psychické námahy a náročnosti na přípravu,  

2. řídících,  
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b) plněním odborné kvalifikace podle § 6 až 21 a u činností, které stanoví ministerstvo 

prováděcím právním předpisem, též plněním dalších kvalifikačních předpokladů. 

(4) Dalšími kvalifikačními předpoklady jsou  

a) pedagogická praxe, kterou se rozumí výkon přímé pedagogické činnosti,  

b) osvědčení o způsobilosti k výkonu specializované nebo metodické nebo 

metodologické nebo řídící činnosti vydané akreditovanou vzdělávací institucí (dále 

jen "osvědčení o způsobilosti"). “  (563/2004 Sb.)   

Dosavadní kariérní systém je tedy poměrně chudý a nabízí učitelům omezené možnosti 

postupu, zaměřené pouze na funkční zaměření či zaměření specializační. Navrhovaný 

systém měl nabídnout ještě další cestu rozvoje, a to cestu rozvoje profesních kompetencí, a 

dosavadní cesty doplnit. V současné době je učitelům umožněno aspirovat na 7 

specializovaných činností: 

▪ „koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií,  

▪ tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích 

programů vyšších odborných škol,  

▪ prevence sociálně patologických jevů,  

▪ specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy,  

▪ specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie, nebo  

▪ specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených.“  

(317/2005 Sb.) 

Přibýt měla dle návrhu funkce mentora v souvislosti se zavedením dvouletého „adaptačního 

období“ učitelů.  

3.2 Profesní standardy 

Cesta rozvoje profesních kompetencí je spojena s tvorbou profesních standardů, které 

jsou považovány za hlavní pilíř kariérního systému obecně a zároveň zabezpečují profesní 

rozvoj učitelů. Definovat kariérní stupně a požadavky, které pro jejich dosažení učitelé musí 

splnit, je zcela nemožné bez stanovení očekávání pro jednotlivé fáze učitelské profesní 

dráhy. Z tohoto důvody jsou vytvářeny soubory kompetencí, které společně tvoří tzv. 

profesní standardy. „Profesní standard představuje normativ, který v návaznosti na 
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kvalifikační předpoklad vymezuje soubor profesních kompetencí potřebných na standardní 

výkon pedagogické činnosti nebo odborné činnosti pro kategorii a podkategorii 

pedagogického nebo odborného zaměstnance zařazeného na příslušný kariérní stupeň a na 

kariérní pozici.“ (Pavlov, In Kohnová, 2012, s. 60) V obecném pojetí mohou profesní 

standardy ale vyjadřovat o mnoho více. Jejich formulace v sobě odráží pojetí podstaty 

profesionalizace učitelské profese v kultuře dané země, a tudíž také očekávání společnosti 

ve formě požadavků a určitých rolí. Omezení vnímání profesních standardů pouze z hlediska 

jejich funkce v rámci kariérního postupu se ukazuje jako nedostačující. Odborná literatura 

poukazuje na širokou škálu funkcí, které mohou profesní standardy plnit. Patří mezi ně např. 

tyto funkce: 

▪ Rozvojová – spočívá v potenciálu kompetencí poskytnout učitelům nástroj na 

sebereflexi vlastní pedagogické činnosti, jejich rozvoj. 

▪ Regulační – podle profesního standardu jsou povinni poskytovatelé kontinuálního 

vzdělávání vypracovat vzdělávací programy (směřovat k těm kompetencím učitele, 

které jsou žádoucí a jejich osvojením se vytváří potenciál pro zlepšení práce učitele). 

▪ Ochranná – profesní standard jasně pojmenovává ty činnosti, za které je učitel jako 

profesionál ve škole zodpovědný a chrání ho před narůstajícím tlakem, zvyšujícím 

se rozsahem požadavků od různých mimoškolních subjektů, které jej činí 

odpovědným i za nepedagogických činnosti. 

▪ Motivační – transparentnost profesního standardu (srozumitelnost, dosažitelnost) má 

motivační účinek pro učitele, aby mohl "modelovat" svou profesní cestu. Jinak 

řečeno: dle standardu bych měl vědět, co ode mě škola očekává a co je proto třeba 

udělat. 

▪ Gradační – profesní standard slouží k ověření profesních kompetencí učitelů na 

jednotlivých kariérních stupních (tzn. při první, druhé atestaci a ukončování 

jednotlivých druhů vzdělávání). Soubor profesních kompetencí představuje výstupní 

požadavky, které se od adepta atestace očekávají. To vyžaduje i nové a moderní 

metody hodnocení, prezentování důkazů o dosažení kompetencí (kurikula, 

hodnocení výuky od jiných subjektů, písemné přípravy, scénáře výuky, 

videozáznamy, hospitační záznamy a pozorovací systémy výuky, případové studie, 

demonstrace kompetencí a jiné). (Pavlov, In Kohnová, 2012, s. 60-61). 
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Profesní standardy učitelů jsou ve světě hojně využívány, jak ale ve své studii zabývající se 

jejich komparací upozorňují Janík, Píšová a Spilková (2014, s. 139), je možné pozorovat 

určitou různorodost jejich podob. Standardy jednotlivých zemí se mohou lišit formou, ale 

např. i zaměřením na určitou z výše zmíněných funkcí. Zdůraznění určité funkce jde často 

ruku v ruce s charakteristikou vztahu profesní standard – kariérní systém. „V zemích, kde je 

standard jádrem kariérního systému (postupu, vzestupu), je zdůrazněna jeho funkce 

kontrolní, hodnotící, regulační (např. Anglie – podoba standardů do roku 2012). V případě 

zemí, kde je standard chápán jako popis kvality výkonu profese učitele a využíván jako jádro 

systému podpory profesního rozvoje učitelů, je zdůrazněna jeho funkce rozvojová (např. 

Skotsko, Kanada a Belgie).“ (Janík, Píšová a Spilková, 2014, s. 145) Dle autorů by měl být 

kariérní systém, popř. kariérní postup, profesnímu standardu podřízen.  

3.3 Kariérní systém v zahraničí 

V České republice se nepodařilo kariérní systém prosadit, nicméně v zahraničí je 

podobný systém v mnoha státech funkční. Evropská komise v rámci reportu Eurydice (2018, 

s. 70) definuje dva druhy kariérních systémů pro učitele: víceúrovňové kariérové struktury 

a tzv. ploché kariérové struktury, které charakterizuje pouze jeden stupeň. V rámci plochých 

kariérových systémů může být použit určitý platový řád, který se ale odvíjí především od 

délky praxe. Pro účely této práce bude pozornost věnována především strukturám 

víceúrovňovým, které dle reportu využívá polovina evropských států (viz. obrázek č. 3). 

Tato data zahrnují učitele úrovně ISCED 1-3, nezahrnují tedy data předškolního vzdělávání.   

Obrázek 3: Typy kariérových struktur v Evropě 

 

Zdroj: Eurydice, 2018, s. 71 
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Estonsko 

Estonsko je jedním ze států, kde funguje současný víceúrovňový kariérní systém od 

roku 2013 (od roku 1997 zde fungoval víceúrovňový systém atestací, který byl v roce 2013 

zrušen s výjimkou učitelů předškolního vzdělávání). Systém je rozdělen na čtyři úrovně:  

1. Učitel (úroveň 6), 2. Učitel (úroveň 7.1), 3. Zkušený učitel (úroveň 7.2), 4. Mistrovský 

učitel (úroveň 8). (Santiago et al., 2016, s. 195). První dva stupně jsou přiznávány na dobu 

neurčitou, zatímco třetí a čtvrtý stupeň jsou platné po dobu pěti let. Úroveň 6 odpovídá 

dosaženému bakalářskému vzdělání, zatímco úroveň 7.1 odpovídá vzdělání magisterskému. 

Zkušeného učitele potom charakterizuje „podpora rozvoje školy a dalších učitelů a na školní 

úrovni metodologická činnost“. (Santiago et al., 2016, s. 195). Mistrovský učitel realizuje 

tvůrčí aktivity i mimo školu a spolupracuje se vzdělávacími institucemi. 

Systém doplňuje soubor profesních standardů, které definují kompetence dosažené 

učiteli jednotlivých stupňů. Učitelé se mohou ucházet o vyšší atestaci dvakrát za rok a 

zkouška se skládá ze dvou úrovní – hodnocení souboru dokumentů a pohovoru. Estonsko 

navíc nabízí speciální kariérovou strukturu pro učitele odborných předmětů. Zajímavostí je 

také dobrovolnost postupu na vyšší karierní stupeň a absence přímé spojitosti kariérního 

postupu a finančního ohodnocení.   

Polsko 

 V Polsku byl kariérní systém uveden do praxe v roce 2000. Systém je tvořen též 

čtyřmi kariérními stupni: 1. učitel stážista, 2. učitel smluvní, 3. učitel jmenovaný, 4. učitel 

diplomovaný (Zormanová, 2015, s. 44). Učiteli stážistovi je ve škole přidělen mentor z řad 

učitelů 3. a 4. stupně, který začínajícímu učiteli mj. pomáhá s tvorbou individuálního plánu 

rozvoje. Na základě hodnocení mentora a ředitele školy potom učitel přichází k pohovoru, 

jehož úspěšné absolvování znamená jmenování učitelem smluvním. Po dvou letech praxe 

přichází v případě zájmu další stáž s cílem jmenování daného učitele učitelem jmenovaným, 

tj. na 3. stupni. Učitel opět dostává mentora a tvoří mj. plán rozvoje. V rámci stáže by měl 

zvyšovat profesní kompetence. K postupu na další stupeň je rovněž potřeba úspěšně 

absolvovat pohovor, kde zároveň učitel předkládá portfolio dokazující jeho profesní růst. 

Přechod na 4. stupeň je opět realizován formou stáže. Od učitele se v rámci stáže očekává, 

že: “bude realizovat pedagogickou činnost, která povede ke zvýšení kvality školy, že se bude 
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účastnit v celoživotním vzdělávání, v kurzech a školeních.“ (Zormanová, 2015, s. 46). Učitel 

by dále měl vést stážisty a vykonávat práci školního metodika, zároveň je hodnocena jeho 

komunikační kompetence v cizím jazyce. V rámci pohovoru je rovněž předkládáno 

portfolio. Tento systém se v mnohém podobá struktuře estonského systému, v Polsku je ale 

často kritizován pro přemíru byrokracie a nedostatek motivačních prvků. 

Slovensko 

 Na Slovensku je kariérní systém učitelů od roku 2009 charakteristický možností 

flexibilně volit mezi třemi kariérními cestami: I. cesta k celoživotnímu udržování 

standartních učitelských kompetencí, II. cesta k získání expertních učitelských kompetencí 

a III. Cesta k specializovaným nebo řídícím kompetencím učitelů. Podobně jako 

v předchozích příkladech kariérních systémů i na Slovensku je tento systém rozdělen na čtyři 

kariérní stupně: 1. začínající učitel, 2. učitel, 3. učitel s první atestací, 4. učitel s druhou 

atestací. (Kasáčová a kol., 2006, s. 102). 

Začínající učitel musí povinně absolvovat tzv. adaptační vzdělávání. K dispozici je 

mu tzv. uváděcí učitel, který mu pomáhá s adaptací v profesi. Do dvou let po nástupu do 

školy je učitel povinen prokázat úspěšné absolvování adaptačního procesu, na jehož základě 

postupuje na 2. stupeň – učitel. Zde má možnost realizovat první kariérní cestu, tj. získat 

kariérní příplatek na základě získání 120 kreditů prostřednictvím akreditovaných forem 

vzdělávání v období sedmi let. Tyto kredity jsou zároveň předpokladem k možnosti ucházet 

se o první atestaci (tj. volba druhé kariérní cesty). Atestaci získává učitel na základě splnění 

atestační zkoušky a předložením portfolia. Získáním 3. kariérního stupně získává učitel 

možnost realizovat třetí kariérní cestu úspěšným absolvováním výběrového řízení na pozici 

vedoucího pracovníka. Pro možnost postupu na 4. kariérní stupeň je třeba získat druhou 

atestaci, pro kterou platí podobné podmínky jako pro atestaci první. Učitel 4. stupně může 

mj. vykonávat činnost člena zkušební komise pro první atestační zkoušku apod. (Kasáčová 

a kol., 2006, s. 103-105).   

 Učitelé jsou zároveň zařazováni do tzv. kariérových pozic dle jejich specializace. Je 

možné dosáhnout pozice „učitel specialista“ a „vedoucí pedagogický zaměstnanec“. Učitel 

specialista je zodpovědný za určité specializované činnosti. Patří sem např. třídní učitel, 

výchovný poradce, kariérový poradce, uvádějící pedagog, koordinátor prevence, koordinátor 
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ICT, vedoucí předmětové komise, vedoucí metodického sdružení, cvičný pedagog a školní 

knihovník. Kariérové pozice jsou odvozeny od profesního standardu. (Kasáčová a kol., 

2006, s. 105).  Slovenský kariérní systém nabízí další velmi zajímavý pohled na řízení 

kariéry učitelů, která se snaží zachytit všechny její specifické aspekty a propojit kariérní 

systém s profesním rozvojem učitelů.  
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3.4 Shrnutí teoretické části 

Teoretická část představila specifika profesní kariéry učitelů. Úvodní kapitola se 

zabývala profesním rozvojem učitelů a poukázala na jeho šíři v rámci tří hlavních složek: 

dalšího vzdělávání, samostudia a zkušeností získaných praxí. Kapitola se dále zaměřila na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bylo charakterizováno z hlediska 

legislativních dokumentů ČR. Závěrečná podkapitola se věnovala příležitostem podpory 

profesního rozvoje učitelů, a to z úrovně školy i dalších projektů na národní úrovni. V druhé 

kapitole se práce již zaměřila na téma samotné profesní kariéry učitelů. Definice kariéry a 

další teoretické poznatky s ní spojené byly dány do souvislosti se specifickým profesním 

prostředím učitelství. Kariéra učitelů byla definována z pohledu její formální a neformální 

složky, která je pro ni typická. Kapitola se dále věnovala společenskému statusu učitelů a 

stádiím učitelské kariéry. Na závěr druhé kapitoly byly reflektovány možnosti podpory 

kariéry učitelů z úrovně managementu organizace (kariérové poradenství, plánování 

kariéry). Závěrečná kapitola teoretické části se zabývala kariérním systémem. Nastínila, jaký 

je jeho současný stav v České republice a jaké jsou výhody tvorby kariérních systémů (a též 

tzv. profesních standardů). Na závěr byly představeny vícestupňové kariérní systémy 

některých evropských zemí (Polsko, Estonsko a Slovensko).  

V navazující výzkumné části práce bude představen projekt výzkumu, který zjišťoval, 

jak kariéru v učitelství vnímají učitelé a ředitelé mateřských škol. Diplomová práce popíše 

realizaci výzkumného šetření, představí jeho výsledky a následně je porovná s teoretickými 

poznatky s cílem zjistit, kde je potřeba podporu kariéry učitelů mateřských škol posílit.  
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4 Výzkumné šetření 

4.1 Výzkumný problém, cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Výzkumný problém vychází z teoretických poznatků o kariéře v učitelství, o kterých 

pojednávala teoretická část této práce. Kariéra učitelů má své specifické znaky a nelze ji 

vnímat podobně jako kariéru typickou pro běžná povolání. Jak upozorňuje Pavlov (2019, s. 

25), tradiční, manažerské pojetí kariéry v učitelství nedostačuje z důvodu omezení 

dostupnosti jen pro ty jednotlivce, kteří aspirují na novou kvalifikaci v managementu školy. 

V případě kariéry v učitelství je tedy otázka, jak na ni nahlížet?  Diplomová práce se zabývá 

tématem kariéry v učitelství se zaměřením na učitele mateřských škol, jako jednu 

z podskupin profesní skupiny učitelů. Výzkumným problémem je otázka, jaká je kariéra 

učitelů mateřských škol?  

Cílem práce je analyzovat pohled na kariéru učitele mateřské školy ze strany učitelů 

a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory z úrovně managementu školy.  

Daný cíl je stanovený jednotně pro celou diplomovou práci, která se ve své teoretické 

části zabývala teoretickými východisky kariéry v učitelství se zaměřením na učitele 

mateřských škol, a to v kapitolách věnovaných profesnímu rozvoji, profesní kariéře a 

kariérnímu systému. V empirické části bude potom analyzovat názory učitelů a ředitelů 

mateřských škol na otázky související s kariérou v učitelství mateřských škol. V návaznosti 

na cíl práce byly formulovány následující výzkumné otázky: 

▪ Co charakterizuje kariéru učitelů mateřských škol? 

▪ Jaký názor mají učitelé mateřských škol na svou kariéru v učitelství? 

▪ Jaký názor mají ředitelé mateřských škol na kariéru v učitelství mateřských škol? 

Provedené výzkumné šetření se bude snažit tyto otázky zodpovědět a ujasnit tak představu 

a očekávání, která kariéru učitelů mateřských škol provází.  

4.2 Výzkumný vzorek 

Pro účely výzkumu byli osloveni učitelé a ředitelé mateřských škol na území hlavního 

města Prahy zapsané v rejstříku škol MŠMT. Dle Statistické ročenky školství z roku 

2019/2020 MŠMT se na území ČR nachází celkem 5304 mateřských škol, z nichž 427 se 
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nachází na území hlavního města a celkem zde pracuje 4031 učitelů, z nichž 3973 tvoří ženy. 

Vzhledem k pohlaví se tedy očekává, že většinu výzkumného vzorku budou tvořit ženy. Na 

území Prahy se potom nachází 299 škol zřizovaných obcí, 12 zřizovaných krajem, 2 školy 

zařizované MŠMT, 1 zřizovaná jiným rezortem, 103 soukromých škol a 10 církevních škol. 

Jedná se tedy o pestrý vzorek ve vztahu k zřizovateli. Pro účely výzkumu byli osloveni 

kromě učitelů, kterých se výzkum přímo týká, i ředitelé mateřských škol, a to z toho důvodu, 

že postup na vyšší pozice v rámci školy, který je často s kariérou spojován, zahrnuje 

v mateřských školách nejčastěji postup na pozici ředitele. Názor ředitelů na kariéru 

v učitelství tedy může být přínosný, vzhledem k jejich zkušenostem s tímto postupem 

v pomyslném kariérovém žebříčku.  

Celkem se podařilo získat 136 odpovědí. Z celkového počtu respondentů vyplnilo 

dotazník 5 mužů (4 %) a celkem 131 žen (96 %). Výsledný vzorek mužů tedy není pro 

výsledky výzkumu relevantní (dle očekávání). 

Graf 1 Jaké je Vaše pohlaví?  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zajímavě byl vzorek složen ve vztahu k délce praxe. Nejvíce respondentů (32 %) 

tvořili pracovníci s praxí delší než 26 let, kterých odpovědělo celkem 43. Téměř podobnou 

část vzorku tvořila skupina s praxí 6–15 let v počtu 41 respondentů (30 %). Počtem 30 

odpovědí přispěli pracovníci s nejkratší délkou praxe nejvíce 5 let, kteří zastávají 22 % 

výzkumného vzorku. Nejméně respondentů bylo z kategorie praxe dlouhé 16-25 let (16 %), 

odpovědí jich přispělo celkem 22. Vzhledem k rozložení vzorku je považován jako poměrně 

96%

4%

Jaké je Vaše pohlaví?

Žena Muž
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pestrý, každá kategorie je dostatečně zastoupena a bude tedy možné výsledky dotazníku 

zkoumat na základě těchto charakteristik. 

Graf 2 Jaká je Vaše délka praxe v letech?  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hlediska interpretace výsledků je zajímavé složení respondentů dle jejich pracovní 

pozice. V rámci dotazníkového šetření byli osloveni učitelé a ředitelé mateřských škol, 

úvodní identifikační otázkou tedy byla informace, o kterou z těchto dvou pozic se v případě 

daného respondenta jedná. Obě skupiny byly ve výsledku hojně zastoupeny, více odpovědí 

se však podařilo získat od učitelů (59 %), kterých odpovědělo celkem 80, zatímco ředitelé 

odpovídali v celkovém počtu 56 respondentů (41 %). Výsledek odpovídá rozložení 

pracovních pozic v mateřských školách, kde obvykle pracuje větší množství učitelů na 

jednoho ředitele. Výsledek je tedy považován za reprezentativní vzorek obou skupin.  

Obrázek č. 4 nám zároveň ukazuje, jaké bylo složení respondentů z hlediska jejich 

pracovní pozice a délky praxe. Graf naznačuje, že u ředitelů tvořila většina výzkumného 

vzorku zkušenější pracovníky, 68 % tvořili ředitelé s praxí delší než 16 let. 50 % potom mělo 

praxi delší než 26 let. U učitelů je jasná opačná tendence. 66 % z nich mělo praxi kratší než 

15 let. Zkušení učitelé s praxí delší než 26 let a více tvořili pouze 19 % respondentů. 
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Graf 3 Jakou pozici zastáváte ve škole, kde pracujete?  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4 Ředitelé a učitelé dle délky praxe 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na výzkumný vzorek můžeme nahlížet též z pohledu zřizovatele školy, ve které 

respondenti pracují. Kategorie byli omezeny na obecné rozdělení státní škola, soukromá 

škola a škola církevní, ač bylo bráno v potaz, že státní škola v sobě zahrnuje více druhů 

zřizovatelů (obec, kraj, MŠMT apod.). Nejčastěji odpovídali pracovníci státních škol (74 %) 

v počtu 101 respondentů, dále se podařilo získat 29 odpovědí od respondentů ze soukromých 

škol (21 %) a pouze 6 respondentů (5 %) pocházelo ze škol církevních, kterých se ale na 

vybraném území příliš nenachází, tudíž i v základním souboru tvoří poměrně malou část.  

Zajímavým pohledem na respondenty z hlediska zřizovatele školy, ve které pracují, je 

též znázorněn na obrázku č. 6, který ukazuje kolik z těchto respondentů tvořili učitelé a kolik 

ředitelé. V případě církevních škol odpovídali 3 učitelé a 3 ředitelé. Zajímavější rozpor 

nastal u škol soukromých a státních. Zatímco ze státních škol odpovídalo více učitelů (62 

odpovědí) než ředitelů (14 odpovědí), ze soukromých škol se zúčastnilo více ředitelů (39 
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odpovědí) než učitelů (15 odpovědí). Vzorek ředitelů tak tvoří 70 % ředitelů ze soukromých 

škol a pouze 25 % ředitelů ze škol státních.  

Graf 5 V jakém typu mateřské školy pracujete (dle zřizovatele)?  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 6 Ředitelé a učitelé dle zřizovatele  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V kariérním rozvoji učitele může sehrát roli i velikost a prostředí školy. Respondenti 

dotazníkového šetření nejčastěji pracovali na středně velkých školách 4-5 tříd, a to v počtu 

60 (44 %). Na velkých školách se 6 a více třídami pracovalo 39 respondentů (29 %). 31 

odpovědí poskytli respondenti z menších škol s 2-3 třídami (23 %) a nejméně zastoupeni 

byli respondenti z malotřídních škol s pouze 1 třídou. Odpovídali v počtu 6 respondentů  

(4 %).  
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Graf 7 Jaká je velikost školy, ve které pracujete, dle počtu tříd?  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Technika sběru dat 

Pro získání dat byla použita metoda dotazníkového šetření. Dotazník je jednou 

z kvantitativních metod sběru dat, kdy zadavatel písemně klade otázky a získává od 

respondentů písemné odpovědi. Tento nástroj je velmi užitečný pro hromadné získávání 

údajů. „Proto se dotazník považuje za ekonomický výzkumný nástroj: Můžeme jím získávat 

velké množství informací při malé investici času.“ (Gavora, 2000, s. 99). Otázky v dotazníků 

se dělí dle jejich otevřenosti na uzavřené, polouzavřené a otevřené. (Gavora, 2000, s. 102).  

Pro účely tohoto konkrétního výzkumu byly použity uzavřené typy otázek se záměrem 

identifikace respondentů (pohlaví, délka praxe v letech, pozice v MŠ, velikost školy v počtu 

tříd a typ školy dle zřizovatele). Podle Chrásky (2016, s. 160) se uzavřené otázky vyznačují 

tím, že se respondentům předkládá vždy výběr z předem připravených odpovědí. Výhody 

vidí Chráska ve snadnosti jejich vyhodnocení nebo např. ve větší ochotě respondentů 

vyplňovat dotazník. V hlavní části dotazníku byly využity tzv. škálované otázky. „Škála 

poskytuje odstupňované hodnocení jevu.“ (Gavora, 2000, s. 104). Výzkum pomocí tzv. škály 

Likertova typu spočívá dle Chrásky (2016, s. 161) v tom, že: „U těchto škál se prezentuje 

určité tvrzení a po respondentovi se požaduje, aby vyjádřil stupeň svého souhlasu, respektive 

nesouhlasu na hodnotící škále.“ V tomto případě se jedná o otázky zjišťující míru souhlasu 

respondentů s danými výroky o kariéře učitelů mateřských škol.  Těchto výroků je 

v dotazníku celkem třicet. Využita byla osmibodová škála, přičemž 0 odpovídá nesouhlasu 

a 7 naprostému souhlasu. 
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„Při přípravě dotazníku je potřeba základní otázku (problém) nejprve rozdělit do 

několika okruhů (podproblémů). Každý z nich se potom naplňuje položkami.“ (Gavora, 

2000, s.99). Jednotlivé položky dotazníku by měly být jasně formulovány tak, aby jim 

všichni respondenti dobře rozuměli. Dotazník byl pro účely daného výzkumu vybrán 

z důvodu efektivity v případě rychlého sběru většího množství dat. Nicméně jeho 

nespolehlivost jako zdroje informací je brána v potaz. „Dotazníkové metodě bývá často 

vytýkáno, že nezjišťuje to, jací respondenti (pedagogická realita) skutečně jsou, ale jen to, 

jak sami sebe (pedagogickou realitu) vidí nebo chtějí, aby byli viděni.“ (Chráska, 2016, s. 

158).  

4.4 Realizace výzkumného šetření 

V období červen až říjen 2019 probíhala přípravná část šetření. Byl sestaven dotazník 

a stanoveny identifikační údaje, které bude u respondentů zjišťovat zároveň s jejich názory 

na kariéru. Následně byl promyšlen systém rozeslání dotazníku a určen výzkumný vzorek. 

Pro jeho kontaktování byly z Rejstříku škol MŠMT vytaženy všechny mateřské školy na 

území Prahy a pomocí internetových stránek opatřeny kontakty na ředitele, popř. vedoucí 

učitele. Následně byl dotazník připravován v závěrečné podobě do nástroje „Google forms“ 

a 5. listopadu 2019 rozeslán pomocí emailu s doprovodným dopisem ředitelům, popř. 

vedoucím učitelům vybraných mateřských škol. Ředitelé škol byli požádáni o jeho předání 

svým kolegům. V průběhu dvou týdnů probíhal sběr odpovědí, kterých nakonec bylo 

získáno celkem 136. Po ukončení sběru dat bylo přistoupeno k jeho vyhodnocení. 

Otázky dotazníku byly rozděleny na tři okruhy týkající se kognitivní, emocionální a 

konativní roviny a zároveň na tři části dle vztahu k sobě samému, k dané profesi a ke 

společnosti. Výsledky byly porovnány ve vztahu k identifikačním údajům respondentů, 

především potom pozici zastávané v dané škole (učitel vs. ředitel) a délce praxe v letech 

(popř. velikosti školy či zřizovatele). Pohlaví respondentů nebylo bráno v potaz vzhledem 

k malé výpovědní hodnotě vzorku mužů.  
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4.5 Interpretace výsledků výzkumného šetření 

Výrok č. 1: Myslím si, že kariéra v učitelství je možná. 

 První výrok dotazníku se týkal možnosti kariéry v učitelství. Respondenti tedy měli 

hodnotit, zda kariéra v učitelství vůbec existuje. Odpovědi respondentů jsou poměrně 

srovnatelně rozložené po celé škále, což ilustruje, jak nejasné je pojetí učitelské kariéry  

i mezi pracovníky z praxe. Téměř 40 % respondentů ze stran učitelů a ředitelů se přiklání 

spíše k nesouhlasné odpovědi, většina odpovídajících tedy spíše souhlasí s daným výrokem. 

Naprostý souhlas nicméně vyjádřilo pouze 13 % respondentů. 

Graf 8: Myslím si, že kariéra v učitelství je možná.  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Nahlížíme-li na možnost či existenci kariéry v učitelství, je třeba si uvědomit, že na 

ni existuje více pohledů, jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce. Kariéra je obecně 

společensky vnímána spíše jako postup po vertikálním žebříčku, který je v případě učitelů 

mateřských škol poměrně omezený, a může se tak zdát, že kariéra v této profesi téměř 

neexistuje. Vezmeme-li v potaz neformální kariéru učitelů, nabízí se široká škála možností, 

jak kariéru posunout dál na cestě za tzv. expertností (Pavlov, 2018, s. 7).  Poměrně rozpačité 

výsledky míry souhlasu s prvním výrokem jsou přikládány omezenému jednostrannému 

pohledu na kariéru. Názory respondentů na tyto charakteristiky učitelské kariéry objasní 

některé z dalších otázek. Zajímavým zjištěním je fakt, že naprostý souhlas, tj. hodnotu 7, 

zvolilo 21 % ředitelů. Naopak ve skupině učitelů sice převládá souhlasná odpověď, ale pouze 

8 % z nich zvolilo odpověď 7. Ředitelé tak vyjádřili souhlas s možností kariéry v učitelství 
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s větší jistotou, což je možné odvodit od výše zmíněného pojetí kariéry, tj. ředitelé 

mateřských škol často ve své kariéře postoupili z učitelské pozice výše na pozici ředitele  

a mají tak zkušenost s obvyklým typem formální kariéry.    

Graf 9: Myslím si, že kariéra v učitelství je možná. Odpovědi dle pracovní pozice 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 2. Myslím si, že učitel může být úspěšný i v jiné profesi. 

U druhého výroku hodnotili respondenti z řad učitelů a ředitelů, zda může být učitel 

úspěšný i v jiné profesi. Zde je výsledek poměrně jasný, jak ostatně ukazuje graf č. 10, 

respondenti se z velké většiny shodují, že učitel může být úspěšný i v jiné profesi. Nejjistější 

si opět byli ředitelé, z nichž 57 % zvolilo naprostý souhlas s daným výrokem. Většina učitelů 

také s výrokem naprosto souhlasila, tvořila ale pouze 35 % všech odpovídajících učitelů. 

Graf 10 Myslím si, že učitel může být úspěšný i v jiné profesi  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 3: Myslím si, že podmínky pro mou kariéru v učitelství jsou uspokojivé. 

Třetí výrok se zaměřoval na podmínky pro kariéru učitelů, respondenti měli hodnotit, 

zda jsou podle nich tyto podmínky uspokojivé. Graf č. 11 ukazuje, že respondenti volili spíše 

souhlasné odpovědi, pouze 10 % z nich však vyjádřilo naprostý souhlas. 65 % respondentů 

volilo odpovědi ve středu škály (hodnoty 2-5), což opět naznačuje určitou nejistotu. 

Odpovědi respondentů z řad obou profesních skupin naznačují, že podmínky pro svou 

kariéru ve výsledku nepovažují za uspokojivé. Dokonce téměř 10 % respondentů je pokládá 

za neuspokojivé (odpovědi na škále 0-1). Jedná se o srovnatelný podíl respondentů, kteří je 

považují za uspokojivé.  

Graf 11 Myslím si, že podmínky pro mou kariéru v učitelství jsou uspokojivé. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Porovnáme-li odpovědi ředitelů a učitelů, ukazuje se, že ředitelé opět odpovídali 

s větší jistotou. 13 % z nich vyjádřilo naprostý souhlas a zároveň žádný z nich nevyjádřil 

naprostý nesouhlas. 4 % učitelů s výrokem naprosto nesouhlasilo a 9 % z nich naprosto 

souhlasilo. Téměř 70 % učitelů volilo odpovědi ve středu škály (hodnota 2-5). V případě 

ředitelů si nebylo jistých pouze 57 % z nich (hodnoty na škále 2-5).  

Výrok č. 4: Mám plán své profesní kariéry v učitelství. 

 Velice zajímavé výsledky přinesl výrok č. 4, který zjišťoval, zda mají respondenti 

plán své profesní kariéry. Teoretická část práce již upozornila na význam plánování kariéry, 

které je významnou součástí kariérového rozvoje daného jedince. V dotazníkovém šetření 

se ukázalo, že počet nesouhlasných odpovědí se přiblížil k téměř polovině respondentů, 
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celkem 11 % z nich potom vyjádřilo naprostý nesouhlas (graf č.12). Odpověď 7, tedy 

naprostý souhlas, zvolilo 14 % respondentů. Výsledky opět naznačují nejistotu v této oblasti 

zkoumání, otázkou ale zůstává, zda respondenti mají povědomí o možnostech rozvoje 

kariéry a jsou tedy schopni si svou kariéru v učitelství naplánovat. Tento krok je jedním 

z forem podpory rozvoje kariéry, kterou může učitelům nabídnout vedení školy.  

Graf 12 Mám plán své profesní kariéry v učitelství. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Skupinu respondentů, kteří vyjádřili naprostý nesouhlas, tvoří z velké části učitelé. 

Z celkového počtu respondentů byli zastoupeni 8 %. Tato skupina potom tvořila 14 % všech 

odpovídajících učitelů. Zajímavý pohled nabízí také srovnání délky praxe těchto učitelů, 

z nichž velká část (celkem 7 respondentů) pocházela z kategorie 0-5 let praxe. Jsou to právě 

začínající učitelé, kteří právě začínají svou profesní dráhu v učitelství a absence plánu 

kariéry by byla pochopitelná. Překvapivě se ale v této kategorii objevili i učitelé s praxí 16-

25 let a dokonce i 26 let a více. Ředitelů bez plánu kariéry bylo o něco méně (7 % ze všech 

odpovídajících ředitelů).  

Skupina ředitelů byla naopak nejvíce zastoupena na 7. stupni škály (tj. naprostý 

souhlas), až 23 % z nich má tedy plán své profesní kariéry (graf č. 13). Zajímavé je i složení 

těchto respondentů – naprosto souhlasilo celkem 7 ředitelů ze státní mateřské školy,  

5 působící v soukromé škole a 1 z církevní. Ukazuje se tedy, že plán kariéry mají ředitelé 

působící ve školách s různým zřizovatelem. Z hlediska délky praxe se výsledky také příliš 

neliší, nicméně nejvíce ředitelů, kteří mají plán kariéry, se nacházelo v kategorii délky praxe 
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26 let a více. Hodnotu 7 nezvolil žádný ředitel s praxí pouze 0-5 let.  V případě učitelů volilo 

naprostý souhlas pouze 8 %.  

Graf 13 Mám plán své profesní kariéry v učitelství. Odpovědi dle pracovní pozice 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

 V souvislosti s tvorbou plánu profesní kariéry se nabízí srovnání s výrokem č. 1, tedy 

je pravda, že ti respondenti, kteří souhlasí, že kariéra je v učitelství možná, mají plán své 

kariéry a naopak? Pro účely tohoto srovnání byly odpovědi na první výrok rozděleny na 

nesouhlasné (body na škále 0-4) a souhlasné (body 5-7). Ukázalo se, že větší nejistota 

v rámci plánu kariéry se objevuje u respondentů, kteří spíše nesouhlasí s výrokem, že kariéra 

v učitelství je možná. Naopak ti, kteří souhlasili, že kariéra je možná, volili taktéž souhlasné 

odpovědi v otázce plánu kariéry. Je nicméně zajímavé, že např. 7 z respondentů, kteří spíše 

nesouhlasí, že kariéra je v učitelství možná, volilo odpovědi 6-7 na škále odpovídající 

souhlasu či naprostému souhlasu, tudíž mají plán své kariéry. Tyto nedokonalosti mohou 

odkazovat na nepozornost respondentů při vyplňování dotazníku nebo další nástrahy, které 

dotazník v porovnání s jinými metodami představuje. 

Výrok č. 5: Kariéra učitele souvisí s jeho platovým růstem v učitelské profesi. 

 Pátý výrok sleduje názor respondentů týkající se souvislosti kariéry a finančního 

ohodnocení, tedy zda kariéra souvisí s platovým růstem. I zde se respondenti příliš 

neshodují, ale převažuje spíše souhlasná tendence. Naprosto souhlasilo 14 % respondentů, 

nejvíce odpovídající volili hodnotu 6 a 3, a to v obou případech 18 % z nich  
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(viz graf č. 14). Poměrně významná část respondentů, celkem 8 % vyjádřila naprostý 

nesouhlas.   

Graf 14 Kariéra učitele souvisí s jeho platovým růstem v učitelské profesi. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Srovnáme-li odpovědi ředitelů s výsledky učitelů, neobjevují se zde příliš velké 

rozdíly. Naprostý souhlas vyjádřilo v obou případech 14 % respondentů z každé skupiny. 

Byli to však ředitelé, z nichž větší část vyjádřila naprostý nesouhlas, tj. 11 % z nich. Celkově 

vyjádřilo souhlas 61 % učitelů a 59 % ředitelů. V případě tohoto výroku tedy působí ředitelé 

poněkud více nerozhodně než učitelé. Nejistota ředitelů je v tomto případě zajímavým 

zjištěním, vzhledem k tomu, že postup na vyšší pozice obvykle je spojován s platovým 

růstem a ředitelé většinou ve své dosavadní kariéře volili tento způsob postupu.  

Zároveň zde nesouhlasné odpovědi reagující na tento výrok naznačují, že respondenti 

pociťují vícestrannost kariéry v učitelství, tedy že kariéry v tomto případě není spojována 

pouze s vyššími pozicemi a platovým růstem. Nesouhlasná odpověď (na škále hodnota 0-3) 

se objevila u téměř 40 % respondentů. 
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Graf 15 Kariéra učitele souvisí s jeho platovým růstem v učitelské profesi. Odpovědi dle pracovní pozice  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 6: Obávám se, že kariéru v učitelství není možné budovat. 

 Šestý výrok opět zkoumá možnost budování kariéry v učitelství, je tedy doplněním 

výroku č. 1, který byl formulován následovně: „Myslím si, že kariéra je v učitelství možná.“ 

Výsledky jsou velice zajímavé. Naprostý souhlas (hodnota 7 na škále), tedy obavu, že kariéra 

v učitelství není možná, vyjádřila pouze 2 % respondentů (graf č. 16). V případě prvního 

výroku bylo respondentů, kteří naprosto nesouhlasili s možností kariéry v učitelství 3 % (viz 

výrok č. 1). Naopak naprostý nesouhlas (hodnotu 0) volilo celkově 17 % odpovídajících. To 

je téměř o 3 % více než v případě prvního výroku, kde naprostý souhlas s možností kariéry 

v učitelství vyjádřilo 13 % odpovídajících. Jak si tento jev vyložit? Samozřejmě existuje 

reálná možnost, že právě tito respondenti vyplňovali dotazník s jistou nepozorností, 

v časovém presu apod., jejich odpovědi tedy mohou nepřesně odrážet realitu. Díky 

anonymitě dotazníkové metody těžko zjistíme příčinu tohoto rozporu. Nabízí se nicméně 

také možnost, že dotazník respondenty přinutil se nad charakteristikami učitelské kariéry 

zamyslet hlouběji, než se dosud zamýšleli. Je možné, že během vyplňování prvních šesti 

odpovědí se jejich názor již vytříbil a mohl se tak změnit.  
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Graf 16 Obávám se, že kariéru v učitelství není možné budovat. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Souhlasnou odpověď (hodnoty na škále 4-7) volilo 34 % ředitelů, tj. obávají se, že 

kariéra nelze v učitelství budovat, ve srovnání s prvním výrokem to je téměř o 4 % méně  

(38 % respondentů v případě prvního výroku nesouhlasilo, že je kariéra v učitelství možná). 

Ředitelů, kteří naprosto souhlasili jsou 2 %, stejně jako těch, kteří u prvního výroku 

nesouhlasili.  Naprostý nesouhlas s výrokem vyjádřilo 18 % ředitelů, což je o necelá  

4 % méně než podíl respondentů, kteří naprosto souhlasili u prvního výroku. Ředitelé mírně 

znejistěli, na druhou stranu v případě učitelů se projevila opačná tendence. Naprostý 

nesouhlas vyjádřilo celkem 16 % učitelů. U prvního výroku jich naprosto souhlasilo 

s možností kariéry v učitelství pouze 8 %. Zde je možné pozorovat nárůst.   

Graf 17 Obávám se, že kariéru v učitelství není možné budovat. Odpovědi dle pracovní pozice 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0 1 2 3 4 5 6 7

0 vůbec nesouhlasím - úplně souhlasím 7

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0 1 2 3 4 5 6 7

0 vůbec nesouhlasím - úplně souhlasím 7

Ředitel/ka Učitel/ka



57 

 

Výrok č. 7: Zajímám se o informace související s možnostmi kariérního růstu ve 

školství. 

 Následující výrok zkoumal míru zájmu o informace související s kariérním růstem 

v učitelství. Jak naznačuje graf č. 18, respondenti inklinovali k souhlasným odpovědím. 

Téměř 40 % respondentů volilo odpověď ve středu škály (odpovědi 2-5). Naprostý souhlas 

vyjádřilo 15 % odpovídajících, naprostý nesouhlas potom pouze 5 %.  

Graf 18 Zajímám se o informace související s možnostmi kariérního růstu ve školství  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Zájem o informace související s kariérním růstem vychází z přesvědčení, že kariéra 

v učitelství existuje a je možné ji budovat. Nabízí se tedy opět srovnání s výrokem č. 1, kde 

měli respondenti hodnotit, zda je kariéra v učitelství možná. Pro účely tohoto srovnání byly 

odpovědi na první výrok rozděleny na nesouhlasné (body na škále 0-3) a souhlasné (body  

4-7). Graf č. 19 naznačuje, že ti respondenti, kteří souhlasí s možností kariéry v učitelství, 

tvoří velkou část respondentů zajímajících se o informace související s kariérním růstem.  

V případě těch, kteří jsou přesvědčeni, že kariéra spíše možná není, neexistuje jasná 

tendence u výroku č. 7. Někteří z těchto respondentů se o informace zajímají, ale přes to 

nevěří, že kariéra v učitelství existuje, což by naznačovalo, že informace o kariérním růstu 

jsou nedostačující či nedostatečně dostupné. Popř. nenaplňují potřeby či představy daného 

jedince o tom, jak by jeho učitelská kariéra měla vypadat nebo zde chybí určitý motivační 

faktor, který způsobuje, že tito odpovídající mají pocit, že učitelská kariéra možná není. 
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Graf 19 Zajímám se o informace související s možnostmi kariérního růstu ve školství. Srovnání s výrokem 1  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Od informovanosti v oblasti kariérního růstu se odvíjí taktéž plánování kariéry a 

kariérového rozvoje. Výrok č. 4 zjišťoval, zda respondenti mají plán své profesní kariéry. 

Pro účely srovnání s výrokem č. 7 byly odpovědi na čtvrtý výrok opět rozděleny na 

nesouhlasné (body na škále 0-3) a souhlasné (body 4-7). Graf č. 20 ukazuje podobnou 

tendenci jako u předchozího srovnání. Jedinci, kteří spíše mají plán své kariéry (červená 

barva v grafu) se také více zajímají o informace související s kariérním růstem. Část z nich 

se nicméně o informace spíše nezajímá, což vzbuzuje otázku, zda je tento kariérní plán 

aktuální? Nepřichází tito respondenti o kariérní příležitosti? Pozitivním zjištěním je, že jsou 

zde i tací respondenti, kteří plán kariéry spíše nemají, ale o informace se zajímají.  

Graf 20 Zajímám se o informace související s možnostmi kariérního růstu ve školství. Srovnání s výrokem 4  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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 Ředitelé častěji volili odpověď č. 7 a celkem 75 % z nich tedy zajímá o informace 

spojené s kariérním růstem v učitelství. Ač se jedná o většinu z nich, je toto zjištění poněkud 

alarmující, vzhledem k tomu, že čtvrtina ředitelů se o informace spíše nezajímá. Pro mnoho 

učitelů je právě ředitel zdrojem informací a osobou, která může nabídnout podporu 

v plánování a realizaci profesní kariéry daného učitele. Jak ředitel může tuto podporu 

poskytovat, nemá-li aktuální informace? Výsledky učitelů tento fakt ještě více podtrhují. 

Naprostý souhlas vyjádřilo pouze 10 % z nich, a i přesto, že většina z nich spíše souhlasila, 

tj. o informace se spíše zajímá, objevuje se zde necelých 40 % učitelů, kteří se o informace 

spíše nezajímají.  

Graf 21 Zajímám se o informace související s možnostmi kariérního růstu ve školství. Odpovědi dle pracovní 

pozice  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 8: Pro kariéru v učitelství jsou důležité atestace. 

V kapitole 3.3 teoretické části této práce byly představeny zahraniční modely 

kariérního systému, kde se obvykle objevují 4 kariérní stupně. Pro přechod na další kariérní 

stupeň musí obvykle daný učitel projít jakousi zkouškou či prezentací před komisí, tedy 

získává určitý druh atestace. Tento výrok zkoumá, zda respondenti souhlasí s tím, že pro 

kariéru v učitelství jsou tyto atestace významné. Nejčastěji hodnotili respondenti tento výrok 

ve středu škály, tedy nejsou si jistí, zda souhlasí či ne. Pouze 55 % respondentů s výrokem 

spíše souhlasí a jen 12 % z nich vyjádřilo naprostý souhlas. Na druhé straně stojí 10 % 

respondentů, kteří naprosto nesouhlasili. Zde se tedy názory velice liší a není možné cokoliv 

vyvodit. Nejistota může být způsobená tím, že respondenti netuší, co si pod pojmem atestace 
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představit? Neznají např. zahraniční systémy kariérního postupu a netuší, jak by systém 

mohl v praxi fungovat. Lze se také domnívat, zda určitá forma zkoušky nevzbuzuje v 

respondentech strach či stres? Představa přípravy na zkoušku či shromažďování materiálů 

do portfolia apod. může být pro mnoho učitelů frustrující. Srovnání výsledků ředitelů a 

učitelů nepřineslo žádné zajímavé výsledky, a tudíž zde nebude publikováno.  

Graf 22 Pro kariéru v učitelství jsou důležité atestace  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 9: Očekávám morální ocenění mé práce ve školství. 

 Devátý výrok se zaměřuje na neformální aspekt učitelské profese související 

s morálním oceněním práce učitelů. Tento pohled naznačuje určitý aspekt učitelské kariéry, 

který nelze naplnit absolvováním atestační zkoušky či zvýšením platu. Jedná se o uznání, 

které může často přinášet pocit spokojenosti a smyslu pro daného učitele.  

Graf č. 23 nabízí poměrně jasné výsledky. 37 % respondentů zvolilo naprostý 

souhlas, tedy hodnotu 7, dále hodnotu 6 téměř 26 %. Pouze 14 % respondentů vyjádřilo spíše 

nesouhlasný postoj. Zajímavé je, že nikdo z respondentů nezvolil hodnotu 0, tj. naprostý 

nesouhlas. Většina respondentů tedy morální ocenění své práce očekává. Srovnání výsledků 

ředitelů a učitelů v případě tohoto výroku též nepřineslo příliš zajímavých poznatků. 

Ředitelé spíše souhlasili téměř v 90% většině, zatímco u učitelů tento podíl byl mírně nižší 

(85 %).  
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Graf 23 Očekávám morální ocenění mé práce ve školství  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 10: Chci být zodpovědný za náročnější pedagogické činnosti (třídní učitel, 

specialista apod.). 

 Speciální pedagogické činnosti jako je např. třídnictví nebo specializace apod. 

zajišťují rozmanitost v horizontálním pojetí kariéry, ale mohou zároveň tvořit součást 

vertikálního postupu v kariéře, jsou-li zde rozeznávány (viz kapitola 2.4 teoretické části této 

práce). 35 % respondentů chce za tyto náročnější pedagogické činnosti být zodpovědná. 

Objevuje se pouze 5 %, kteří vyjádřili naprostý nesouhlas. Většina respondentů tedy touží 

po určité specializaci ve své profesi a výsledek tedy naznačuje, že tyto činnosti mají v kariéře 

učitelů své místo. Zároveň je možné spekulovat, zda by kariéra pro učitele nebyla reálnější 

představou, pokud by její neformální pojetí bylo všeobecně vnímané a přijímané jako 

součást specifické učitelské kariéry.  

Graf 24 Chci být zodpovědný za náročnější pedagogické činnosti (třídní učitel, specialista apod.)  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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 Překvapivé výsledky ukazuje graf č. 25, který srovnává odpovědi učitelů a ředitelů. 

Téměř 60 % ředitelů vybralo hodnotu 7, tedy naprostý souhlas, chtějí tedy být zodpovědní 

za náročnější pedagogické činnosti. Vyvstává otázka, jak si tento výsledek vyložit. Chtějí 

ředitelé kromě administrativních povinností zastávat i určité pedagogické činnosti? Schází 

jim v jejich pracovní pozici pedagogický aspekt? Výsledek patrně vypovídá v jejich případě 

o trochu jiné otázce, než je tomu u učitelů. Z řad učitelů označilo pouze 18 % naprostý 

souhlas. 6 % z nich si dokonce naprosto nepřeje být za tyto činnosti zodpovědných. Jistota 

ve skupině učitelů není sice tak silná jako u ředitelů, ale i přes to se učitelé přiklání spíše 

k souhlasné odpovědi (76 %).  

Graf 25 Chci být zodpovědný za náročnější pedagogické činnosti (třídní učitel, specialista apod.). Odpovědi 

dle pracovní pozice  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 11: Kariéra v učitelství je spojena s hierarchickým postupem na vedoucí 

funkce ve škole. 

 Další z výroků opět zkoumal, co si pod pojmem kariéra v učitelství respondenti 

představují. Ti měli vyjádřit míru souhlasu s tvrzením, že kariéru v učitelství charakterizuje 

postup na vedoucí funkce ve škole, tj. pozice ředitele, popř. zástupce ředitele apod. Tento 

pohled odpovídá klasickému formálnímu pojetí kariéry, který je charakteristický postupem 

na pomyslném vertikálním žebříčku. Respondenti nejčastěji volili hodnotu 5 (25 % z nich), 

která odpovídá spíše souhlasu, ale poukazuje na určitou míru nejistoty. Naprostý souhlas 

vyjádřilo pouze 9 % odpovídajících. Ve výsledku převažuje souhlasná odpověď, v průměru 

hodnota na škále 4,1, která se ale blíží spíše středu škály.  
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Graf 26 Kariéra v učitelství je spojena s hierarchickým postupem na vedoucí funkce ve škole 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Ředitelé volili průměrně hodnotu 4,4, nejvíce z nich vybralo hodnotu 5 (25 %) stejně 

jako v celkových výsledcích výše. Ředitelé opět vyjádřili větší jistotu než učitelé, když 

celkem 13 % z nich zvolilo naprostý souhlas. Učitelů naprosto souhlasilo pouze 6 %, 

zároveň také větší část z nich vyjádřila naprostý nesouhlas (o 3 % více než v případě 

ředitelů). Učitelé se průměrně blížili spíše středu škály, tedy kariéra pro ně nejspíš 

neznamená postup na vedoucí funkce ve škole, ale samozřejmě tuto možnost všichni 

nevylučují. Zde je krásně vidět, že pro některé učitele je jejich kariéra spojena s vertikálním 

postupem v rámci školy, zatímco jiní tento kariérní postup nevyhledávají. Právě tito jedinci 

ve své kariéře nejspíš vyhledávají jiné formy růstu, např. po horizontální „odborné“ dráze.   

Graf 27 Kariéra v učitelství je spojena s hierarchickým postupem na vedoucí funkce ve škole. 

Odpovědi dle pracovní pozice  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 12: Kariéra pro mě znamená vnitřní uspokojení s výsledkem vlastní práce 

(subjektivní pocit úspěchu). 

 Jaký význam hraje v kariéře učitelů mateřských škol vnitřní uspokojení s vykonanou 

prací? Respondenti v průměru volili hodnotu 4,9, přiklání se tedy spíše k souhlasu. Nejvyšší 

hodnotu 7 vybralo 26 % z nich. Subjektivní pocit úspěchu tedy hraje v pracovním životě 

respondentů poměrně výraznou roli. Spíše nesouhlasná odpověď se objevila pouze  

u 21 % respondentů, naprostý nesouhlas potom vyjádřila jen 4 % z nich. 

Graf 28 Kariéra pro mě znamená vnitřní uspokojení s výsledkem vlastní práce (subjektivní pocit úspěchu).  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Ředitelé v průměru volili hodnotu 5,4, učitelé souhlasili s výrokem o něco méně, 

jejich průměrná hodnota je 4,5, nicméně obě skupiny se přiklání spíše k souhlasné odpovědi. 

Ředitelé vyjádřili naprostý souhlas častěji, celkem jich hodnotu 7 zvolilo 36 %, v případě 

učitelů nejvyšší hodnotu vybralo pouze 20 % učitelů. Nesouhlasná odpověď se také častěji 

objevila u skupiny učitelů – 29 % z nich volilo hodnoty škály 0-3, zatímco u ředitelů tyto 

hodnoty zvolilo pouze 11 %. Tato data přináší zajímavé výsledky. Subjektivní pocit úspěchu 

je dle reakcí respondentů důležitý nejen pro část učitelů, ale i velkou část ředitelů. Na 

vedoucích pozicích školy se tedy také objevuje určitá míra vnitřního uspokojení, která hraje 

v kariéře významnou roli. 
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Graf 29 Kariéra pro mě znamená vnitřní uspokojení s výsledkem vlastní práce (subjektivní pocit úspěchu). 

Odpovědi dle pracovní pozice  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 13: Chci zůstat ve školství po celý svůj pracovní život. 

 Plánování a realizace kariéry v učitelství je postavena na přesvědčení, že daný 

jedinec má v plánu svůj profesní život strávit právě v tomto rezortu. Zda chtějí učitelé  

a ředitelé ve školství zůstat po celý pracovní život zjišťoval třináctý výrok. Průměrná 

odpověď se blíží hodnotě 5, většina respondentů tedy ve školství pravděpodobně chce zůstat.  

27 % respondentů zvolilo nejvyšší hodnotu, tedy naprostý souhlas. Podíl respondentů potom 

s každou hodnotou postupně klesá, až u hodnoty 3, která je již jednou ze spíše nesouhlasných 

hodnot, se podíl mírně zvyšuje.  

Graf 30 Chci zůstat ve školství po celý svůj pracovní život  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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Nesouhlasný postoj zaujalo 31 % respondentů, což je poměrně významná část 

výzkumného vzorku. Zajímavým výsledkem, ne však příliš překvapujícím, je složení těchto 

respondentů z hlediska délky praxe, které znázorňuje graf č. 31. Spíše nesouhlasné odpovědi 

volilo 53 % respondentů s délkou praxe 0-5 let, 32 % respondentů s praxí v délce 6-15 let a 

stejný podíl i ve skupině respondentů s praxí 16-25 let. Nejnižší podíl nesouhlasných 

odpovědí se objevil u nejzkušenějších respondentů s praxí delší než 26 let, a to pouze 14 %.  

Více než polovina začínajících učitelů (tj. učitelů s praxí do 5 let) nechce zůstat ve školství 

po celý svůj život. Tématika začínajících učitelů a jejich podpora je sama o sobě velice 

zajímavá a jak je vidět z výsledků tohoto dotazníku, stále velmi aktuální. Důvodem pro toto 

rozhodnutí může být nedostatečná podpora v adaptačním období, psychická i fyzická 

náročnost této profese a mnoho dalších (viz kapitoly 2.2 a 2.3 teoretické části této práce).   

Graf 31 Chci zůstat ve školství po celý svůj pracovní život. Odpovědi dle délky praxe v letech  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

 Více než polovina ředitelů volila hodnoty na škále 6-7, tedy souhlasí s tvrzením a 

chtějí tak ve školství zůstat celý svůj pracovní život. Odpovědi učitelů se na těchto hodnotách 

objevily pouze u cca 34 % z nich. Pouze 21 % z nich vybralo naprosto souhlasnou odpověď. 

Průměrná hodnota vyjádřená učiteli je 4,3, u ředitelů celkem 5,1. Tento výsledek zároveň 

může souviset se skladbou výzkumného vzorku co se týče praxe v učitelství (viz graf č. 4 

v kapitole 4.2). Respondenti-ředitelé měli obecně delší praxi než respondenti-učitelé.  
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Graf 32 Chci zůstat ve školství po celý svůj pracovní život. Odpovědi dle pracovní pozice  

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 14: Kariéra učitele souvisí s hierarchickým postupem na jiné pozice v rezortu 

školství (inspektor, metodik). 

 Následující výrok též zkoumá souvislost kariéry v učitelství s určitým vertikálním 

postupem na kariérním žebříčku, konkrétně mimo samotné školy, v rezortu vzdělávání. Jak 

respondenti nahlíží na pozice, které již přesahují rámec mateřské školy? Průměrná hodnota 

odpovědí respondentů se nachází mezi hodnotami 3 a 4 (konkrétně 3,7), je tedy vidět, že 

respondenti s výrokem tentokrát spíše nesouhlasí. Nejvíce respondentů volilo hodnotu 4 

(22,1 % z nich), což naznačuje určitou nejistotu. Je možné, že pro respondenty jsou tyto 

pozice až příliš vzdálené tomu, na co jsou ze své mateřské školy či studia zvyklí. Některé 

pozice mohou nejspíše vzbuzovat i odpor spojený s pocitem, že tyto osoby jsou v současné 

profesi jejich „nepříteli“ (např. stres z návštěvy inspektora ČŠI, nesouhlas s vládními 

nařízeními apod.).  
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Graf 33 Kariéra učitele souvisí s hierarchickým postupem na jiné pozice v rezortu školství (inspektor, 

metodik). 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Pozice v rezortu školství (např inspektor nebo metodik) se již výrazně vzdalují od 

přímo pedagogických činností, které obvykle učitele naplňují nejvíce, nabízela se tedy 

možnost, že tyto pozice ve své kariéře připouštějí spíše ředitelé. Tato teorie se nicméně 

nepotvrdila. Souhlasné odpovědi vyjádřilo 59 % ředitelů a celkem 60 % učitelů, což je 

srovnatelný výsledek. Ředitelé pouze častěji volili hodnotu 7, tedy naprostý souhlas, ve 

výsledku byl ale rozdíl v podílu odpovídajících touto hodnotou pouze o 3 % větší než u 

učitelů.  

Graf 34 Kariéra učitele souvisí s hierarchickým postupem na jiné pozice v rezortu školství (inspektor, 

metodik). Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 15: Preferuji jen certifikované, formální formy vzdělávání. 

Patnáctý výrok dotazníku se zaměřoval na profesní rozvoj, konkrétně potom další 

vzdělávání a jeho formy. Respondenti vyjádřili spíše nesouhlasné stanovisko, tj. nepreferují 

jen certifikované, formální formy vzdělávání. Průměrná hodnota na škále byla v tomto 

případě pouze 3,1. Nejvíce respondentů zvolilo naprostý nesouhlas (20 %), naprostý souhlas 

vybralo jen 9 % odpovídajících. Respondenti tedy nehledí na formu vzdělávání a většina 

z nich přijímá i neformální vzdělávací aktivity. 

Graf 35 Preferuji jen certifikované, formální formy vzdělávání. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Průměrná hodnota byla ve srovnání s celkovými výsledky mírně vyšší v případě 

ředitelů, kteří průměrně volili hodnotu 3,3. Učitelé byli ve srovnání s obecnými výsledky o 

něco odmítavější, jejich průměrná hodnota dosáhla pouze hodnoty 3. Ředitelé nicméně 

častěji vyjádřili naprostý nesouhlas (21,4 %), učitelé takto učinili pouze v 18,8 % případů. 

Taktéž v naprostém souhlasu předstihli ředitelé učitele, a to téměř o 7 %. Obě skupiny 

nicméně spíše nesouhlasí s daným tvrzením. U ředitelů může být vzdělávání častěji 

realizováno formálním způsobem, vzhledem k charakteru této pozice a oblastech 

vzdělávání, které ředitelé mohou v praxi využívat. Výsledky ale nepotvrzují toto pravidlo. 
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Graf 36 Preferuji jen certifikované, formální formy vzdělávání. Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 16: Cítím vnitřní motivaci pro sebevzdělávání. 

 Sebevzdělávání je jednou z významných složek profesního rozvoje. Cítí se učitelé 

vnitřně motivováni k sebevzdělávání, či je potřeba je motivovat jinými způsoby? Odpověď 

na tuto otázku se snažil získat výrok č. 16. Průměrná odpověď respondentů měla hodnotu 

5,7, většina z nich se tak cítí vnitřně motivována k sebevzdělávání. Respondenti odpovídali 

se značnou jistotou – téměř polovina (45 %) jich zvolila nejvyšší hodnotu, tj. naprostý 

souhlas. Naprostý nesouhlas vybralo pouze necelé 1 % odpovídajících a spíše nesouhlasné 

odpovědi (hodnoty 0-3) volilo pouze 12 % respondentů. Tyto výsledky jsou velice pozitivní, 

nicméně zajímavým zjištěním je, že nesouhlasné odpovědi se nejčastěji objevily u 

respondentů s praxí delší než 26 let. Tento fakt upozorňuje na faktor, který může být často 

opomíjen, tj. že i tito zkušení učitelé by se měli dále sebevzdělávat a vnitřní motivace se již 

může s odpracovanými roky vytrácet. Je tedy třeba zamyslet se nad tím, jak zkušené 

respondenty motivovat k sebevzdělávání.    
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Graf 37 Cítím vnitřní motivaci pro sebevzdělávání. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Ředitelé průměrně vybírali odpovědi s hodnotou 6, tj. téměř naprostý souhlas, většina 

z nich tedy cítí vnitřní motivaci pro sebevzdělávání. Učitelé průměrně volili nepatrně nižší 

hodnotu 5,4, i zde ale převažuje souhlasná tendence. Naprostý souhlas volilo 54 % ředitelů, 

nikdo z nich navíc nevolil naprostý nesouhlas. V případě učitelů byl podíl naprosto 

souhlasících respondentů nižší (39 %), učitelé také více inklinovali k nesouhlasným 

odpovědím. 16 % jich volilo hodnoty 0-3 na škále, zatímco v případě ředitelů to bylo 

pouhých 7 %. Zdá se, že jsou to právě učitelé, kteří mají větší potíže s vlastní motivací 

k sebevzdělávání, v kombinaci s předchozím zjištěním je tedy třeba pozornost věnovat 

zkušeným učitelům a podpořit jejich motivaci k sebevzdělávání tak, aby jejich profesní 

rozvoj nestagnoval v jedné z jeho tří významných složek. 

Graf 38 Cítím vnitřní motivaci pro sebevzdělávání. Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 17: Zúčastnil/a bych se služby kariérního poradenství. 

 Pro podporu kariéry a schopnosti jedince svou kariéru plánovat a řídit je velmi 

prospěšné kariérní poradenství. Další z výroků zjišťoval, zda by se respondenti takové 

služby zúčastnili. Výsledky jsou poněkud pestré. Jak znázorňuje graf č. 39, respondenti se 

příliš neshodovali. Průměrná hodnota na škále odpovídá 3,7. Výsledek má spíše 

nesouhlasnou tendenci, ale je téměř ve středu škály, tudíž poukazuje na výraznou nejistotu 

respondentů. Naprostý souhlas zvolilo 13,2 % z nich, podobný počet volil i nesouhlasnou 

odpověď (12,5 %). Nejčastěji byla volena odpověď 5.  

Graf 39 Zúčastnil/a bych se služby kariérního poradenství. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Ředitelé odpovídali v průměrné hodnotě 3,7, srovnatelně s učiteli, kteří průměrně 

volili hodnotu 3,6. Obě skupiny by si tedy nejsou příliš jisté, zda by se zúčastnili služby 

kariérového poradenství.  Téměř polovina ředitelů volila nesouhlasné odpovědi, zároveň ale 

16 % z nich volilo naprostý souhlas. V případě učitelů naprosto souhlasilo pouze 11 % 

z nich.  
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Graf 40 Zúčastnil/a bych se služby kariérního poradenství. Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Jak si tento poměrně negativní postoj vysvětlit? Služba kariérního poradenství je 

v našich krajích známá spíše jako poradna pro absolventy středních či základních škol, je 

tedy možné, že respondenti netuší, co si pod takovou službou mohou představit. Zajímavé 

zjištění přineslo srovnání s některými dalšími výroky. Téměř polovina respondentů, kteří 

v prvním výroku, tj. „Myslím, že kariéra je v učitelství možná.“ Vyjádřila spíše nesouhlasný 

postoj (hodnoty 0-3 na škále) by se spíše zúčastnila kariérního poradenství. Tento výsledek 

představuje optimistický pohled na věc, tedy taková služba by mohla právě těmto jedincům 

představit možnosti, které učitelská kariéra nabízí. Pouze necelých 40 % respondentů, kteří 

spíše nemají plán své kariéry v učitelství (viz výrok č. 4) by se spíše zúčastnila kariérového 

poradenství. To je poměrně malý počet, můžeme si ale opět tento jev vysvětlit neznalostí 

této služby. Pozitivním zjištěním je, že 60 % těchto respondentů, kteří ale zároveň vyjádřili 

zájem o informace spojené s kariérním růstem (viz výrok č. 7) by se kariérního poradenství 

spíše zúčastnila. Pro rozvoj této služby je tedy třeba posílit informovanost učitelů a ředitelů 

o tom, co tato služba obnáší, zároveň dále podnítit jejich zájem o tento typ informací, včetně 

významu plánování kariéry.  

Výrok č. 18: Kariérní růst učitele by měl být systematicky podporován vedením školy. 

 Následující výrok se zaměřuje na podporu rozvoje kariéry učitele mateřské školy ze 

strany vedení školy. Respondenti se ve většině shodují, že kariérní růst učitele by měl být 

systematicky podporován vedením školy. Pouze 11 % z nich zvolilo spíše nesouhlasnou 

odpověď. Naprostý souhlas vyjádřilo 43 % odpovídajících.  
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Graf 41 Kariérní růst učitele by měl být systematicky podporován vedením školy. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Ředitelé v průměru volili hodnotu 6,1, jejich postoj je tedy souhlasný, dokonce  

57 % z nich zvolilo naprosto souhlasnou odpověď (hodnota 7). Učitelé s výrokem také spíše 

souhlasí, průměrná hodnota je ale v jejich případě 5,5, necítí tedy takovou jistotu jako 

ředitelé. V řadách učitelů se také objevilo více nesouhlasných odpovědí (celkem 13 %). 

Ředitelé vyjádřili nesouhlas pouze v 9 % z nich, nejnižší hodnota navíc v jejich případě byla 

3. Jistota ředitelů je v této věci pozitivním zjištěním, vzhledem k tomu, že jsou to právě oni, 

kdo z pozice vedení může kariéru učitelů podporovat. Alarmující je nicméně výsledek 

srovnání s výrokem č. 7 (zájem o informace související s kariérním růstem ve školství).  

93 % ředitelů, kteří se spíše nezajímají o informace spojené s kariérním růstem ve školství 

spíše souhlasí s tím, že kariéra by vedením měla být systematicky podporována ze strany 

vedení školy. Jak mohou tito ředitelé podporovat kariéru svých učitelů, nezajímají-li se o 

aktuální informace? Nejistota učitelů naopak působí znepokojujícím dojmem, myslí-li si 

někteří učitelé, že kariéra by z pozice vedení neměla být podporována, jsou schopni tuto 

podporu případně vnímat?  
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Graf 42 Kariérní růst učitele by měl být systematicky podporován vedením školy. Odpovědi dle pracovní 

pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 19: Při plánování své kariéry ve školství se cítím osamoceně, bez náležité 

podpory. 

 Výrok č. 19 se dále drží tématu podpory kariérního rozvoje, konkrétně se zajímá o 

to, zda respondenti mají pocit, že je jejich plánování kariéry podporováno či ne. Jak ilustruje 

graf č. 43, převažuje nesouhlasné stanovisko. Průměrná odpověď odpovídá hodnotě 2,7 – 

respondenti se tedy spíše necítí osamoceně a bez náležité podpory při plánování své kariéry. 

3 % respondentů však volilo souhlasnou odpověď, tudíž nemají náležitou podporu při 

plánování své kariéry. To je poměrně značná část respondentů, kterou je třeba neopomenout.  

Graf 43 Při plánování své kariéry ve školství se cítím osamoceně, bez náležité podpory. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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Tyto souhlasné odpovědi (tj. pocit, že nemá náležitou podporu) volila téměř polovina 

respondentů s praxí 0-5 let, 24 % s praxí 6-15 let, překvapivě taktéž přesně polovina 

respondentů s praxí 15-26 let a 30 % respondentů s praxí delší než 26 let. Jak je vidět, netýká 

se tento pocit pouze např. začínajících učitelů, ač jich tento pocit vyjádřila téměř polovina, 

ale srovnatelně se cítí i respondenti s mnohem delší praxí.  

Pouze 25 % respondentů, kteří nemají plán své profesní kariéry (viz výrok č. 4), se 

cítí spíše osamoceno při plánování kariéry. To je poměrně malá část této skupiny 

respondentů, je tedy vidět, že tito jedinci mají k dispozici podporu pro plánování své kariéry. 

45 % při plánování kariéry spíše osamocených respondentů by se zúčastnilo kariérního 

poradenství. Tyto výsledky naznačují, že tito jedinci by raději vyhledali jinou formu 

podpory. 

Ředitelé průměrně volili hodnotu 3, zatímco u učitelů odpovídá průměrná hodnota 

2,5. Učitelé v tomto případě vyjádřili větší jistotu než ředitelé – necítí se tedy osamoceni při 

plánování své kariéry. Spíše souhlasnou odpověď zvolilo téměř 40 % ředitelů, velká část 

z nich tedy nedostává dostatečnou podporu v plánování své kariéry. Tato práce se nicméně 

zaměřuje spíše na učitele. 21 % učitelů mateřských škol vůbec nesouhlasí s výrokem, tj. 

dostává se jim dostatečné podpory. 30 % z nich nicméně zvolilo spíše souhlasnou odpověď. 

Tyto odpovědi volila významná část začínajících učitelů, tj. těch, kteří mají praxi 0-5 let. 

S větší délkou praxe tento podíl respondentů klesá.    

Graf 44 Při plánování své kariéry ve školství se cítím osamoceně, bez náležité podpory.  

Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 20: Do svého kariérního růstu ve školství jsem ochotný/á investovat vlastní 

peníze a čas. 

 Kariérní růst a jeho realizace může ze strany učitelů vyžadovat mnoho vynaloženého 

času, ale i financí. Jsou respondenti schopni do své kariéry investovat vlastní zdroje? 

Průměrná odpověď respondentů koresponduje s hodnotou 4,6 – celkově tak převažuje 

souhlasná tendence. 25 % respondentů je potom s jistotou ochotných investovat vlastní 

peníze a čas, naopak necelých 9 % si tuto možnost vůbec nepřipouští. Celkově vyjádřilo 

nesouhlasnou odpověď (0-3 na škále) 29 % respondentů.  Rozdíly v délce praxe se 

neprokázaly. Např. naprostý nesouhlas se ve velké míře objevil v případě respondentů 

s praxí 0-5 let ale i 26 let a více. Ostatní hodnoty byly z hlediska délky praxe srovnatelné. 

Graf 45 Do svého kariérního růstu ve školství jsem ochotný/á investovat vlastní peníze a čas. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Ředitelé průměrně volili hodnotu na škále 5,1, v případě učitelů je průměrná hodnota 

značně nižší (4,3). Ředitelé jsou tedy více ochotní do své kariéry investovat vlastní zdroje 

ve srovnání s učiteli. 36 % ředitelů s výrokem naprosto souhlasí, 22 % vyjádřilo spíše 

nesouhlas, pouze 4 % volila naprostý nesouhlas. Učitelé jsou značně váhavější,  

49 % z nich volilo odpověď ve středu škály (hodnoty 2-5). 13 % z nich dokonce s výrokem 

naprosto nesouhlasí, tedy nejsou ochotni zvážit vlastní investice.  
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Graf 46 Do svého kariérního růstu ve školství jsem ochotný/á investovat vlastní peníze a čas.  

Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 21: Perspektiva zvýšení platu mě motivuje ke kariérnímu růstu. 

 Následující výrok zkoumá motivaci respondentů ke kariérnímu růstu, konkrétně se 

zaměřuje na perspektivu zvýšení platu. Respondenti v průměru volili hodnotu 4,6, která 

spadá do spíše souhlasné části škály. Naprostý souhlas (hodnota 7) zvolilo celkem 21 % 

z nich, hodnotu 6 potom nejvíce z nich, tj. 24 %. Nesouhlasná odpověď se objevila u 31 % 

odpovídajících, ale jen 7 % respondentů dle výsledků vůbec nesouhlasilo s výrokem. 

Perspektiva zvýšení platu motivuje 43 % respondentů s délkou praxe 0-5 let (hodnota 7 na 

škále), nesouhlasnou odpověď (hodnoty 0-3) volilo pouze 13 % z nich. Míra nesouhlasu je 

podstatně vyšší u respondentů s delší praxí. Pohybuje se v rozmezí 27-42 %. Platový růst 

má tedy významnou motivační funkci u začínajících pracovníků. Srovnáme-li odpovědi 

s výsledky výroku č. 5 („Kariéra učitele souvisí s jeho platovým růstem v učitelské 

profesi.“), ukazuje se, že respondenti, kteří s výše zmíněným výrokem spíše souhlasili 

zároveň považují platový růst jako motivační faktor v jejich kariérovém růstu. 22 % 

respondentů však spíše souhlasí, že platový růst s kariérou souvisí, ke kariérnímu růstu je 

nicméně spíše nemotivuje. Tito respondenti tedy tuto spojitost připouští, ale není pro ně 

v jejich kariérním růstu nejzásadnější.  

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0 1 2 3 4 5 6 7

0 vůbec nesouhlasím - úplně souhlasím 7

Ředitel/ka Učitel/ka



79 

 

Graf 47 Perspektiva zvýšení platu mě motivuje ke kariérnímu růstu. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Graf č. 48 znázorňuje vyšší míru souhlasných odpovědí u učitelů ve srovnání 

s řediteli. Tento výsledek potvrzuje i průměrná hodnota volená učiteli, která odpovídá 4,8, 

zatímco v případě ředitelů je mírně nižší – 4,2. V obou případech převažuje souhlasná 

odpověď. Čtvrtina učitelů označila perspektivu zvýšení platu jako motivující faktor ke 

kariérnímu růstu. 26 % z nich zvolilo hodnotu 6. U ředitelů se objevila vyšší míra 

nesouhlasných odpovědí, ve srovnání s učiteli jich hodnoty na škále 0-3 volilo o 14 % více. 

Naprostý nesouhlas nicméně zvolilo více učitelů (9 %, v případě ředitelů pouze 4 %). 

Obecně je tedy pro učitele platový růst podstatným motivačním faktorem, objevili se ale i 

učitelé, pro které plat v kariérovém růstu nehraje zásadní roli.   

Graf 48 Perspektiva zvýšení platu mě motivuje ke kariérnímu růstu. Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 22: Pracovní podmínky tvoří překážku v mém kariérním růstu. 

 Graf č. 49 na první pohled vypadá, jako by respondenti s jistotou volili nesouhlasné 

odpovědi. 23,5 % z nich zvolilo právě hodnotu 0, tedy naprostý nesouhlas. Průměrná 

hodnota se nicméně rovná 2,8. Převažují nesouhlasné odpovědi, průměr se ale výrazně blíží 

středu škály. Můžeme tedy pozorovat mírnou nejistotu ze strany odpovídajících. Až 40 % 

z nich volilo spíše souhlasné hodnoty (4-7 na škále), tudíž mají pocit, že pracovní podmínky 

jim nějakým způsobem v kariérním růstu brání. To je poměrně výrazná část výzkumného 

vzorku. Naprostý souhlas volilo nejméně respondentů (5,1 %).  

Souhlasná odpověď se objevila u 50 % respondentů s praxí 0-5 let. Respondentů 

s praxí 16-25 let a 26 let a více volilo tyto hodnoty o něco méně (45 %), nicméně stále se 

jedná téměř o polovinu z nich. Je vidět, že tento problém postihuje pracovníky bez rozdílu 

v délce praxe. Srovnání výsledků ředitelů a učitelů též nepřineslo příliš zajímavých 

poznatků. Učitelé v průměru volili pouze o desetinu menší hodnotu než ředitelé (průměrná 

hodnota volená učiteli je 2,7). I ostatní hodnoty jsou srovnatelné u obou skupin. 

Graf 49 Pracovní podmínky tvoří překážku v mém kariérním růstu. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 23: Překážkou v kariérním růstu je společenský status učitele. 

 Teoretická část práce upozornila na význam společenského statusu učitele  

a atraktivity této profese v souvislosti s kariérou učitelů. Výrok č. 23 zjišťoval, zda právě 

společenský status způsobuje překážku v kariérním růstu učitelů. Průměrná odpověď 

respondentů připadá hodnotě 3. Respondenti s výrokem spíše nesouhlasili, nicméně 
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výsledek se v průměru opět přibližuje středu škály. Panuje zde tedy určitá míra nejistoty. 

Nejčastěji volili respondenti naprostý nesouhlas, společenský status tedy v kariérním růstu 

rozhodně nebrání 23 % z nich. Spíše souhlasnou odpověď (hodnoty na škále 4-7) volilo  

44 % respondentů, což je poměrně významná část výzkumného vzorku. Jaká je tedy 

charakteristika těchto respondentů? 

Graf 50 Překážkou v kariérním růstu je společenský status učitele. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Z hlediska délky praxe výsledky nepřinesly zajímavá zjištění, nicméně se objevily 

určité rozdíly v rámci srovnání mezi učiteli a řediteli. Ředitelé s výrokem spíše nesouhlasí a 

průměrná hodnota jejich odpovědi odpovídá 2,6. 30 % z nich dokonce vybralo naprostý 

nesouhlas. I přes to ale 41 % z nich volilo odpověď 4 nebo vyšší, tudíž i velká část ředitelů 

pociťuje vliv společenského statusu učitelů. V případě učitelů byla průměrná hodnota o něco 

vyšší – 3,2. Tato hodnota se stále nachází spíše na nesouhlasné části škály, nicméně je 

mnohem blíže středu než v případě ředitelů. Jak naznačuje graf č. 51, souhlasnou odpověď 

(4-7) volilo 46 % učitelů – tedy téměř polovina z nich. Hodnota 6 na škále dokonce byla 

druhou nejčastěji volenou možností. Učitelé tedy „tíhu“ společenského statusu pociťují 

výrazněji než ředitelé.  

 Společenský status učitelů a nízká atraktivita této profese může být jedním z důvodů 

pro opuštění profese. 52 % respondentů, kteří spíše nechtějí zůstat ve školství celý svůj 

pracovní život (viz výrok č. 13 „Chci zůstat ve školství po celý svůj pracovní život.“) spíše 

považuje společenský status učitele jako překážku ve svém kariérním růstu. Objevuje se zde 
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také 41 % těch, kteří ve školství spíše zůstat chtějí, ale také považují společenský status 

učitelů spíše za překážku.   

Graf 51 Překážkou v kariérním růstu je společenský status učitele. Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 24: Frustruje mě, že nejsem za svou práci společensky morálně oceněný. 

 Společenskému statusu učitelů se věnuje kapitola 2.2 teoretické části této práce, která 

poukazuje na výrazný rozdíl mezi vnímáním prestiže tohoto povolání společností obecně  

a samotnými učiteli. Frustruje učitele, že nejsou společensky morálně oceněni za svou práci? 

Odpověď na tuto otázku hledal výrok č. 24. Průměrná hodnota odpovědí je v případě tohoto 

výroku 4,1. Dle očekávání se tedy ukázalo, že respondenti cítí určitou míru frustrace. Nejvíce 

z nich (21 %) zvolilo naprostý souhlas.  

Souhlasné hodnoty vybralo 83 % učitelů s praxí 0-5 let, u ostatních kategorií dle 

délky praxe se souhlasné hodnoty objevují vždy téměř u poloviny respondentů. Lze tedy 

konstatovat, že nejvyšší je míra frustrace u začínajících učitelů (33 % z nich dokonce volilo 

naprostý souhlas s tímto výrokem). Srovnáme-li výsledky učitelů a ředitelů ukazuje se, že 

průměrná odpověď ředitelů se rovná hodnotě 3,8, zatímco v případě učitelů je hodnota 

podstatně vyšší – 4,4. Tato čísla naznačují, že frustrace je silnější v případě učitelů 

samotných. 25 % z nich spíše očekává morální ocenění své práce (viz výrok č. 9) a zároveň 

je naprosto frustruje, že nejsou za svou práci společensky morálně oceněni (zvolili nejvyšší 

hodnotu na škále u výroku č. 24). 
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Graf 52 Frustruje mě, že nejsem za svou práci společensky morálně oceněný. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 25: Pociťuji uznání kvality své pedagogické činnosti ze strany vedení a kolegů 

ve škole. 

 Učitel má hned několik zdrojů zpětné vazby na svou práci. Kromě samotných dětí či 

žáků, jsou hlavními zdroji jejich rodiče, vedení školy, ale i ostatní kolegové. Následující 

výrok zjišťoval, zda respondenti pociťují uznání kvality své pedagogické činnosti právě ze 

strany těchto skupin. Obvyklá průměrná odpověď odpovídá hodnotě na škále 5,5, lze tedy 

konstatovat, že většina respondentů se přiklání k souhlasu. Nejčastěji volili respondenti 

hodnotu 6 (31 %), i nejvyšší hodnota byla volena poměrně často (29 % respondentů). 

Nesouhlasnou odpověď vybralo pouze 13 % respondentů a naprostý nesouhlas zároveň 

nebyl vybrán ani jednou. 

Graf 53 Pociťuji uznání kvality své pedagogické činnosti ze strany vedení a kolegů ve škole. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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Ač je procento nesouhlasných odpovědí nízké, je zajímavé, že se tato odpověď 

objevila častěji u respondentů z řad učitelů. Nesouhlasné odpovědi volilo 18 % z nich, 

zatímco u ředitelů pouze 5 %. Ředitelé také vyjádřili větší jistotu, vzhledem k tomu, že 36 

% z nich volilo naprosto souhlasnou odpověď (hodnota 7). Ve výsledku je ale pozitivním 

zjištěním, že odpovídající spíše pociťují uznání kvality své práce ze strany vedení a kolegů. 

Mají-li učitelé obecně pocit, že jejich společenský status je nízký, je zapotřebí, aby panovalo 

pozitivní klima i mezi kolegy a vedením školy.  

Graf 54 Pociťuji uznání kvality své pedagogické činnosti ze strany vedení a kolegů ve škole. Odpovědi dle 

pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 26: Aktivně vyhledávám příležitosti, které mi umožní ve školství kariérní růst. 

 Jak naznačuje graf č. 55, v rámci tohoto výroku převládala spíše souhlasná odpověď, 

respondenti v průměru volili hodnotu 4,4. Více než 57 % respondentů zvolilo odpověď ve 

středu škály (hodnoty 2-5 na škále). Ukazuje se tedy, že ač většina respondentů příležitosti 

pro kariérní růst spíše aktivně vyhledává, neprojevuje se zde ale dostatečně přesvědčivá míra 

jistoty. 31 % respondentů s výrokem spíše nesouhlasí, což je poměrně značná část 

výzkumného vzorku. Výrazná spojitost se ukázala v porovnání s výsledky u výroku č. 4 

(„Mám plán své profesní kariéry v učitelství.“). 83 % respondentů, kteří spíše mají plán své 

kariéry zároveň spíše aktivně vyhledává příležitosti ke kariérnímu růstu. Je vidět, že příprava 

plánu kariéry a ujasnění si priorit jedinci umožňuje svou kariéru dále realizovat, vyhledávat 

zajímavé příležitosti.  Podobná část respondentů, kteří aktivně vyhledávají příležitosti se 

zároveň spíše zajímá o informace spojené s kariérním růstem ve školství (viz výrok č. 7).  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

1 2 3 4 5 6 7

0 vůbec nesouhlasím - úplně souhlasím 7

Ředitel/ka Učitel/ka



85 

 

Graf 55 Aktivně vyhledávám příležitosti, které mi umožní ve školství kariérní růst. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Ředitelé prokázali u výroku č. 26 opět větší vyhraněnost svého souhlasu, souhlasné 

odpovědi jich volilo celkem 79 %, tedy naprostá většina. Průměrná hodnota se v jejich 

případě rovná 4,8 na škále. Učitelé také s výrokem spíše souhlasí, ale jak naznačuje nejen 

jejich průměrná hodnota odpovídající 4,1, ale i graf č. 56, nesouhlasné odpovědi se u nich 

objevily častěji. Konkrétně je volilo 38 % z nich. Tyto odpovědi se nejčastěji objevovaly u 

učitelů s praxí 0-5 let (45 % z nich) a učitelů s praxí delší než 26 let (47 % z nich). Tento 

fakt je poměrně zajímavý, vzhledem k tomu, že se jedná o zcela rozdílnou dobu praxe. Obě 

skupiny mají společný aspekt – stojí na protichůdných krajích učitelské profesní kariéry. 

V případě začínajících učitelů může problémem být otázka setrvání v profesi, jak již 

naznačil výrok č. 13, mnoho z nich v učitelské profesi být celý život nechce. Neplánují-li 

setrvání v profesi pravděpodobně kariérní růst aktivně nevyhledávají. Naopak zkušení 

učitelé s praxí delší než 26 let mohou mít pocit, že již vyčerpali všechny možnosti kariérního 

rozvoje a schází jim motivace pro další rozvoj jejich kariéry. Při tvorbě kariérních řádů a 

obecně nabídky kariérního růstu pro učitele je důležité nezapomínat na toto období učitelské 

kariéry, kdy v případě některých z nich ještě není čas na odchod do důchodu aktuální 

otázkou, ale zároveň je třeba udržet tyto učitele motivované, spokojené apod. 86 % těchto 

učitelů, kteří spíše nevyhledávají příležitosti ke kariérnímu růstu, zároveň nemá plán své 

profesní kariéry (viz výrok č. 4). I v tomto období se tedy nabízí jako užitečné kariérové 

poradenství a podpora rozvoje kariéry ze strany vedení, popř. pomoc s tvorbou tohoto plánu 

a sdílení informací o možnostech kariérního růstu.  
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Graf 56 Aktivně vyhledávám příležitosti, které mi umožní ve školství kariérní růst. Odpovědi dle pracovní 

pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 27: Toužím po pracovní (kariérní) perspektivě v profesi učitele/ky. 

 Zajímavé výsledky přinesl výrok č. 27, který zkoumal důležitou otázku – touží 

samotní učitelé (a ředitelé) po určité kariérní perspektivě ve své profesi? Odborná literatura 

o významu kariéry zcela nepochybuje, je to ale něco, co učitelé opravdu potřebují? Výsledky 

jsou velice různorodé. Průměrná hodnota odpovídá 3,9, což odpovídá středu hodnotící škály. 

Učitelé si tedy nejsou jistí, zda perspektivu kariéry vlastně chtějí. Graf č. 57 znázorňuje, jak 

roztříštěné názory respondentů na tento výrok jsou. Nejčastěji respondenti volili hodnotu 6, 

tedy téměř souhlasí, nicméně jich bylo pouze necelých 18 %. Naprostý souhlas zároveň 

vyjádřilo 13 % respondentů, srovnatelně s těmi, kteří s výrokem vůbec nesouhlasí (necelých 

12 %). Nesouhlasná odpověď (hodnota 0) se nejčastěji objevila u respondentů s délkou praxe 

delší než 26 let (volilo ji 19 % z nich).  

 Srovnáme-li výsledky s dalšími výroky z dotazníku, ukazuje se, že polovina 

respondentů, kteří si spíše nemyslí, že kariéra je v učitelství možná (viz výrok č. 1), touží po 

perspektivě kariérního růstu v profesi učitele. Zde se nabízí možnost, že tito respondenti 

nejsou dostatečně informováni o možnostech kariérního růstu. Zároveň po této perspektivě 

touží 71 % respondentů, kteří spíše mají plán své kariéry (viz výrok č. 4). Pozitivním 

zjištěním je, že většina respondentů, kteří po perspektivě kariérního růstu spíše touží, se 

zároveň spíše zajímají o informace s kariérním růstem spojené (viz výrok č. 7).  
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Graf 57 Toužím po pracovní (kariérní) perspektivě v profesi učitele/ky. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

 Graf č. 58 naznačuje, že po pracovní perspektivě v profese učitele touží větší část 

učitelů než ředitelů. Průměrná hodnota volená učiteli je 4,1 – tedy těsně za středem škály, 

spíše souhlasná průměrná odpověď. Ředitelé svou průměrnou hodnotou naopak spadají spíše 

do nesouhlasné části škály – 3,6. Ač naprosto souhlasnou odpověď (hodnota 7) volilo o 

necelých 5 % více ředitelů než učitelů, spíše souhlasné odpovědi jasně převládají ve skupině 

učitelů (volilo je 64 % učitelů a pouze 52 % ředitelů).  

Výsledky tedy naznačují, že učitelé o možnosti kariérního růstu zájem mají. 

Odpovědi ředitelů jsou zde třeba brát s rezervou. Není jasné, zda otázku vztahovali sami na 

sebe či zda opravdu touží po perspektivě kariérního růstu pro učitele obecně. Nejvyšší míra 

nesouhlasu se objevila u učitelů s praxí delší než 26 let (více než polovina z nich volila spíše 

nesouhlasné odpovědi). Otázkou ale je, zda tito učitelé již dosahují vrcholu své kariéry a 

pracovní perspektiva je pro ně již nedůležitým tématem, či zda opravdu netouží po tom, aby 

v učitelské profesi tato perspektiva byla. 
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Graf 58 Toužím po pracovní (kariérní) perspektivě v profesi učitele/ky. Odpovědi dle pracovní pozice: 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů dané podskupiny. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 28: Pro kariérní postup v učitelské profesi je nevyhnutelná spolupráce s 

kolegy. 

Poměrně jasné výsledky byly zaznamenány u následujícího výroku. Průměrná 

hodnota odpovědí se blíží k číslu 6 a lze tak konstatovat, že zde se respondenti poměrně 

shodli. Spolupráce s kolegy je dle nich nevyhnutelná pro kariérní postup. Více než polovina 

z nich volila hodnotu 6 nebo 7 tedy hodnoty nejblíže souhlasu. Nesouhlasné odpovědi 

vybralo pouze 11 % respondentů a žádný z nich navíc nevolil hodnotu 0, tedy naprostý 

nesouhlas. Srovnatelné byly hodnoty i v porovnání učitelů a ředitelů.  

Graf 59 Pro kariérní postup v učitelské profesi je nevyhnutelná spolupráce s kolegy. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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Výrok č. 29: Cítím, že spolupráce s kolegy přispívá mé kariéře. 

 Podobnou křivku jako na předchozím grafu můžeme pozorovat i na grafu č. 60, tedy 

u dalšího z výroků převažovala opět souhlasná tendence. Průměrná hodnota je též opět 5,7. 

V případě tohoto výroku můžeme pozorovat mírnou odchylku v odpovědích mezi učiteli a 

řediteli. Učitelé v průměru vybírali o něco nižší hodnotu, než byl celkový průměr (5,4), 

zatímco průměrná hodnota v případě ředitelů dosáhla 6,1. Ředitelé tedy opět vyjádřili větší 

jistotu, zatímco učitelé jsou poněkud váhavější. Zajímavé je, že někteří učitelé, ač velmi 

malá část, mají pocit, že spolupráce s kolegy jejich kariéře nepřispívá a zároveň nemají pocit, 

že by spolupráce s nimi byla pro kariéru nevyhnutelná (viz předchozí výrok).  

Graf 60 Cítím, že spolupráce s kolegy přispívá mé kariéře. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 

Výrok č. 30: Zúčastňuji se pouze forem spolupráce s kolegy, které vyžaduje vedení 

školy. 

 Poslední z výroků se zaměřuje na formy spolupráce s kolegy, kterých se učitelé 

zúčastňují. Respondenti měli hodnotit, zda se zúčastňují pouze těch forem, které vyžaduje 

vedení. Jak ukazuje graf č. 61, nesouhlasná tendence je výrazná. Odpovědi v průměru 

odpovídaly hodnotě 1,7. Většina respondentů tedy využívá i ty formy spolupráce, které 

vedení školy nevyžaduje.  
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Graf 61 Zúčastňuji se pouze forem spolupráce s kolegy, které vyžaduje vedení školy. 

 

Hodnota v % vyjadřuje podíl z celkového počtu respondentů. Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6 Shrnutí výzkumné části 

Kognitivní dimenze – jaké povědomí o kariéře v učitelství respondenti mají?  

V zásadní otázce možnosti kariéry v učitelství se prokázala výrazná nejistota, která 

může být spojená s různorodým pojetím učitelské kariéry. Její neformální část není příliš 

popularizovaná, a tak o rozsáhlých možnostech ve své kariéře mnoho učitelů nemusí mít 

povědomí. Ředitelé obecně prokázali větší míru jistoty. Respondenti se též příliš neshodli 

na tom, zda jsou podmínky pro jejich kariéru uspokojivé, což není příliš pozitivním 

zjištěním, vzhledem k tomu, že v ideálním případě by tyto podmínky měly být uspokojivé.  

Dle respondentů mohou být učitelé úspěšní i v jiných profesích. Co se týče podstaty 

kariéry v učitelství, respondenti si nejsou jistí, zda souvisí s atestacemi, což může být 

způsobeno neznalostí či strachem. Většina z nich si ale kariéru spojuje s postupem na 

vedoucí pozice v rámci školy. Ti, kteří s tímto přesvědčením nesouhlasí, tvoří poměrně 

významnou část, která naznačuje, že dvojí pojetí učitelské kariéry je odrazem reálného 

myšlení učitelů. Tj. existuje i jiná cesta, než postup na vedoucí pozice. Respondenti se shodli 

na tom, že kariéře přispívá spolupráce s kolegy.  

V otázce, zda je kariéra učitele spojena s platovým růstem, též většina respondentů 

souhlasila, avšak výrazná část tento výrok nepodporovala, tudíž se opět potvrzuje, že za 

kariérou učitelů stojí něco dalšího než jen její manažerské pojetí spojené s vertikálním 

postupem a vyšším platem. Kariéra jako postup na pozice v rezortu školství však není pro 

respondenty příliš lákavou možností. Shodují se však na tom, že kariéra by měla být 

systematicky podporována vedením školy. V této věci mají jasno především ředitelé. 

Společenský status byl identifikován jako překážka pro kariérní růst téměř u poloviny 

učitelů. Celkově jej respondenti nicméně nehodnotili jako výraznou překážku. Ukazuje se 

tedy, že snaha posílit pozitivní vnímání učitelů ve společnosti může mít ve výsledku vliv na 

kariéru učitelů.   

Emocionální dimenze – jaké pocity mají respondenti v souvislosti s kariérou v 

učitelství? 

 Kariéra je u většiny respondentů spojena s vnitřním uspokojením s vykonanou prací. 

Tento výsledek se potvrdil i u ředitelů. Respondenti se cítí vnitřně motivováni 
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k sebevzdělávání, překvapivým zjištěním ovšem bylo, že respondenti, kteří se spíše necítí 

vnitřně motivovaní, byli často učitelé s praxí delší než 26 let. Je tedy třeba na tuto skupinu 

učitelů nezapomínat a jejich rozvoj podporovat, aby jejich motivace k sebevzdělávání 

postupně nevyhasínala. Pozitivním zjištěním je, že po perspektivě kariérního růstu 

v učitelství většina respondentů touží. Tato touha se prokázala především u učitelů. Věnovat 

se rozvoji učitelské kariéry tedy má smysl.  

 Respondenti spíše pociťují uznání kvality své pedagogické činnosti ze strany vedení 

a kolegů. Shodují se, že spolupráce s kolegy jejich kariéře přispívá. Zároveň očekávají 

morální ocenění své práce. Při plánování kariéry se většina respondentů necítí osamocena, 

nicméně ač menšina, významná část se cítí bez náležité podpory, což je poměrně důležité 

zjištění. Většinu respondentů ke kariérnímu růstu motivuje zvýšení platu, není ale pravidlem. 

Učitelé jsou zároveň ale frustrováni, že nejsou morálně společensky oceněni, nejvíce potom 

ti z nich, kteří začínají v profesi.  

Konativní dimenze – jak realizují respondenti svou kariéru v učitelství? 

 Většina respondentů se zajímá o informace spojené s kariérním růstem v učitelství. 

Platí pravidlo, že ti respondenti, kteří si myslí, že je kariéra možná, se také zajímají o 

informace s ní spojené. Opačně ale pravidlo neplatí, což si můžeme vysvětlit nedostupností 

kvalitních informací, popř. specifickým potřebám daných jedinců. Alarmujícím zjištěním se 

ukázal fakt, že čtvrtina ředitelů se o tyto informace nezajímá, jsou to však právě oni, kdo 

učitelům mohou nabídnout podporu a informovat je. Většina respondentů chce zůstat celý 

svůj pracovní život ve školství. Bylo zjištěno, že polovina začínajících učitelů setrvání 

v profesi neplánuje. Možné důvody jsou např. absence adaptačního programu a následné 

vyčerpání, šok z reality apod. Respondenti jsou ochotní investovat do svého kariérního 

rozvoje vlastní zdroje. Toto platí hlavně pro ředitele, učitelé jsou poměrně opatrní. Učitelé 

jsou zároveň opatrnější ve vyhledávání příležitostí ke kariérnímu růstu. Většina respondentů 

je ale aktivně vyhledává.  

 V souvislosti s plánem profesní kariéry se opět projevila výrazná nejistota mezi 

respondenty. Ti z nich, kteří věří, že je kariéra v učitelství možná, jej spíše mají. Častěji také 

plánují svou kariéru ředitelé. Většina respondentů si přeje být zodpovědná za náročnější 
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pedagogické činnosti. Překážkou v kariérním růstu respondentů spíše nejsou pracovní 

podmínky, nicméně značná část z nich je za překážku považuje.  

 Respondenti jsou ochotni využívat i neformální a necertifikované formy vzdělávání. 

V případě nabídky kariérního poradenství u respondentů panuje velká míra nejistoty, která 

může být způsobena neznalostí této služby. Většina z nich je nicméně do jisté míry ochotna 

tuto službu využít. Respondenti se zúčastňují i těch forem spolupráce s kolegy, které 

nepožaduje vedení školy.     
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Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat pohled na kariéru učitele mateřské školy ze strany 

učitelů a ředitelů mateřských škol a hledat možnosti podpory z úrovně managementu školy. 

Výzkumným problémem byla otázka, jaká je kariéra učitelů mateřských škol?  V návaznosti 

na cíl práce byly formulovány následující výzkumné otázky: 

1) Co charakterizuje kariéru učitelů mateřských škol? 

2) Jaký názor mají učitelé mateřských škol na svou kariéru v učitelství? 

3) Jaký názor mají ředitelé mateřských škol na kariéru v učitelství mateřských škol? 

Úvodní kapitola se zabývala profesním rozvojem učitelů a upozornila na jeho rozsah 

v rámci tří hlavních složek: dalšího vzdělávání, samostudia a zkušeností získaných praxí. 

Dále byl vyzdvihnut význam nejrozsáhlejší z těchto složek, dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, které bylo zároveň reflektováno z hlediska Strategie 2020 a 

legislativních dokumentů ČR. Závěrečná podkapitola pojednávala o možnostech podpory 

profesního rozvoje učitelů, a to z úrovně školy i dalších projektů na národní úrovni (např. 

SYPO). Z hlediska učitelů mateřských škol bylo plánování a vyhodnocování aktivit 

profesního rozvoje reflektováno v souvislosti s výsledky výroční zprávy České školní 

inspekce z roku 2019.   

V druhé kapitole se práce již zaměřila na téma profesní kariéry učitelů. Učitelská kariéra 

zde byla porovnána s všeobecnými poznatky o kariéře jako takové s cílem nalézt specifické 

charakteristiky kariéry v učitelství. Dále bylo vyzdvihnuto pojetí učitelské kariéry, které 

uznává její formální a neformální složku, tj. upozorňuje na význam tzv. horizontálního 

směru rozvoje orientovaným na získanou „expertnost“. Kapitola se dále věnovala 

společenskému statusu učitelů a zkoumala, jaký může mít na učitelskou kariéru vliv (např. 

předčasné opuštění profese). Kariéra učitelů se také vyznačuje svými typickými stádii, která 

jsou často sledována v rámci tvorby kariérních systémů. Na základě jejich zkoumání poté 

byla závěrečná podkapitola věnována podpoře profesní kariéry učitelů. Byl zde zmíněn 

význam plánování kariéry a jejího následného vědomého řízení. Bylo též zmíněno kariérové 

poradenství a celkové kariérové vzdělávání učitelů.  



95 

 

Závěrečná kapitola teoretické části se zabývala kariérním systémem. V úvodu popsala 

současný stav kariérního systému učitelů v České republice a dále se zabývala výhodami 

tvorby kariérních systémů a též tzv. profesních standardů. Na závěr byly představeny 

vícestupňové kariérní systémy některých evropských zemí (Polsko, Estonsko a Slovensko).  

Výzkumná část práce v rámci dotazníkového šetření zjišťovala, jak nahlížejí učitelé a 

ředitelé mateřských škol na kariéru ve svém oboru. Dotazník se skládal z identifikačních 

otázek a z hlavní části, která obsahovala celkem třicet výroků o kariéře v učitelství a 

respondenti měli na škále 0-7 vyjádřit míru svého souhlasu s těmito výroky, přičemž 0 

znamenala vůbec nesouhlasím a 7 úplně souhlasím. Výzkumný vzorek tvořilo 136 

respondentů, z nichž 56 byli ředitelé a 80 učitelé mateřských škol.  

Z dotazníku vyplynula výrazná nejistota spojená s otázkami kariéry v učitelství 

mateřských škol. Respondenti si nebyli jistí, zda je v učitelství kariéru možné realizovat, 

rozpačitost se prokázala i u otázek týkajících se tvorby plánu profesní kariéry a kariérového 

poradenství, které tvoří jádro řízení profesní kariéry jedince. Většina respondentů nicméně 

vyjádřila touhu po kariérní perspektivě v profesi učitele mateřské školy, zájem o kariérní 

růst tedy mezi učiteli a řediteli mateřských škol existuje, jak ale naznačily výsledky 

dotazníku, velká část respondentů nepovažuje své podmínky pro kariéru za uspokojivé.  

Kariéra v učitelství zahrnuje několik různorodých cest. Jak naznačila teoretická část 

práce, stojí zde vedle sebe kariéra formální a neformální, která se ale nemusí nutně 

vylučovat. Výsledky dotazníku ukázaly, že charakteristiky jako platový růst a postup na 

vedoucí pozice v rámci školy ke kariéře učitelů mateřských škol patří, nicméně pro výraznou 

část respondentů jejich kariéra znamená i jiné neformální cesty. Respondenti se shodli na 

významu subjektivního pocitu úspěchu s vlastní prací a morálního ocenění učitelské práce 

společností, které nicméně schází. Pozitivním zjištěním byla ochota respondentů zajímat se 

o informace spojené s kariérním růstem a vysoká míra motivace k sebevzdělávání a 

profesnímu rozvoji.  

Ředitelé ve srovnání s učiteli vyjádřili větší míru jistoty – ve většině otázek měli jasné 

názory na danou problematiku. Nejen že prokázali jasnější představu o kariéře v učitelství, 

ale projevilo se u nich i vědomé řízení vlastní kariéry (častěji měli plán své kariéry, aktivně 

vyhledávali příležitosti apod.). Tato zkušenost je hodnocena jako pozitivní, vzhledem 
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k tomu, že i samotní respondenti souhlasili s výrokem, že kariéra by měla být systematicky 

podporována vedením školy (v případě mateřských škol tedy obvykle řediteli). Diplomová 

práce došla k závěru, že vzhledem k nejistotě, kterou dotázaní učitelé mateřských škol 

projevili, by měli mít tito učitelé příležitost ujasnit si, co od své kariéry očekávají, co je pro 

ně důležité a jaká cesta je naopak příliš nenaplňuje. Tento úkol ale není tak snadný, jak může 

na první pohled vypadat. K jeho realizaci potřebují učitelé velkou míru podpory z úrovně 

vedení školy, ale i národní vzdělávací politiky. 

   Vedením mateřských škol diplomová práce doporučuje zaměřit se na podporu rozvoje 

kariéry učitelů mateřských škol. Pro poskytnutí vhodné podpory je nejprve třeba pravidelně 

aktivně získávat aktuální informace o možnostech kariérního růstu učitelů. Je třeba, aby 

zájem projevili všichni ředitelé bez výjimek, vzhledem k tomu, že tato podpora je jedním 

z jejich úkolů vůči učitelům, nejen pro vlastní potřeby řízení své kariéry. Ředitelé by měli 

sledovat aktuální dění v oblastech legislativy, ale i různých národních či lokálních organizací 

a projektů zabývajících se kariérou učitelů. Na základě získaných informací práce 

doporučuje vedení školy efektivně předávat tyto informace učitelům a snažit se tak vytvořit 

pro učitele takové prostředí, kde mohou informace snadno získat (sdílet nové informace 

prostřednictvím např. emailové komunikace, ale zároveň toto téma zařadit v rámci porad či 

schůzek s jednotlivými učiteli).  

Práce dále doporučuje podporovat učitele v plánování jejich kariéry. Ředitelé by se měli 

aktivně zajímat o příležitosti, o které ve své kariéře daní učitelé usilují, popř. rozšiřovat jejich 

možnosti nabídkou dalších cest či příležitostí, které by je mohli zajímat (viz nabídka 

aktuálních informací). Pokud je potřeba, měli by ředitelé učitelům nabídnout službu 

kariérového poradenství. V ideálním případě by měli ředitelé pozvat osobu 

zprostředkovávající tyto služby v pravidelných intervalech tak, aby všichni učitelé měli 

šanci plán své kariéry přizpůsobovat aktuálním vnějším i vnitřním podmínkám. Vytvořený 

plán kariéry diplomová práce doporučuje propojit s plánem profesního rozvoje daného 

učitele a snažit se jeho specifik využít pro rozvoj celé školy a maximální využití silných 

stránek daného jedince. 

Pro vzdělávací politiku státu diplomová práce doporučuje naplnit cíle, které si 

v souvislosti s kariérním řádem učitelů Česká republika stanovila již ve Strategii 2020, ale 
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dosud nebyly naplněny. Tj. vytvořit kvalitní standard učitele a následně jej propojit 

s kariérním systémem učitelů. V rámci tvorby těchto dokumentů diplomová práce 

doporučuje věnovat pozornost začínajícím učitelům a jejich podpoře, se snahou zamezit 

předčasnému odchodu z profese. Nastavit tak systém podpory v adaptačním období, kdy 

bude učitelům poskytnuta dostatečná míra podpory ze strany vedení škol ale i zkušených 

kolegů učitelů (např. ve formě mentora apod). Práce zároveň doporučuje věnovat pozornost 

zkušeným učitelům s praxí delší než 26 let, které je též třeba motivovat k profesnímu rozvoji 

a udržet tak jejich motivaci k práci a celkovou spokojenost v požadovaných úrovních. 

Zároveň je vhodné využít cenných zkušeností těchto pracovníků k dalšímu rozvoji a 

zkvalitnění předškolního vzdělávání (navrhnout systém vzájemných hospitací či setkání 

zkušených učitelů s učiteli začínajícími nejen na školní, ale i lokální či národní úrovni apod.). 

Diplomová práce dále doporučuje vzít v potaz formální i neformální pojetí učitelské 

kariéry a do kariérního systému zahrnout požadavky učitelů, kteří nemají zájem pouze o 

postup na vyšší pozice, ale raději se plánují zaměřit na svůj odborný rozvoj v rámci učitelské 

profese. Je třeba dostatečně otevřít a promyslet tuto cestu rozvoje kariéry učitelů a 

nepodcenit ji ve srovnání s očekávanou vertikální kariérní cestou.   

V neposlední řadě práce doporučuje zahrnout do systému kariéry učitelů určitou formu 

podpory plánování jejich kariérního růstu – tedy např. vyškolit kariérní poradce pro učitele 

a pravidelně je vysílat do jednotlivých škol za účelem pomoci učitelům plánovat jednotlivé 

kroky v jejich kariérním rozvoji a rozšiřovat jejich obzory v dané problematice. V této věci 

je třeba také pravidelně vzdělávat ředitele, aby mohli přímo podporovat rozvoj kariéry 

učitelů z pozice vedení školy.   
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Přílohy 

Příloha 1 Dotazník 

Mé jméno je Aneta Popovičová Lyra a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v magisterském oboru Management vzdělávání. Obracím se na Vás, učitele/ky a 

ředitele/ky mateřských škol, s prosbou o spolupráci při vyplnění dotazníku, jehož cílem je 

prozkoumat Váš postoj k aktuálním otázkám profesní kariéry v učitelství pro mateřské školy. 

Sama jsem v učitelské praxi působila, a proto si uvědomuji Vaši pracovní vytíženost, ale 

věřím, že zodpovědně a upřímně odpovíte na mé otázky. Vyplněním dotazníku potvrzujete 

dobrovolnou účast. Výsledky budou použity výhradně pro výzkumné účely. K vyplnění 

dotazníku budete potřebovat přibližně 15 minut. V případě dotazů mě prosím kontaktujte na 

e-mailové adrese anetalyra@gmail.com. Předem děkuji za Vaši spolupráci! 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

Jak dlouhou máte praxi v učitelství pro mateřské školy? 

 0-5 let 

 6-15 let 

 16-25 let 

 26 let a více 

Jakou pozici zastáváte ve škole, kde pracujete? 

 Ředitel/ka 

 Učitel/ka 

V jakém typu mateřské školy pracujete (dle zřizovatele)? 

 Státní 

 Soukromá 

 Církevní 

Jaká je velikost mateřské školy, ve které pracujete, dle počtu tříd? 

 1 třída 

 2-3 třídy 

 4-5 třídy 

 Více než 6 tříd 

mailto:anetalyra@gmail.com
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Ohodnoťte prosím, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky  

(0 vůbec nesouhlasím – 7 úplně souhlasím):  

1. Myslím, že kariéra v učitelství je možná.   0 1 2 3 4 5 6 7 

2. Myslím si, že učitel může být úspěšný i v jiné 

profesi. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

3. Myslím si, že podmínky pro mou kariéru 

v učitelství jsou uspokojivé. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

4. Mám plán své profesní kariéry ve školství.  0 1 2 3 4 5 6 7 

5. Kariéra v učitelství souvisí s platovým růstem 

v učitelské profesi. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

6. Obávám se, že kariéru v učitelství není možné 

budovat. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

7. Zajímám se o informace související 

s možnostmi kariérního růstu ve školství. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

8. Pro kariéru v učitelství jsou důležité atestace.  0 1 2 3 4 5 6 7 

9. Očekávám morální ocenění mé práce ve 

školství. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

10. Chci být zodpovědný/á za náročnější 

pedagogické činnosti (třídní učitel/ka, 

specialista/ka atd.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

11. Kariéra v učitelství je spojena s hierarchickým 

postupem na vedoucí funkce ve škole. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

12. Kariéra pro mě znamená vnitřní uspokojení 

s výsledkem vlastní práce (subjektivní pocit 

úspěchu). 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

13. Chci zůstat ve školství po celý svůj pracovní 

život. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
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14. Kariéra učitele souvisí s hierarchickým 

postupem na jiné pozice v rezortu školství 

(inspektor, metodik apod.). 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

15. Preferuji jen certifikované formy vzdělávání.  0 1 2 3 4 5 6 7 

16. Cítím vnitřní motivaci pro sebevzdělávání.  0 1 2 3 4 5 6 7 

17. Zúčastnil/a bych se služby kariérového 

poradenství. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

18. Kariérní růst učitele by měl být systematicky 

podporován vedením školy. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

19. Při plánování své kariéry ve školství se cítím 

osamoceně, bez náležité podpory. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

20. Do svého kariérního růstu ve školství jsem 

ochotná/ý investovat vlastní peníze a čas. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

21. Perspektiva zvýšení platu mě motivuje ke 

kariérnímu růstu. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

22. Pracovní podmínky tvoří překážku v mém 

kariérním růstu. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

23. Překážkou v kariérním růstu je společenský 

status učitele. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

24. Frustruje mě, že nejsem za svou práci 

společensky morálně oceněný. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

25. Pociťuji uznání kvality své pedagogické 

činnosti ze strany vedení a kolegů ve škole. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

26. Aktivně vyhledávám příležitosti umožňující 

kariérní růst ve školství. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

27. Toužím po pracovní (kariérní) perspektivě 

v profesi učitele/ky. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

28. Pro kariérní postup v učitelské profesi je 

nevyhnutelná spolupráce s kolegy. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 
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29. Cítím, že spolupráce s kolegy přispívá rozvoji 

mé kariéry. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

30. Zúčastňuji se pouze forem spolupráce s kolegy, 

které vyžaduje vedení školy. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

 


