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Úvod 

Název mé bakalářské práce zní Postavení a problémy učitele v dnešní 

společnosti. Toto téma jsem si vybrala z mnoha důvodů. Vzhledem k tomu, 

že studuji pedagogickou fakultu, je přirozené, že mne tato problematika 

velice zajímá. Často slyším názory o tom, jak mají učitelé nízký plat, či 

jakého nejvyššího vzdělání by měli dosáhnout. Má zvědavost se také upíná 

к jednomu latinskému přísloví, které jsem se dočetla v knize Študáci 

a kantoři za starého Rakouska: „Koho bohové chtěli potrestat, toho udělali 

učitelem!'* Proto jsem se rozhodla, že sama o této problematice zjistím co 

nejvíce údajů a pokusím se dopátrat, je - li opravdu učitelské povolání 

„Božím trestem." 

Nejprve je nutné zmínit, že se ve své práci budu zabývat především 

problematikou středoškolských učitelů, zejména gymnaziálních. Hlavně 

proto, že sama studuji aprobaci pro střední školy a také proto, že o této 

kategorii vychází nejvíce stížností. Je tomu tak oprávněně? Opravdu je 

učitelské povolání tak špatné? Proč jsou tedy pedagogické fakulty vždy 

zahlceny obrovským počtem přihlášek ke studiu? Na tyto a další otázky se 

v mé práci pokusím najít odpověď. 

Další otázka, kterou je ihned na úvod důležité zodpovědět je, co si 

představuji pod pojmem „dnešní společnost"? Osobně si myslím, že tento 

termín používáme, mluvíme-li o době po roce 1989. Proto se v mé práci 

pokusím nastínit postavení a problémy učitele po roce 1989 do konce roku 

2008. Nejvíce se zaměřím na dobu po roce 2004, neboť ve školství nastalo 

mnoho změn s příchodem reformy školství, zejména ve tvorbě rámcově 

vzdělávacích programů, či školních vzdělávacích programů. Samozřejmě 

jsem nezapomněla na nejdůležitější informace týkající se vývoje českých 

pedagogů, o nichž se dočtete v první kapitole. 

Podstatou mé práce je zhodnocení dnešní situace českého pedagoga, 

proto se budu zabývat informacemi týkající se jak odbornosti, tak 

každodenních strastí tohoto povolání. Jako velice zajímavou kapitolu 

shledávám tu, která se zaměřuje na platy českých učitelů, neboť si myslím, 

1 ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 
1867-1918. Praha: Libri, 2007, str. 145. 
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že právě otázka finančního ohodnocení činí učitelské povolání pro studenty 

pedagogických fakult méně atraktviní. 



1. Postavení středoškolského učitele od roku 1867 - současnost 

Je třeba zmínit, že vývojem postavení pedagogů se v mé práci budu 

zabývat čistě okrajově, neboť se jedná o velmi široké téma, které není pro 

mou práci prioritní. Zároveň si ale myslím, že tuto problematiku nelze zcela 

vynechat, neboť pro pochopení a názornou ilustraci dnešní prestiže či 

atraktivnosti učitelské profese je důležité mít na paměti vývoj tohoto 

povolání, neboť právě zde nalézáme odpověď na to, proč je učitelské 

povolání povoláním prestižním. Proč se stalo povoláním neatraktivním, to 

se pokusím zhodnotit v dalších kapitolách mé práce. 

1.1. Nástin vývoje školství od 18. století do roku 1867 

Během 18. století bylo školství intenzivně ovlivňováno reformami Marie 

Terezie a Josefa II. Marie Terezie zavedla nad gymnázii státní dozor 

a začala sama rozhodovat, jak bude školství fungovat (do té doby tyto 

záležitosti řešila především církev, hlavně Jezuitský řád, jenž byl roku 1773 

zrušen). Hlavní reforma, která vedla к vytvoření školské soustavy, byla 

provedena roku 1775.2 Vzhledem к tomu, že jádrem mé práce je 

postavením učitelů, není nutné se zmiňovat o veškerých změnách, které 

reforma pro školství přinesla. Tuto panovnici jsem zmínila z toho důvodu, 

že jsem chtěla poukázat na dobu, ve které se začaly postupně tvořit základy 

moderní školské soustavy. 

Další důležitá reforma, gymnaziální, přišla roku 1805. V tomto roce byl 

zaveden nový studijní řád.3 Pro nás je reforma zajímavá tím, že poprvé byla 

stanovena nutnost odbornosti každého středoškolského učitele. „Pedagog 

měl být odborníkem pouze na určité předměty, které měl vyučovat ve všech 

třídách.'* Do té doby se do učitelských řad hlásili vojáci, řemeslníci 

2 VESELÁ, Zdenka.Vývoj českého školství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, str. 18. 
3 ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 
1867-1918. Praha: Libri. 2007, str. 14. 
4 ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 
1867 - 1918. Praha: Libri, 2007, str. 14. 
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či studenti. Vzhledem k tomu, že vzdělaných učitelů bylo málo, od tohoto 

požadavku se po několika letech ustoupilo a učitelé opět postupovali se 

svými žáky do dalších ročníků, opět vyučovali všechny předměty. Zároveň 

učitelé plnili funkce zvoníků, varhaníků, kostelníků, obecných písařů, ale 

nutno podotknout, že výplata byla velice malá a většinou v naturálních 

dávkách.5 

Kolem 30. let 19. století se začínalo ukazovat, že tento systém 

absolutně nevyhovuje společenským nárokům oné doby, proto byly roku 

1838 zahájeny diskuze o nové reformě středního školství. „Roku 1848 

vzniklo ministerstvo vyučování, které nahradilo dosavadní Studijní dvorskou 

komisy. 'e Později přejmenovaného na Ministerství kultu a vyučování. 

„Reformou se začal zabývat profesor filozofie na pražské univerzitě Franz 

Seraphin Exner, který ve spolupráci s Hermanenm Bonitzem vydal 

dokument Entwurft der Organisation der Gymnasien und Realschulen 

in Östereich (Nástin organizace gymnasii a reálných škol v Rakousku).'7 

Opět byla posílena moc státu a omezena moc církve. Změny se týkaly 

i organizační struktury studia. Pro nás je zajímavé, že se definitivně 

prosadila odbornost pedagogů, pro něž bylo zřízeno studium na tříletých 

filozofických fakultách, které zakončili zkouškou.8 

V průběhu let docházelo neustále к mnoha rozporům o to, jak vést 

školství, neustále se v této oblasti reformovalo. К definitivnímu závěru se 

došlo roku 1867. Říšská rada se měla zabývat legislativou obecných škol, 

gymnázií a univerzit.9 

I nadále samozřejmě docházelo к reformám, které se týkaly jak 

gymnázií, tak ostatních škol. Poslední zásadní reforma z 19. a 20. století se 

uskutečnila roku 1908, v němž vešla v platnost reforma ministra Marcheta. 

Znamenala rozšíření středních škol o reálné gymnázium a razantní 

přetvoření osnov (výuka latiny byla minimalizována, zatímco se kladl veliký 

důraz na výuku reálií a kulturních dějin, dále vznik chemie jako 

5 VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy а učitelského vzdělávání. Brno: Masarykova Univerzita, 
1992, str. 9. 
6 ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 
1867-1918. Praha: Libri, 2007, str. 16. 
7 Tamtéž, str. 16. 
8 Tamtéž, str. 1 7 - 18. 
9 Tamtéž, str. 22. 
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samostatného oboru, zeměpis se oddělil od dějepisu, poprvé byly zavedeny 

povinné hodiny tělesné výchovy, atd..). Definitivně došlo к pevnému 

stanovení průběhu maturit, jejichž úspěšné složení opravňovalo ke studiu 

na vysoké škole.10 

Výše jsem uvedla to nejdůležitější z historie školství. V následujících 

kapitolách se zaměřím na postavení pedagogů, což je cílem mé práce. 

1.2. Postavení středoškolských pedagogů od roku 1867 - 1918 

Ze začátku 19. století nebylo těžké pracovat jako pedagog, respektive 

nebylo těžké se stát pedagogem. Učitelem se mohl až do poloviny 

19. století stát téměř každý, kdo prokázal nějaké vědomosti.11 

Rok 1867 přinesl řadu změn ve školství, které pokračovaly i o rok 

později, kdy by vyhlášen nový zákon, který jasně stanovil postavení školy 

к církvi, lépe řečeno - vztah školství a církve.12 Veškerý dohled nad 

vzděláním definitivně převzal stát, který se zasloužil o to, že od roku 1870 

definitivně vyučovali na gymnáziích pouze státem přezkoušení pedagogové. 

Ovšem tuto zkoušku vykonat nebylo nic jednoduchého, skládala se ze tří 

částí, které zabraly mnoho času: 

a) domácí písemná práce z předmětu, který bude pedagog 

vyučovat, dále na jakékoliv téma z pedagogiky (témata 

určovala zkušební komise) 

b) písemné klauzurní práce (čas na vypracování písemných 

otázek byl deset hodin na hlavní předmět a pět na předmět 

vedlejší, jenž pedagog mohl vyučovat i na nižším stupni 

gymnázia) 

c) ústní zkouška z hlavních a vedlejších předmětů 

Celková příprava na tyto zkoušky trvala tři roky a navíc, 

po absolvování zkoušek probíhal tzv. zkušební rok, kdy učitel vykonával 

10 Tamtéž, str. 26 - 27. 
11 S výjimkou několika let od roku 1805, kdy byl zaveden nový studijní řád vyžadující odbornost 
pedagogů. 
12 VESELÁ, Zdenka. Vývoj českého školství. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, str. 41. 
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jakousi praxi. Nejdříve chodil půl roku na náslechy a poté už vedl samotné 

vyučování.13 Nutno dodat, že tento rok nebyl proplacen. „Budoucí 

pedagogové museli navštěvovat povinné kurzy filozofie, pedagogiky, školní 

hygieny, tělesné výchovy a řeč, v níž měli v plánu vyučovat."™ 

Finance byly dalším problémem, který ztěžoval budoucím 

středoškolským profesorům život. Studium bylo velice nákladné. Když 

pomineme, že se závěrečné zkoušky musely nemalou částkou platit, 

hlavním problém bylo financování knih. 

„Dalším významným rokem v postavení středoškolských profesorů byl 

rok 1873, v němž byli pedagogové zařazeni mezi stání úředníky. "15 Toto 

nové společenské postavení umožnilo pedagogům více zasahovat 

do organizace školství, zejména pak do změn týkajících se omezení učiva, 

snížení počtu hodin, zlepšení tvorby osnov a zkvalitnění výuky. Také 

samozřejmě přineslo zvýšení platu a nárok na penzi. 

Nový společenský status s sebou přinesl také nové povinnosti a to 

např. před uvedením do nové profese nutnost skládat slavnostní služební 

přísahu, při oficiálních příležitostech nosit úřednickou uniformu 

a v neposlední řadě patřit do hodnostní třídy, dle které se odvíjel plat. 

Tím, že pedagogové byli úředníci, byli povinni se takto i ve společnosti 

chovat, zúčastňovat se společenských akci, hovořit s významnými lidmi, 

vybírat si vhodné manželky, komentovat stávající poličkou situaci, 

spolupracovat s různými organizacemi a hlavně šířit vzdělání s každou 

hláskou, popř. i písmem. Psaní článků do různých publikací bylo také 

považováno za velice přínosné. Lidé s velkou zvědavostí a touhou 

po informovanosti četli články od svých profesorů a vzdělavatelů. 

Samozřejmě i mezi těmito oblíbenými pedagogy se vyskytli ti, jenž byli 

nenáviděni, ti, kteří si na žácích léčili své komplexy a praktikovali tvrdé 

postupy při výuce i při následném přezkušování. Proto je nutné zdůraznit, 

že ne všichni učitelé byli oblíbeni. 

13 ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 
1867-1918. Praha: Libri, 2007, str. 145 - 146. 
14 Tamtéž, str. 148. 
15 Tamtéž, str. 23. 
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Učitelské povolání bylo, je a bude povolání psychicky náročné. Ne 

jeden pedagog musel tohoto poslání zanechat kvůli špatnému zdravotnímu 

stavu. Školy neměly ventilace, učitelé neustále dýchali špatný vzduch, 

častokrát se nakazili od svých studentů mnohými chorobami. Není divu, že 

úmrtnost učitelského povolání byla hodně vysoká. Byla to daň, kterou si 

učitelské poslání vybíralo.16 

Zásadní změnu života studentů přinesla jak první polovina 19. století, 

tak i první světová válka. Řada učitelů musela odejít na frontu a ti co zůstali, 

byli využívání na jiné práce, proto během války úroveň škol hodně klesala.17 

Je opravdu zajímavé sledovat vývoj profesního vzdělání pedagogů. 

Ze všech literatur, které jsem к této problematice prostudovala vyplívá, že 

dříve se stal pedagogem opravdu jen ten, kdo měl o tuto profesi zájem 

a hlavně ten, kdo byl opravdu velice vzdělaný. V této době byl středoškolský 

profesor jedním z nejváženějších lidí v celém okolí, prestiž tohoto povolání 

byla velice vysoká. Je pozoruhodné sledovat, jak se vývoj této profese 

změnil - v oné době rozhodně nebylo učitelské studium považováno 

za studium, které, laicky řečeno, vystuduje každý. V dnešní době tak 

bohužel je. 

1.3. Postavení středoškolských pedagogů od roku 1918-1989 

Na konci první světové války a po vzniku Československa se začalo 

uvažovat o zdokonalování českého školství. Zejména o to, jak zvýšit počet 

škol, vymanit školy ze závislosti na církvi, modernizovat školství a hlavně 

vysokoškolsky vzdělávat pedagogy. Tento samý program se týkal 

i budovaní nové školské soustavy na Slovensku. Do té doby se na českých 

školách vyučovalo v jazyku českém. Jak se však dočítáme v různých 

literaturách, vyučovalo se sice v českém jazyce, ale jinak vše probíhalo 

ve stylu rakouském. To se mělo po první světové válce změnit.18 

16 Tamtéž, str. 166. 
17 Tamtéž, str. 28. 
18 VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. Brno: Masarykova Univerzita, 1992, 
str. 107. 

11 



„Pro učitele, kteří byli vysokoškolsky vzdělaní, se požadovala 

náboženská tolerance, zrušení celibátu pro ženy a zkvalitnění pedagogické 

přípravy středoškolských profesoru. "19 Samozřejmě se řešila i otázka 

odměn. Některé změny se prokázaly ihned - učitelé ani žáci nebyli nuceni 

к víře, ačkoliv výuka náboženství na škole zůstala. Co se týče zrušení 

celibátu pro učitelky, jednalo se o velikou změnu v této oblasti. Učitelky se 

mohly beze strachu o své povolání vdávat a dokonce začala být vyplácena 

mateřská výplata. Vyřešen byl i problém platů. Byly vydány zákony, které 

upravovaly právě toto odvětví, a zároveň bylo stanoveno i měřítko odměn. 

Co se týče vzdělání, tak to vysokoškolské si museli dodělat učitelé 

obecných a měšťanských škol. Středoškolští učitelé si své vzdělání dále 

zkvalitňovali. 

Zajímavé je datum 11. 12. 1918, kdy na schůzi v Brně vzešla 

myšlenka o zřízení dvouleté pedagogické fakulty.20 Žáci by studovali svůj 

obor a zároveň by absolvovali praxi. Po vystudování by vykonávali 

dvouletou praxi, po které by složili zkoušku způsobilosti. Veškeré záležitosti 

týkající se této problematiky byly řešeny na Prvním sjezdu 

československého učitelstva.21 O rok později, roku 1921, byla v Praze 

zřízena Škola vysokých studií pedagogických a v roce 1922 ta samá v Brně. 

Budoucí učitelé na středních školách měli projít také tzv. cvičnou školou. 

Toto zřízení, které s sebou neslo zvýšení prestiže tohoto povolání, vyvolalo 

u občanů obrovský zájem. Na učitelskou profesi se náhle začalo hlásit 

mnoho potenciálních zájemců.22 Během první republiky samozřejmě 

docházelo к neustálým reformám, alespoň к pokusům o ně. Krize 

vzdělávacích reforem nastala roku 1925, avšak o pár let později reformy 

pokračovaly. Je ale nutné říci, že do konce první republiky к žádným 

zásadním změnám nedošlo. 

Jediné, co bylo ustanoveno, bylo, že příprava středoškolského 

profesora má být teoretická (hospitace ve třídě) a praktická (logika, 

psychologie, pedagogika, zdravovědu, a další specializované předměty). 

19 Tamtéž, str. 107. 
20 Tamtéž, str. 109. 
21 Sraz se konal 1 . - 3 . července 1.920 v Praze. 
22 VESELÁ, Zdenka. Vývoj české školy а učitelského vzdělání. Brno: Masarykova Univerzita, 1992, 
str. 111. 
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V této době bylo učitelské studium již čtyřleté. Neustále se ovšem opakovaly 

požadavky na studium pětileté. Veškerý pokus o rozvoj školství však 

přerušila druhá světová válka.23 

Začátkem války bylo jasné, že postavení pedagogů se bude odvíjet 

od jejich přizpůsobivosti. Kdo se přizpůsobí a bude vyučovat to, co Adolf 

Hitler nakázal, nebude mít vlastní názor, ten bude moci ve své profesi 

i nadále setrvat. Otázkou však bylo, jak se na tyto pedagogy bude dívat 

veřejnost. S příchodem okupace ztrácely školy úroveň (školy byly 

přebudovávány v kasárny a různá záchytná místa pro vojáky). Samozřejmě 

se to netýkalo všech škol, ačkoliv s postupem času v době okupace se 

mnoho škol začalo rušit, popř. se vše začalo podřizovat potřebám 

germanizace a fašistické okupace. Na školách bylo zakázáno vyučovat 

české národní dějiny a obrovský důraz byl kladen na německý jazyk. 

Zároveň byly povinně zavedeny předměty jako deskriptívni geometrie, latina 

a další předměty, jež měly dávat najevo, že školy v žádném případě 

neztrácí úroveň, ba naopak, snaží se úroveň žáků zvyšovat. 

V dnešní době se šíří názory, že učitelé byli pouze figurkami v rukou 

fašistů. Nutno říci, že tento názor je hodně zdramatizovaný - byli 

samozřejmě i tací, kteří veškeré změny v duchu fašismu dělali 

z přesvědčení. Ti také byli ihned po válce propuštěni. Zároveň byli 

samozřejmě také ti, kteří se odmítli přizpůsobit. 

Za války byli perzekuováni kantoři, jež se odmítli novým praktikám 

podřídit. Na školách bylo zakázáno studovat mnohým žákům a zcela bylo 

studium zakázáno židovské mládeži. Učitelé se museli spolu s dětmi 

zúčastnit povinných sběrů a různých prací. Není divu, že tyto podmínky 

vedly к veliké úmrtnosti pedagogických pracovníků, kteří náročnou pracovní 

dobu a vytížení neunesli. Je důležité podotknout, že platy učitelů v této době 

byly velmi slušné (učitelé si dokázali ušetřit na pěkný dům, popř. jezdili i ve 

vlastních vozech).24 

Po zahájení Košického vládního programu,25 jehož součástí byla 

i snaha o rozvoj školství a jeho demokratizaci, se postavení pedagogů 

23 Tamtéž, str. 119 -120 . 
24 Tamtéž, str. 1 2 7 - 1 3 1 . 
25 Vyhlášen 5.4. 1945. 
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začalo oproti situaci za války zlepšovat. Ačkoliv Jan Masaryk se 

o ekonomické situaci učitelů nevyjadřuje zrovna příznivým způsobem: „Jak 

chcete mít na světě mír, když necháte učitele hladovět a platíte mu tolik, 

že mu to stačí akorát na tužku a na dvacítku Zorek?'*6 Z tohoto textu 

vyplývá, že Jan Masaryk zastával názor, že učitelé jsou pro společnost 

velice důležití, přikládal jim obrovský význam. Zároveň uznává, že si jich 

společnost neváží. Stát učitele nezaplatí, jak tedy od nich můžou chtít, aby 

prevychovali lidstvo? Jan Masaryk vyloženě říká názor: „Pamatujte si, že 

dokud budeme platit generálům víc než učitelům, nebude na světě mír.'27 

Z těchto slov je více než patrné, že učitelé byli vážení mezi obyvatelstvem, 

ale stát jejich snahu příliš neoceňoval. 

S komunistickým převratem začala situace podobná za války s tím 

rozdílem, že nyní se nevyučovala povinně němčina, nýbrž ruština a ruské 

ideály. Učitelé se opět stali ovládanými loutkami. Když jsem v rámci mé 

práce hovořila s pamětníky komunistického režimu, většina se shodla 

na tom, že učitelé byli v této době osobnosti. Lidé si jich vážili, tedy museli si 

jich vážit, alespoň na veřejnosti. Učitel byl ten, kdo vzdělával, ten, kdo je učil 

číst, psát, počítat. Ale zároveň to byl také člověk, který mládež vzdělával 

prostřednictvím předepsaných osnov v duchu komunistickém. Z toho 

důvodu se potají začalo pohlížet na učitele "skrz prsty." Na jednu stranu byli 

vážení, ale na stranu druhou odsuzováni pro jejich soudržnost s režimem. 

Ve většině případů byla jejich spolupráce vynucená. Vysoce oceňovaná 

práce učitelů a profesorů za první republiky byla nyní naprosto 

degradována. 

Ti, kteří se odmítli přizpůsobit, byli okamžitě propuštěni (v letech 1950 

- 1953 bylo propuštěno přibližně 5% pedagogů). Učitel, jenž si chtěl udržet 

své pracovní místo, nesměl navštěvovat kostely, měl přesvědčovat žáky 

o vystoupení z církve a zároveň se v jeho rodině nesměl vyskytnout 

emigrant či politický vězeň. Učitelé, kteří toto nesplňovali, byli většinou 

sesazeni do horšího typu škol či propuštěni a přeřazeni do dělnických tříd. 

V horších případech (když učitelé působili v různých spolcích jako Sokol či 

demokratické strany) byli uvězněni, což znamenalo totální degradaci celé 

26 FISCHL, Viktor. Hovory s Janem Masarykem. Praha: Nakladatelství Mladá Fronta, 1991, str. 47. 
27 Tamtéž, str. 48. 
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rodiny. Jsou známy dva případy, kdy pedagogové byli odsouzeni к trestu 

smrti a popraveni.28 V padesátých letech tedy nastala pro učitele špatná 

doba, jedna z nejhorších. Ke zlepšení situace docházelo od konce 

padesátých let a v průběhu let šedesátých. 

V období normalizace byli učitelé nuceni podepisovat učitelské sliby 

a slibovat věrnost zásadám socialistické výchovy mládeže. Stovky učitelů, 

kteří byli vyloučeni a vyškrtnuti z komunistické strany opouštěli školství a 

začali pracovat mimo něj. Čekalo se na změnu, která by přinesla svobodu. 

Ta přišla se 17. listopadem 1989.29 

Na závěr této kapitoly bych ráda podotkla, že učitelé po celou dobu 

(mimo padesátých let) učili v maximální možné míře podle svého vědomí a 

svědomí. Studium literatury к tomuto tématu bylo velice poutavé a přínosné. 

Zajímavé je také sledovat patrný rozdíl ve vývoji středoškolského učitele a 

učitele působícího na základní škole. Učitel střední školy byl odjakživa 

váženější. Učitele základní školy mohl vykonávat téměř kdokoliv, kdo o obor 

jevil alespoň sebemenší zájem, zatímco na středoškolského učitele se již od 

19. století muselo studovat, i když se zezačátku se nejednalo přímo o 

pedagogické fakulty. O podrobnostech týkajících se odbornosti pedagogů, 

jak v této, tak dřívější době, se zmíním v kapitole druhé - Postavení 

pedagoga v dnešní společnosti. 

Určitě je důležité mít přehled o vývoji postavení pedagogů, neboť je 

velice zajímavé srovnávat situaci za dob dřívějších a situaci dnešní. 

Právě situací současného pedagoga se budu zabývat v další části 

práce, ve které i nadále budu používat odkazy do minulosti, protože jak 

jsem již naznačila v úvodu kapitoly, možná právě tam nalezneme odpověď, 

proč právě dnes je učitelské povolání tak neatraktivní. 

28 1 951: Tomáš Kořínek; 1952: Josef Kepka. 
29 Perzekuce pedagogů v době komunismu: Katolický týdeník [online].2007, [cit. 2008-25-11]. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=ll&article=5254&webSSID=3a58c9d352914ae4 
Ь6с0Ье372819a852>. 
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2. Postavení učitele v dnešní společnosti 

Problematika učitelské profese je jak u nás v České republice, tak 

i ve svété, velice frekventované téma. Během posledních let vyšla řada 

publikací o těchto problémech. Publikace, na něž se ve své práci budu 

odvolávat. Pokusím o jakési shrnutí informací, které jsem se v průběhu 

zkoumávání problému dozvěděla. V této se budu zabývat problémem 

odbornosti pedagogických pracovníků - jejich prestiží, ekonomickou situací 

a v neposlední řadě s problémy výkonu povolání učitelské profese. 

Samozřejmě je rozdíl, hovoříme - li o situaci učitelů na prvním stupni 

nebo druhém stupni ZŠ, či o učitelích, kteří vyučují na gymnáziu nebo 

na střední odborné škole. Je opravdu nutné mít celou dobu na paměti, že 

rozdíly mezi těmito vzdělávacími institucemi jsou veliké. Úplně jiná fakta se 

také týkají problému mateřských, vysokých či soukromých škol. 

Jak jsem již v úvodu naznačila, v této práci se zabývám především 

problematikou gymnaziálních učitelů. 

Učitel je člověk, který hraje velice důležitou roli v procesu sekundární 

socializace. Pro nás je velice důležité období tzv. primární socializace, 

v němž člověk poznává rodinu, která se pro něj stává tím nejdůležitějším. 

Po pár letech přichází právě ona sekundární socializace, ve které hraje 

učitel jednu z nejhlavnějších rolí. Je to proces, kde již protestujeme 

a kritizujeme. Tím je úloha učitele složitější. Děti, později mládež, mají 

potřebu vzdorovat autoritě, což je jeden z aspektů, který učitelům ztěžuje 

jejich práci.30 

Sekundární socializací tedy nazýváme proces, kterým se člověk 

začleňuje do nových oblastí společnosti, ve které žije. Začíná se začleňovat 

mimo svou rodinu. Role učitele je zde nepostradatelná. Je to on, kdo 

doprovází žáka podstatnou část jeho života, ať už jako studenta nebo jako 

rodiče. To je také jeden z mnoha důvodů, proč by měla být učitelská profese 

respektována. 

30 HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy а školy. Praha: Portál, 2002 ,str. 152. 
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2.1. Odbornost 

„Nu, profesorem být je pěkná věc. Před profesorem mám velkou úctu, 

protože než se kdo stal profesorem, musil se naučit mnoha věcem. Profesor 

je, tak říkajíc, učenější než každý jiný člověk a vedle profesora si připadám 

hloupější než osel. '31 

Vzhledem k tomu, že se bavíme o odbornosti pedagogů, je nutné se 

zde zmínit o tom, kdo vlastně je pedagogickým pracovníkem. Dle zákona 

563V2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004 O pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů: „Pedagogickou činnost vykonává učitel, vychovatel, 

speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent 

pedagoga, trenér a vedoucí pedagogický pracovník. Pedagogickým 

pracovníkem může být ten, jenž je plně způsobilý к právním úkonům, 

má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou 

vykonává, je bezúhonný, je zdravotně způsobilý a prokázal znalost 

českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.'32 

Dle tohoto samého zákona „Učitel všeobecně vzdělávacích 

předmětů střední školy (stejně tak i základních škol) získává odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu.'03 

Je nutné zmínit, že dle dokumentu Recommendation concerning the 

Status of Teachers, který se zabývá se učitelskou profesí primárního 

a sekundárního vzdělávání, je učitelem každá osoba, která působí v rámci 

školy a je odpovědná za výchovu a vzdělávání dětí.34 Patří sem tedy kromě 

učitelů i další pedagogičtí pracovníci. Učitel je zde pojmem obecným, což je 

rozdíl od našeho chápání pojmu učitel. Uvádí se zde také, že vyučování je 

31 Řekl Karel Klostermann, citováno z: ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. Študáci a kantoři za starého 
Rakouska. České střední školy v letech 1867-1918. Praha: Libri, 2007, str. 145. 
32 Zákon ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: Sbírka 
zákonů [online]. 2004, [cit. 2008-12-12]. Dostupné z WWW: 
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt. asp?zdroj=sb04563&cd=76&typ=r>. 
33 Tamtéž 
34 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 47. 
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formou veřejné služby, která vyžaduje expertní znalosti a speciální 

dovednosti učitelů. Měly by na základě toho být vytvořeny i vhodné pracovní 

podmínky. Důležitým bodem dokumentu jsou také práva a povinnosti 

učitelů. Dále zde máme zmínku o podmínkách pro efektivní vyučování 

a učení, otázky týkající se platů, prázdnin, atd...35 

K tomu, aby byl učitel dobrý vychovatel a vzdělavatel, je potřeba docílit 

kvalitního vzdělávání. Zde se ovšem nabízí otázka, co se pod pojmem 

kvalitní vzdělávání skrývá.36 

Toto je otázka, kterou se zabývají odpovědní lidé již od počátku 

školního vzdělávání u nás. V předešlé kapitole jsem se tomuto tématu 

podrobně věnovala, zejména odbornosti pedagogů do počátku 20. století. 

Je patrné, že příprava učitelů prošla velikým vývojem. Dříve museli mít 

učitelé, kteří chtěli vyučovat na středních školách, vystudovánu filozofickou 

či přírodovědeckou fakultu, aby byli ve svém oboru opravdu stoprocentně 

vzdělaní. Dle Vladimíry Spilkové toto vzdělání učitele dokonale připravilo 

po stránce odborné, avšak v pedagogicko - psychologické přípravě 

selhalo.37 S názorem Vladimíry Spilkové se příliš neztotožňuji a to z toho 

důvodu, že filozofické a přírodovědecké fakulty „nahrazovaly" fakultu 

pedagogickou, tudíž jejich vzdělání bylo adekvátní k tomu stát se 

pedagogem na střední škole. 

Opačný problém se vyskytl u učitelů jiných, než středních škol. Ti byli 

naopak perfektně připraveni po stránce pedagogicko - psychologické, ale 

v odbornosti měli mezery. „Byli absolventy učitelských ústavů postavených 

na roveň středních odborných škol.'aB Je pravdou, že vycházelo mnoho 

novinových článků a bylo slyšet mnoho kritiky, že učitelské vzdělání 

na úrovni středních škol nestačí, ale až do roku 1946 nebyly požadavky 

vyslyšeny. Snahu měl také v druhé polovině 30. let Václav Příhoda, jenž 

přišel s požadavkem vytvoření pedagogických fakult. Jak jsem již psala, 

tento návrh byl realizován až o mnoho let později.39 

35 VAŠUTOVÁ, Jaroslava a kol. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 
Sborník z celostátní konference. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2001, str. 24 - 25. 
36 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 47. 
37 SPILKO VÁ, Vladimíra a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, edice 
pedagogické literatury, 2004, str. 218. 
-,8 Tamtéž, str. 218. 
39 Tamtéž, str. 2 1 8 - 2 2 1 . 
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V následujících řádcích odbočím od gymnaziálních učitelů к učitelům 

základním škol, neboť je zajímavé sledovat, jak se v dnešní době vracíme 

do minulosti. V této době se hovoří o návrhu podaném ministrem školství 

Ondřejem Liškou, že к výuce na základní škole by mohla stačit maturita, 

tedy střední škola. Vyskytují se zde návrhy, že když bude středoškolský 

student učit na škole pět let bez diplomu, získá tím kvalifikaci učitele. Nutno 

podotknout, že se proti tomuto návrhu děkani pedagogických fakult 

přirozeně velice ohrazují.40 I z mého pohledu je toto nepřijatelné. Je sice 

pravdou, že po pěti letech praxe se stanete možná kvalifikovaných učitelem, 

ale otázkou zůstává, jak budou vypadat vyučovací hodiny první rok oné 

praxe. Pustit к malým dětem, pro které je základní škola jednou 

z nejdůležitějších etap v životě, nevzdělaného, nekvalifikované učitele, by 

mohlo skončit téměř katastrofou. Kvalifikovanost pedagogů 1. stupně ZŠ je 

nezbytná, protože nemůžeme brát v potaz jen "obtížnost" učiva, kterou by 

jistě člověk s maturitou zvládl, ale je třeba si uvědomit, že v tomto období 

tvoří velmi podstatnou roli didaktika, psychologie, pedagogika - disciplíny, 

na základě kterých je učitel schopen žáka připravit do života nejen 

prostránce vzdělanostní, ale i psychické. 

Děkani pedagogických fakult se vyjádřili naprosto přesně - jedná se 

o degradaci učitelského povolání. Otázkou zůstává, proč takovýto návrh 

vzniknul? Z médií se dozvídáme, že se jedná čistě o mzdy učitelů. 

Nekvalifikovaný učitel je zkrátka levnější. Ministerstvo argumentuje tím, že 

dnes učí na základních školách kolem dvaceti procent nekvalifikovaných 

učitelů, kteří by museli v roce 2009 školství opustit, což by způsobilo 

obrovský rozruch ve školství.41 To je ale otázka druhá. Pokud někdo již 

mnoho let učí, je nesmysl, aby ze školství odešel, léta praxe mu již nikdo 

nevezme a určitě nezpochybní - jak se později ministerstvo školství 

vyjádřilo к tomuto problému, to se dočtete o pár řádek níže. Co se týče nově 

začínajících učitelů, určitě by měli do zaměstnání nastoupit 

s vysokoškolským titulem. Pro první stupeň nejlépe s vysokoškolským 

40 PŘIBIL, Marek. Školství: к profesi učitele by mohla stačit maturita. Právo [online]. 2008, [cit. 
2008-17-12]. Dostupné z WWW: <http://www.novinky.cz/clanek/137719-skolstvi-k-profesi-ucitele-
by-mohla-stacit-maturita.html>. 
41 Tamtéž. 
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titulem získaným na pedagogické fakultě, kde by měl být student na roli 

budoucího učitele dokonale připraven. 

Ihned po zveřejnění toho problému vydalo ministerstvo prohlášení, 

v němž vysvětluje kroky ministra Ondřeje Lišky: 

„Podle stávající právní úpravy v ustanovení § 32 musí do konce roku 

2009 všichni pedagogičtí pracovníci bez odpovídajícího vysokoškolského 

vzdělání buď zahájit studium vedoucí к získání příslušné kvalifikace, nebo 

ze školy odejít. Odchod nekvalifikovaných a přitom mnohdy žádaných 

pedagogů s dlouholetou praxí by mohl v řadě škol způsobit vážné provozní 

problémy. V současné podobě může ředitel školy upustit od nutného 

doplnění odborné kvalifikace и těch pedagogických pracovníků, kteří ke dni 

účinnosti zákona (tj к 1. lednu 2005) dosáhli 50 let věku a dlouhodobým 

výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy 

po dobu nejméně 15 let prokázali schopnost výkonu požadované činnostiZ42 

Pedagogické fakulty jako takové u nás vznikly roku 1946. Byly zřízeny 

na všech univerzitách dané doby, jenž měli připravovat podle zákona učitele 

všech stupňů a druhů škol. Ale stavovské i kvalifikační rozdíly mezi učiteli 

měšťanek a nižších ročníků gymnázia zůstaly zachovány. Učitelé tehdejších 

měšťanských škol se vzdělávali šest semestrů na nových pedagogických 

fakultách a učitelé středních škol se vzdělávali souběžně na filozofických 

a přírodovědeckých fakultách po dobu osmi až deseti semestrů 

a na pedagogických fakultách v odborné psychologicko - pedagogické 
» 43 

príprave. 

К další změně v přípravách pedagogů došlo roku 1953. V tomto roce 

se vzorem pro naše školství stalo sovětské školství, byly zrušeny 

pedagogické fakulty a nahrazeny byly středními pedagogickými školami 

(poskytovaly plnou kvalifikaci učitelkám mateřských škol a učitelům 

1. stupně ZŠ) a vyššími pedagogickými školami (byly dvouleté 

a připravovaly učitele pro nižší sekundární školy) a vysokými školami 

42 К profesi učitele na ZŠ nebude stačit maturita: Tiskové zprávy MSMT [online], 2008, [cit. 2008-
17-04]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/pro-novinare/k-profesi-ucitele-na-zs-nebude-
stacit-maturita>. 
43 SPILKOVÁ, Vladimíra a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, edice 
pedagogické literatury, 2004, str. 221 - 222. 
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pedagogickými (byly čtyřleté a připravovaly učitele pro výuku na vyšších 

sekundárních školách). Pro přesnost je dobré zmínit, že po vystudování 

primární školy, která byla všem společná, se žáci rozdělili v jedenácti letech 

do středních škol (osmileté gymnázia)= vyšší sekundární školy, nebo 

pokračovali v měšťankách či obecných školách = nižší sekundární školy. 

Tím velice poklesla úroveň škol, byli přijímáni mladí studenti a diplomové 

práce byly nahrazeny pracemi ročníkovými.44 

Roku 1960 byla tato koncepce nahrazena novou, která zrušila vyšší 

pedagogické školy a vysoké školy pedagogické. Příprava učitelů středních 

škol se vrátila do původní podoby - studenti se vzdělávali na filozofických 

a přírodovědeckých fakultách, nově na matematicko - fyzikální fakultě 

a na fakultě tělesné výchovy a sportu. Co se týče učitelů nižších 

sekundárních škol, tak ti se připravovali na nově zřízených pedagogických 

institutech.45 

Další změna přišla s rokem 1976, kdy byla sloučena příprava učitelů 

nižších a vyšších sekundárních škol. Učitel byl vzděláván ve dvou 

aprobacích a to jak na pedagogické fakultě, tak na fakultách ostatních. 

Pedagogické fakulty začaly v přípravě pedagogů konkurovat ostatním 

fakultám.46 

Po roce 1989 se fakulty snaží otevírat různé aprobace a vycházet 

studentům co nejvíce vstříc v jejich požadavcích na kombinace učebních 

oborů. V dnešní době se hodně dbá na přípravu pedagogů, zejména 

po stránce vědomostní. Na pedagogických fakultách studují zájemci 

o učitelství jak v mateřských školách, tak i na všech stupních škol.47 

Některé pedagogické fakulty se již nyní nevyhnou dělení na 

dvoustupňovitý vzdělávací systém. Tedy systém tříletého bakalářského 

studia, kde se student zdokonalí v odborných znalostech, a dvouletého 

magisterského studia, kde si student prohloubí znalosti právě 

v pedagogicko - psychologické přípravě učitele. 

Zde se nabízí také otázka, zda - li může student po třech letech studia 

na pedagogické fakultě učit, či nikoliv. Prozatím to není možné. Není se ale 

44 Tamtéž, str. 222. 
45 Tamtéž, str. 223. 
46 Tamtéž , str. 223. 
47 Tamtéž, str. 230. 
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čemu divit, neboť jak jsem již napsala, bakalářské studium připraví studenty 

pouze po stránce odbornosti, nikoliv po stránce učitelské. I státní závěrečné 

zkoušky jsou vykonávaný pouze z aprobačních předmětů. Státní závěrečné 

zkoušky ukončené titulem Mgr. jsou již zakončeny zkouškami 

z pedagogicko - psychologické přípravy. Vzhledem k tomu, co vše by měl 

plnohodnotný učitel vystudovat, lze tedy chápat boje učitelů za začlenění 

učitelství mezi ostatní profese.48 

Velké kritice také čelí fakt, že ze všech pedagogických fakult zmizela 

jako povinný předmět tělesný výchova a výuka cizích jazyků, kritizuje 

i zkrácení pedagogické praxe studentů.49 Dále se objevují názory, se 

kterými se naprosto ztotožňuji, a sice že na pedagogických fakultách by 

měla být povinně zavedena zdravověda. Mnohokrát se setkáváme s žáky 

trpícími různými nemocemi, ať už lehčími či závažnějšími. Není neobvyklé 

řešit na školách zranění po vzájemných potyčkách či muset zasáhnout 

v případě nějakého závažnějšího úrazu. Kdo jiný by pak měl umět 

zareagovat, když ne pedagog. Proto si myslím, že zkouška ze zdravovědy 

by měla být na pedagogických fakultách samozřejmostí. 

Učit mohou i studenti, kteří nemají vystudované pedagogické fakulty. 

Stačí vystudovat tzv. pedagogické minimum, v němž student ve dvou 

letech projde pedagogicko - psychologickou přípravou, po níž bude 

schopen vyučovat předměty, z nichž má vykonanou státní závěrečnou 

zkoušku, ukončenou titulem Mgr. či Ing. 

Další možností, jak bez problému vykonávat učitelské povolání nabízí 

např. Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - je 

zde možnost získání kvalifikace pro výkon povolání učitele odborných 

předmětů střední školy a to ve tříletém bakalářském oboru s názvem 

Pedagogicko psychologická způsobilost (pro absolventy magisterských 

studijních programů odborných fakult především s technickým, 

ekonomickým, manažerským, hospodářsko-správním, sociálně-pracovním 

a enviromentálním zaměřením). Absolvent tohoto programu bude vybaven 

jak po stránce didaktické, psychologické, pedagogické, tak i po stránce 

48 HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy а školy. Praha: Portál, 2002, str. 165. 
49 SPILKO VÁ, Vladimíra a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, edice 
pedagogické literatury, 2004, str. 231. 
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odborné, vzhledem ke svému vystudovanému oboru.50 Tyto možné změny 

vychází ze zákona, o kterém jsem se zmínila již výše. 

Hovoříme zde o otázce kvalifikace, úředně potvrzeného vyžadovaného 

typu vzdělání. Opravdu kvalifikovaným učitelem se pedagog stává až 

po mnoha letech praxe. Vystudování příslušné vysoké školy nám dává 

předpoklad, že jednou budeme učitel - profesionál, nýbrž učitel 

na počátku své profesní dráhy, popř. učitel, který se se svým posláním 

neztotožnil, nazýváme učitel - /а/fr.51 Velice mne zaujalo rozlišení laiků 

a profesionálů v knize Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, 

v kapitole Současné změny v pojetí učitelské profese od Vladimíry Spilkové, 

z níž si dovolím publikovat myšlenky - učitel laik bere svou práci jako zcela 

náhodnou, dělá ji jen pro peníze a nechápe smysl svého poslání, bere 

učitelství jako něco, co může vykonávat s malou námahou a nemohl 

vystudovat nic jiného. Zabývá se čistě jen tím, co se děje právě v danou 

chvíli a na daném místě. Zatímco učitel - profesionál svou profesionalitu 

rozvinul a potvrdil v praxi, že je vybaven jak odborným, tak i profesním 

vzděláním, vnáší do práce lidský rozměr a bere svou práci jako poslání, má 

к žákům vztah. Pohybuje se v čase - řeší minulost, přítomnost i 

budoucnost.52 

Ať je pedagog kvalifikovaným učitelem z pedagogické fakulty, či má 

vystudováno pedagogické minimum, mělo by být jeho předním zájmem být 

učitel kvalitním, ten se musí neustále celý život vzdělávat, neboť role učitele 

je být reprezentantem společnosti a spolutvůrcem jejích hodnot. Velikým 

problémem a nespravedlností v této době (i dobách dřívějších) je, že laická 

veřejnost bohužel vnímá učitele nižších stupňů základních škol jako 

povolání, к němuž není potřeba tolik znalostí, ačkoliv ve skutečnosti jde 

o znalosti jiného druhu ve velkém rozsahu a na vysoké úrovni.53 Proto 

bychom neměli dělat rozdíly mezi učiteli základních a středních škol, neboť 

50 ŠKODA, Jiří; DOULÍK, Pavel: Nová možnost získání učitelské kvalifikace: Učitelské listy 
[online]. 2008, [cit. 2008-20-12]. Dostupné z WWW: 
<http://ucitelskelisty.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp7ARb 103560&C AI=2155>. 
51 SPILKO VÁ, Vladimíra. Současné změny v pojetí učitelské profese. In HAVLÍK, R. - KOŤ A, J. -
SPILKO VÁ, V. - ŠTECH, S. - ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské povolání z pohledu sociálních 
věd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, str. 75. 
52 Tamtéž, str. 75 - 76. • 
53 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 9. 
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u obou typů je vysokoškolské vzdělání nezbytností a rozhodně nelze říci, že 

učitelství pro první stupeň ZŠ je svou obtížností lépe zvladatelné. 

Další možnost jak si rozšířit vědomosti a zlepšit svou pedagogickou 

práci nabízí tzv. další vzdělávání učitelů. „Jedná se přesevším o profesní 

o rozvoj, tedy rozvoj pedagogických a oborových kompetencí učitelů 

a o podporu pedagogické činnosti v nejširším významu.'54 Další vzdělávání 

učitelů umožňuje pedagogům ředitel. Studium probíhá buď na vysoké škole, 

popř. samostudiem. К dalšímu vzdělávání pedagogickým pracovníkům 

přísluší placené volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce.55 

2.2. Prestiž 

V této kapitole je hlavním tématem veřejnost, tedy to, jak veřejnost 

vnímá učitele. Zda - li je učitelské povolání respektované společností, či 

nikoliv, jak konkrétně společnost na učitele pohlíží. Je nutné brát na zřetel, 

že je rozdíl mezi postavením učitele, který vyučuje v mateřské, základní či 

střední škole, úplně jiná situace se také týká pedagogů vysokých škol. 

V této práci se budu zmiňovat o situace pedagoga, jenž vyučuje na střední 

odborné škole či gymnáziu. 

Ráda bych začala větou, kterou před mnoha lety vyslovil Jan Masaryk: 

„..učitelé, učitelé a zas učitelé. Tohle potřebujeme více než všecko 

ostatní.'56 V době, v níž tato věta byla vyřčena, zřejmě veřejnost onoho 

názoru byla. Jak je tomu však dnes? Ano, většina, téměř všichni vám 

řeknou, že pedagogové jsou potřeba, ale dává to veřejnost najevo? 

Nejprve je nutné rozlišit rozdíl mezi prestiží a atraktivností učitelského 

povolání. Mnohokrát bývají tato dvě různá témata zaměňována. Prestiž 

učitelského povolání v České Republice je hodně vysoká, což je pro naši 

republiku rys zvláštnosti. Průzkumy ukazují, že nejprestižnějším povoláním 

54 KOHNOVÁ. Jana a kol. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 
Sborník z celostátní konference. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2001, str. 68. 
55 Zákon ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: Sbírka 
zákonů [online]. 2004, [cit. 2009-12-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb04563&cd-76&typ=r>. 
56 FISCHL. Viktor. Hovory s Janem Masarykem. Praha: Nakladatelství Mladá Fronta, 1991, str. 48. 
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jsou lékaři, a již na čtvrtém až pátém místě se objevují učitelé. Národ si 

pedagogů váží a uznává jejich hodnotu, což ukazují právě ony výzkumy, 

neboť v nich se hodnotí kritéria potřebná pro výkon profese - vzdělání, 

srovnatelnost s jinými profesemi a společenská potřeba.57 Veřejnost se tedy 

vyjadřuje к danému povolání kladně. Na zřetel je také brána aprobace, 

na níž je pedagog zaměřen. Postavení učitele se také odvíjí od jeho místa 

v sociální struktuře společnosti, regionu či místa.58 

Jeden ze znaků, který učitelům v dnešní době přisuzuje vysokou 

prestiž, je nejen fakt, že učitelské povolání je považováno za poslání, ale 

také předpoklad nových modelů profesního chování učitelů. Od učitelů se 

očekává, že budou ke své profesi vystupovat jako přiměřeně autonomní, 

pedagogicky a předmětové vysoce kvalifikované osobnosti, s patřičnou 

mírou profesního sebevědomí založeného na reflexi změn profesního 

prostředí, na sebereflexi a na ovládání sociálních dovedností.59 

Naopak atraktivnost tohoto povolání je hodně nízká, zejména kvůli 

nedostatečnému finančnímu ohodnocení, proto se pedagogická fakulta 

stává neatraktivní školou. 

Ptáte se, jak je tedy možné, že každoročně přibývá přihlášek 

na pedagogické fakulty? Že téměř každý si přihlášku na pedagogickou 

fakultu podá? Tento počet roste nejvíce od roku 1993.60 Otázkou však 

zůstává, zda - li všichni, kdo se na pedagogické fakult přihlásí, mají v plánu 

toto povolání do budoucna vykonávat. Odpověď zní - ne. 

Pedagogická fakulta je vysoká škola stejně jako ostatní, poskytne titul, 

proto se na ní hlásí čím dál tím více zájemců. Největší zájem je o obory 

kombinované s jazyky.61 Proto jsou pedagogické fakulty přeplněny 

uchazeči, kteří se na pedagogickou fakultu hlásí kvůli studiu cizích jazyků, 

nikoliv kvůli zájmu učit. Studie prokázaly, že na pedagogické fakulty se 

zájmem v budoucnu vyučovat, se studenti hlásí na první stupeň, kde 

57 HAVLÍK, Radomír. Zrání učitele. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. - SPILKO VÁ, V. - STECH, S. -
ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta 
UK, 1998, str. 9 7 - 9 8 . 
58 Tamtéž, str. 95. 
59 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 14. 
60 HAVLÍK, Radomír. Zrození učitele. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. - SPILKOVÁ, V. - ŠTECH, S. -
ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta 
UK, 1998, str. 79. 
61 Dříve se jednalo zejména o dějepis a český jazyk. 
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převyšuje zájem o práci s dětmi, nad finanční stránkou. Nejmenší procento 

studentů, kteří opravdu učí, jsou studenti mužského pohlaví. Ženy, které se 

hlásí na pedagogickou fakultu, mívají častokrát mezi svými důvody (když 

pomineme ty, jež se hlásí z důvodů studia oboru s nezájmem učit) zájem 

o děti a mládež a zejména mnoho volného času, který chtějí trávit s rodinou. 

Nad finančními prostředky se často vůbec nezamýšlejí.62 

Dalším problém je, že školy z finančních důvodů přijímají co nejvíce 

studentů. Na jednu stranu je to samozřejmě pro studenty výhodné, 

na stranu druhou se pak nesmíme divit, že kolují názory, že se 

na pedagogickou fakultu dostane téměř každý. S tímto ovšem souvisí i fakt, 

že ne každý studia úspěšně ukončí. 

Typickým příznakem pedagogického povolání v České republice je 

v této době feminizace, stárnutí učitelských sborů a nezajištěná 

kvalifikovanost. Feminizace ve školství je problém, který se na našem 

území vyskytuje častěji, než v jiných zemích. Muži ve školství zkrátka chybí. 

Nejvíce se feminizace dotýká mateřských škol, kde se učitelé - muži, vůbec 

nevyskytují. Na základních školách mají ženy také silnou převahu. Jediné 

školy, kde se alespoň z části vyskytují učitelé, jsou střední odborná učiliště 

a střední odborné školy, kde je poměr mužů a žen příznivější, neboť učitel 

střední školy má vyšší společenskou prestiž a zároveň i vyšší plat.63 

Stárnutí učitelských sborů je v dnešní době také problémem.64 Opět 

to souvisí s atraktivností. Mladí vysokoškolští absolventi v důvodu nízkého 

platového ohodnocení na místo pedagoga častokrát nenastoupí, proto si 

uchazeč o studium na pedagogické fakultě volí takovou aprobaci, aby 

případně nemusel učit a byl v nějaké konkrétní oblasti vzdělán. Nezbývá 

tedy nic jiného, než volné pracovní pozice obsadit důchodci. Ti zajisté 

dokáží zúročit léta praxe ve vyučování. Je ale nutné brát v potaz, že pro 

některé by mohla být problémem příliš moderní doba s příliš moderními 

studenty. 

62 HAVLÍK, Radomír. Zrození učitele. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. - SPILKOVÁ, V. - ŠTECH, S. -
ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M .Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta 
UK, 1998, str. 79 - 88. 
63 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 17. 
64 Tamtéž, str. 17. 
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Situace je poté řešena tzv. externisty, kteří jsou odborníci v daném 

vyučovacím předmětu, či učitelé z jiných škol, kteří tímto způsobem hledají 

přivýdělek. Problémem je, že mnoho externistů nemá pedagogické 

vzdělání.65 

Na závěr tohoto tématu bych zmínila, že dle kategorizace složitosti 

práce jsou středoškolští učitelé zařazeni do osmé skupiny z devíti, přičemž 

v první skupině se nacházejí lidé, jejichž práce je charakterizována jako 

práce nekvalifikovaná a pomocná (pouliční prodavači, uklizeči, metaři, atd..) 

a práce v deváté skupině je vysoce složitá a kvalifikovaná, mnohostranná 

a tvůrčí (ředitelé velkých podniků, architekti, lékaři, biologové). Osmá 

skupina tedy představuje práci vysoce složitou a kvalifikovanou, 

mnohostrannou a samostatnou. V této skupině jsou spolu se 

středoškolskými a vysokoškolskými učiteli např. starostové, velitelé 

vojenských jednotek, zubní lékaři, novináři, atd...Jako zajímavost bych 

uvedla, že učitelé základních škol se nacházejí o skupinu níže - práce je 

vysoce složitá a kvalifikovaná, jednostranná nebo opakovaná, s omezenou 

samostatností.66 

2.3. Ekonomické problémy učitelů 

Nyní se dostáváme к tématu, které je v současné době nejvíce 

diskutované. Právě ekonomické problémy vrhají na školství negativní obraz 

a jsou jednou z příčin, můžeme říci hlavních příčin, nezájmu o učitelskou 

profesi. Začínající učitelé se musí smířit jak s nízkými platy, tak s tím, 

že nemají status veřejného činitele. Diskutovaným problém je téměř nulová 

možnost pracovního postupu, učitelé se nechávají slyšet, že kariéra 

ve školství zkrátka neexistuje. 

65 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 17. 
66 TUČEK, Milan. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 2003, str. 101. 
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Již během studia na pedagogických fakultách se studenti rozmýšlejí, 

zda učit, či nikoliv. Nejvíce učit chtějí studenti v prvních ročnících67, ale 

postupem času si studenti uvědomují důležitost a nutnost finančních 

prostředků, které jim práce ve školství neposkytne. Většina studentů 

na jiných, než pedagogických fakultách, je celé studium inspirována 

vysokými platy, o kterých se vyučující zmiňují. Na pedagogické fakultě je 

tomu naopak - studenti neustále slýchávají, jak práci pedagoga nelze 

vykonávat pro peníze, leč pouze pro dobrý pocit. 

Mnoho studentů si během studií přivydělává, ale i tak hlavní příjem 

u většiny studujících tvoří rodiče a jejich příspěvky. Veškeré vydělané 

peníze jsou investovány do školy, bydlení a studentského života - do života 

si z tohoto „výdělečného" období příliš neušetří.68 Mládeži poznávají ceny 

potravin, ceny nájmů, bytů a ostatních důležitých věcí - docházejí к názoru, 

že pedagogické povoláním by je neuživila a začínají se dívat po jiné práci. 

Nyní se pokusím nastínit, zda-li je situace opravdu tak nepříznivá. 

Po nástupu do školství musí pedagog v mnoha zemích Evropy projít 

tzv. zkušebním obdobím, trvajícím v některých oblastech až tři roky (nejvíce 

jeden až dva roky). U nás se tento trend prozatím neprosadil. Učitel je 

většinou přijímán ihned.69 

Odměňování učitelů závisí především na jejich kvalifikaci, stupni školy, 

na kterém vyučují, počtu odpracovaných let a funkci, kterou zastávají.70 

V současné době v České republice používáme také termín osobní 

příplatek - jakési osobní ohodnocení „které činí v průměru zhruba 20% 

a o jeho výši rozhoduje ředitel školy. Systém financování pedagogogů je 

tedy předmětem neustálých diskuzí. Prognózy o zvyšování platu učilů však 

nejsou v dnešní době naplněny a otázkou zůstává, zda-li v blízkém 

časovém horizontu к jejich naplnění dojde. 

67 HAVLÍK, Radomír. Zrození učitele. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. - SPILKOVÁ, V. - ŠTECH, S. -
ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta 
UK, 1998, str. 85. 
68 TICHÁ, Milena. Sociálně ekonomické postavení a ekonomické aspirace studentů Pedf UK. In 
HAVLÍK, R. - KOŤA, J. - SPILKOVÁ, V. - ŠTECH, S. - ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské 
povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, str. 113. 
69 ŠVECOVÁ, Jana. Materiální podmínky nastupujících českých učitelů ve srovnání se zahraničím. 
In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. - SPILKOVÁ, V. - ŠTECH, S. - ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M. Učitelské 
povolání z pohledu sociálních véd..Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, str. 124. 
70 tamtéž, str. 128. 
71 tamtéž, str. 131. 



V médiích se často dočítáme zajímavé přirovnání začínajících 

pedagogů s vysokoškolským diplomem a pracovníků, kteří mnohdy ani 

nemají složenou maturitní zkoušku. Z tiskové zprávy Ústavu pro informace 

ve vzdělávání72 vyplívá, že: „Průměrný příjem učitelů v regionálním školství 

se v roce 200f3 zvýšil oproti roku 2006 o 5, 6% na 23 858 Kč.,74 

- průměrný příjem učitelů mateřských škol 19 188 Kč 

- průměrný příjem učitelů základních škol 24 121 Kč 

- průměrný příjem učitelů středních škol 25 660 Kč 

Je potřeba brát v úvahu, že platy zde uvedené jsou průměrné, neboť 

skutečná výše platu se odvíjí od kraje, v němž učitel vyučuje. Také je nutno 

dodat, že v těchto statistických údajích nejsou zahrnuty platy 

pedagogických zaměstnanců ze státní správy a zahrnují také ostatní zdroje, 

např. fond odměn.75 Část tiskové zprávy Ústavu pro informace ve 

vzdělávání za školní rok 2007 a za 1. pololetí roku 2008 přikládám v příloze. 

Je zajímavé srovnávat s jinými absolventy. Jakožto studentka vysoké 

školy mám samozřejmě mnoho kontaktů s jinými studenty, a proto 

jednoznačně vím, jak jsou nástupní platy do zaměstnání rozdílné - např. 

programátoři či strojní inženýři mají stejný vysokoškolský titul jako 

pedagogičtí absolventi, a přesto mají průměrný měsíční znatelně vyšší. 

Po studiích je cílem téměř každého zařizovat si vlastní bydlení 

a založit si vlastní rodinu. Jednou z hlavních podmínek je mít dostatek 

financí, které školství nezajistí. Práce ve školství se pro mnohé absolventy 

pedagogických fakult, tedy pro budoucí učitele, stává neatraktivní kvůli 

nízkému platovému ohodnocení. Životní nároky stále stoupají a soukromý 

sektor mnohdy nabízí takové podmínky, kterým málo kdo odolá. 

Absolventi pedagogických fakult se neustále dotazují, proč mají jedni 

vysokoškolští absolventi nástupní platy razantně vyšší, než ti druzí, když 

72 Data z UIV vycházejí jak ze státního rozpočtu, tak ostatních zdrojů (např. fond odměn), do 
analýzy jsou zahrnuty také školy a školská zařízení zřizované soukromníky a církvemi. 
73 Průměrné platy pro rok 2008 budou zveřejněny během následujícího roku 2009. 
74 Tisková zpráva UIV, Praha, 17.4. 2008. 
75 Tisková zpráva UIV, Praha, 17.4. 2008. 

29 



na získání titulu vydaly obě skupiny téměř stejné úsilí. Toto téma je hodně 

řešeno pomocí médií. Jedna z nejčerstvějších informacích se týká 

tzv. atestace učitelů: „V ohodnocení tak bude důležitější kvalifikace než věk" 
76 říká ministr školství Ondřej Liška. „Ministerstvo školství chce kantory 

povzbudit к dalšímu studiu a zavést atestace. Po zkouškách učitelům 

vzroste plat. O tom, kolik peněz bude brát učitel, v budoucnu rozhodne jeho 

další studium po promoci. Ministerstvo školství připravuje plán, který počítá 

s obdobou lékařských atestací. Učitelé je sice nebudou mít povinné, ale 

poté, co si zvýší vzdělání, jim automaticky vzroste plat. Ministerstvo školství 

chce už na začátku března představit „standardy učitelské profese". Ty 

stanoví, co má správný učitel umět. S tím bude spojen právě kariérní 

žebříček „vykolíkovaný" atestace m i.'77 Toto je problém, který není 

prodiskutováván poprvé. Jedná se tedy o velmi diskutabilní téma. Myslím si, 

že nynější situaci postavení pedagogů by atestace nevyřešily, akorát 

povedou к problémům dalším a to např. s motivacemi či organizací. 

2.4. Problémy výkonu povolání 

Mám - li se zmínit o problémech výkonu učitelského povolání, je 

nezbytné začít jakýmsi shrnutím oněch problémů. Mezi nejčastější problémy 

patří autorita a problémy s rodiči. Dalšími aspekty, jež práci pedagogům 

zhoršují, je nezájem žáků o studium, agresivita žáků a v neposlední řadě 

také stále zvyšující se počet žáků ve třídách (tento problém se týká zejména 

základních škol). Učitelské povolání je zatíženo velkou psychickou 

náročností.78 

Jako největší problém bych viděla autoritu. Autoritu si každý člověk 

získává svým chováním a vystupováním. Učitel samozřejmě také, u učitele 

76 MF Dnes: Učitel dostane razítko, že umí učit: Ministr v médiích [online]. 2009, [cit. 2009-21-02]. 
Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/ministerstvo/mf-dnes-ucitel-dostane-razitko-ze-umi-ucit>. 
77 Tamtéž. 
78 HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy а školy. Praha: Portál, 2002, str. 155. 
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je zkoumáno zejména chování ve vyučování. Autorita učitele je buď 

formální, nebo přirozená.79 

Formální autorita je autorita, kterou má učitel v každém případě. Je to 

autorita, kterou zajišťuje to, že učitel je učitel - je žákovi nadřazen. Zatímco 

přirozená autorita je autorita získaná vlastní pílí a šikovností. Mezi učiteli 

jsou tací, kteří mají autoritu tzv. v krvi a tací, kteří si ji budují několik let.80 

Problém ovšem je, že i když se učitel snaží být dobrým učitelem (má 

к dětem dobrý vztah, má dobrý vztah s rodiči, má jasně stanové učební 

postupy, je spravedlivý), děti to neoceňují. Samozřejmě tím nemíním 

všechny děti, jsou ti, které snahu ocení, ale bohužel jich příliš není. Toto pak 

vede к naprosté rezignaci učitele, téměř až к syndromu vyhoření. 

Syndrom vyhoření, nebo-li pocit naprostého vyčerpání. Většinou 

nastává, když pedagog zjistí, že profesní realita není totožná s profesním 

očekáváním. Syndrom vyhoření je důsledek pozvolného procesu. Nejdříve 

jedinec pracuje a věří, že prací a poctivostí dosáhne uznání a svých cílů. 

Poté pedagog zjišťuje, že nestíhá a že jeho práce není dostatečně 

ohodnocována. Přicházejí neurózy a počátek chaotického jednání 

a nakonec převládá únava, rezignace, zklamání a vyčerpání. 

Vyskytují se příznaky jako deprese, únava, úzkost, porucha spánku, 

tělesné potíže a zejména potíže psychické.81 

Základním problém je, že učitel, jenž je vzdělám ve svém oboru, 

zároveň také v psychologii, pedagogice, sociologii atd. není dostatečně 

oceňován - učitel je brán jako někdo, kdo umí od všeho něco, ale nic 

do detailu.82 Pokud je toto učiteli neustále připomínáno a dáváno najevo, 

pak dochází к onomu problému. Učitel také odchází z fakulty nadšen 

a povolání si idealizuje a postupem času dochází к názoru, že vše je úplně 

jinak a z pracovního místa raději odchází. Není divu, že je povolání učitele 

řazeno к velmi náročným a vytíženým profesím. Jeden z nejčastějších 

79 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 33. 
80 Tamtéž, str. 33. 
81 PAVELKOVÁ, Isabella. Přednáška z Psychologie učitelství. Praha: UK - PEDF, 12.12.2008, 
6.přednáška. 
82 ŠTECH, Stanislav. Dilemata a ambivalence učitelského povolání. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. -
SPILKOVÁ, V. - ŠTECH, S. - ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské povolání z pohledu sociálních 
věd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, str. 51. 
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projevů, který se u učitele objevuje, je stres, který po dlouhodobém 

působení vede i к fyzickým potížím. 

Dalším problémem je vztah mezi učiteli a rodiči. Kolikrát bývá tento 

vztah mnohem složitější, než vztah se samotnými žáky. Samozřejmě opět 

záleží na typu rodiče, ale častokrát se shledáváme s tím, že rodič 

mnohokrát svádí vinu na učitele. Když má jejich dítko jedničku, je to jeho 

zásluha, neboť je šikovné, ale jakmile přinese pětku, vždy je to chyba 

učitele (samozřejmě existují i případy, kdy učitel opravdu není dobrým 

pedagogem, ale těch je minimum). Osobně si myslím, že také vázne 

komunikace mezi rodiči a pedagogem. Neustále se doslýcháme, jak jsou 

třídy o třídních schůzkách poloprázdné. 

Mezi jeden z největších problémů patří vzrůstající agresivita žáků. 

České děti jsou stále více agresivnější. Vyhrožují učitelům, natáčejí je 

na mobil a zesměšňují je na internetu. U nás je velice známý případ vraždy 

ve Svitavách, kdy učeň ubodal svého pedagoga. Stále se množí případy, 

kdy učitelé zveřejňují vyhrožující sms, které jim od studentů přicházejí. Starý 

není ani případ mladého učitele, kterému žáci na hlavu vhodili odpadkový 

koš. Jedna z poslední zpráv hovoří o sebevraždě bývalého ředitele školy 

v Železném Brodě. Jeho kariéra skončila loni v létě poté, co se na internetu 

objevilo video, ve kterém pohlavkuje jednoho ze svých žáků, který ho 

předtím schválně vyprovokoval ostrou nadávkou.83 

Nabízí se otázka, zda-li by neměly české zákony proti agresivním 

dětem pedagogy více chránit. Velice mě inspiroval článek z Mladé Fronty 

Dnes ze dne 24. 10. 2008, v němž se dočítáme, že školské odbory chtějí 

prosadit zvláštní ochranu pedagogů - např. žák pohrozí učiteli fyzickým 

násilím a budou mu za to hrozit dva roky vězení. Konečně bychom dospěli 

do fáze, v níž učitel bude mít status veřejného činitele, a útok na učitele 

by byl shodný s útokem na policistu či exekútora.84 

83 Učitelé si nevědí rady s nezvladatelnými žáky, o pomoc žádají politiky: iDnes.cz [online], 2009, 
[cit. 2009-21-02]. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/ucitele-si-nevedi-rady-s-
nezvladatelnymi-zaky-o-pomoc-zadaji-politiky-1 ef 
/studium.asp?c=A090205_07580Lstudium_bar>. 
84 SUCHOMEL, Petr. 2008. „Učitelé chtějí, aby je před žáky chránil zákon." Mladá fronta DNES, 
24.10.2008, AI . 
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Šéf asociace učitelů Jaroslav Štercl říká: „Zároveň by zajisté status 

veřejného činitele prospěl к prestiži a respektu učitelského povolání.",85 

Můj názor se s panem Štreclem jednomyslně shoduje. Myslím si, že 

v dnešní době velké procento absoloventů pedagogičkách fakult nezamíří 

do školství právě kvůli obavě z kriminality. 

Dalšími návrhy na ochranu pedagogů jsou instalace kamer do tříd, 

více pravomocí ředitelům a v poslední době také bezpečnostní rámy, které 

by byly u vstupu a zamezily by tím, aby žáci do škol nosili nebezpečné 

zbraně.86 Čeští pedagogové takto chtějí zabránit incidentům, které se příliš 

často odehrávají na některých zahraničních středních školách.87 V této době 

nám nezbývá nic jiného než doufat, že v České Republice situace 

nevygraduje tolik, jako v okolních zemích. 

Co se týče problémů učitele mimo školní zdi, lze je shrnout do slovního 

spojení - profesní deformace. Učitel po několika letech své profese 

nalezne ve své práci svou identitu. Učitel má doma často tendence 

napomínat, poučovat a vše kontrolovat. Učitel je také automaticky obětavý, 

má rád pořádek, je zvídavý a rád vše organizuje.88 

Na závěr této kapitoly bych ráda shrnula poznatky o postavení učitele 

v dnešní společnosti. Když jsem si přečetla všechny možné publikace, které 

к tomuto tématu byly publikovány, mohu akorát souhlasit s odborníky, že 

učitelské povolání je jedno z nejdůležitějších povolání vůbec. Je velice 

smutné, jak je tato profese vnímána veřejností a je neustálým předmětem 

posměchu. Můj názor je ten, že stejně jako jsou důležití doktoři, policie, 

hasiči, tak stejně tak jsou důležití učitelé (všech stupňů). Vždyť nebýt 

učitelů, nikdy by lékař nebyl lékařem či policejní příslušník policejním 

příslušníkem. 

„Učitel je jakýmsi manažerem práce třídy, je diagnostikem učebních 

stylů žáků a konzultantem s učebními obtížemi. Je zároveň pečovatel 

o sociální pohodu, zdravia bezpečnost žáků, je vychovatel a ochránce 

85 Tamtéž 
86 Tamtéž, A5. 
87 Nejznámějším případem vraždění na amerických školách je zřejmě masakr na střední škole 
Columbine Denveru, při kterém v dubnu 1999 dva studenti zastřelili 12 svých spolužáků, jednoho 
učitele a pak i sami sebe. 
88 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 34. 
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morálních, kulturních a duchovních hodnot, je to novátor a zároveň tvůrčí 

pracovník, který přijímá role v týmu školy.'89 

S9 WALTEROVÁ, Eliška a kol. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 
Sborník z celostátní konference. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2001, str. 11 - 12. 
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3. Profesionalizace učitelského povolání 

Ihned na úvod je důležité zmínit se o tomto jevu a vysvětlit, co vůbec 

profesionalizace znamená. Zájem o tuto problematiku souvisí s americkým 

sociologem Talcottem Parsonsem, díky jehož iniciativě byla realizována 

řada mezinárodních srovnávacích výzkumů, při nichž došlo к ustálení 

a vysvětlení pojmu profesionalita.90 

„Shrneme-ii základní učení, lze říci, že к profesionalitě neodmyslitelně 

patří: vysoká úroveň odborných znalostí, nezávislost expertního posouzení 

potřeb klienta, obrana proti diletantům či šarlatánům, vytváření odborných 

asociací a etického kodexu, který umožňuje autonomní posouzení 

výkonu. '91 

Z tohoto shrnutí můžeme odvodit klíčové znaky profesionality učitele, 

jimiž jsou: „Dovednost reflexe praktických zkušeností, kriticky analyzovat 

vlastní činnost ve vztahu к cílům a dosahovaným výsledkům, vyvozovat 

z toho důsledky a následně pak měnit, obohacovat, zdokonalovat další 

činnosti a dovednosti distance od vlastní praxe - dovednost poodstoupit 

a nahlédnout na svou praxi zvnějšku, nebýt příliš zanořen ve vlastní akci.102 

Jak jsme se již dočetli v předchozích kapitolách, cesta 

к profesionalizaci českých učitelů byla velice složitá. Začala již po roce 

1918, ale stále nebyla možnost plnohodnotného vzdělání. Tato možnost 

přišla až se zřízením pedagogických fakult roku 1946. S rokem 1948 byla 

profesionalizace českých učitelů na nějaký čas opět pozastavena 

a obnovena byla až v po roce 1989.93 

Z hlediska profesionality může být učitel ve třech různých pozicích: 

a) učitel jako dělník = učitel vykonává pouze to, co je po něm 

žádáno, nemá žádné své specifické techniky výuky 

b) učitel jako řemeslník = sám si určí postup ve vyučování, ale 

neumí tuto techniku vysvětlit dále svým kolegům 

90 HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy а školy. Praha: Portál, 2002, str. 163. 
91 Tamtéž, str. 165. 
92 SPILKOVÁ. Vladimíra. Současné změny v pojetí učitelské profese. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. -
SPILKOVÁ. V. - ŠTECH, S. - ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M.Učitelské povolání z pohledu sociálních 
věd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, str. 76. 
93 HAVLÍK, Radomír; KOŤA, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002, str. 163. 
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с) učitel jako umělec = charisma učitelské profese, vše si 

vymýšlí sám, je kreativní a své postupy umí předat i jiným 

kolegům94 

Je jasné, že pro žáky je nejzajímavější učitel - umělec. Alespoň pokud 

situaci hodnotím ze svého pohledu - pohledu studenta. Učitel, který přijde 

do třídy, aby si odvykládal svých 45 minut, absolutně nejeví zájem 

o komunikaci s žáky a neustále monotónně přednáší, je podle mého mínění 

špatný pedagog, neboť mu žáci nevěnují příliš velkou pozornost. Kreativní 

pedagog dokáže svým uměním žáky zaujmout. 

3.1. Učitelské povolání jako profese 

Kdybychom se podívali na pojem profese, zjistíme, že v různých 

terminologiích je chápán poněkud rozdílně. V ČR lze toto slovo zaměňovat 

se slovem povolání. „Anglosaská terminologie užívá termínu profession 

pouze к označení činností a zaměstnání, v nichž převažuje náročná 

duševní činnost spojená se společenským uznáním.'95 Důležité ovšem je 

mít na paměti rozdíl mezi profesí a zaměstnáním. Na základě knihy Být 

učitelem uvádím pět hlavních rysů profese, z nichž převážná většina 

sociologů vychází: 

a) expertní teoretické a praktické znalosti nezbytné pro řešení 

důležitých společenských otázek 

b) zájem o větší prospěch společnosti 

c) autonomie v rozhodnutích týkajících se profese 

d) etický kodex, podle kterého se musí příslušníci profese chovat 

a být zodpovědní 

e) existence „profesní kultury" projevující se ve fungování 

profesní organizace 

94 PAVELKOVÁ, Isabella. Přednáška z Psychologie učitelství. Praha: UK - PEDF, 12.12.2008, 
ó.přednáška. 
95 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 8. 
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Když se na tyto body pozorně zadíváme je nám jasné, že první bod 

učitelé splňují, požadavek vysokoškolského vzdělání je důkazem.96 

Vzhledem k tomu, že učitel je ten, který vychovává mladou generaci 

a zároveň by měl být pro ni vzorem, je pravdivý i druhý bod - jak se zmiňuji 

výše, učitelské povolání je jakýmsi posláním. Z vlastní zkušenosti musím 

dodat, že ne vždy je učitel schopen žákům vše potřebné předat, neboť jejich 

zájem o studium a respekt к učitelům není zcela stoprocentní.97 

Co se týče třetího bodu - autonomie, nastává problém (vyjma 

vysokoškolských učitelů), neboť samostatnost v rozhodování učitele je 

omezena školskými normami. Pedagogové mají možnost vytvářet sami 

osnovy a průběh hodiny, nicméně kreativita a autonomie je omezena.98 

Ve čtvrtém bodě se nabízí otázka, zdali mají učitelé definovaný etický 

kodex. Odpověď zní: nemají. Na historickém základě lze říci, že etická 

stránka učitelství bývá spojována s osobností učitele.99 Je na každém, aby 

si udělal na problematiku názor, zdali souhlasí s tím, že se „předpokládá 

a očekává," aby učitel byl vzorem, nebo zdali by měl být kodex definován. 

Já osobně si myslím, že žijeme ve 21. století a nemůžeme nikomu 

přikazovat, jak se má mimo své pracoviště chovat. Samozřejmě, že 

souhlasím s přísným chováním učitelů ve školách, ale mimo ni jsou 

obyčejnými občany a mají právo na jakékoliv chování. Je na samotném 

učiteli, jestli se se svojí rolí ztotožní mimo školu, či ne. Je také na zvážení 

každého, zdali bude schopen poté ustát tlak ze strany rodičů a výsměch 

ze strany žáků. 

Pedagogové stejně jako jiné profese musí přijmout určitý model 

profesního chování, který doprovází profesní organizace. Ta se také učitelů 

netýká - nemají svoji komoru. Požadavky na utvoření profesní komory 

učitelů jsou neustálým tématem.100 

Po shrnutí těchto faktů se tedy nabízí otázka, zdali je učitelství 

skutečná profese? Vzhledem k tomu, že profese učitele nesplňuje všechny 

podmínky, skutečnou profesí není. V literatuře se často dočteme, že 

96 Tamtéž, str. 9. 
97 Tamtéž, str. 9. 
98 Tamtéž, str. 10. 
99 Tamtéž, str. 10. 
100 Tamtéž, str. 11. 
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učitelské povolání je tzv. semiprofesí- povoláním, které má příliš mnoho 

členů a mezi nimiž převládají ženy.101 

3.2. Jaký by měl učitel být 

Většina přednášek týkajících se učitelství a témat tomuto podobných, 

začíná otázkou: „Jaký by měl učitel být? Existuje ideální učitel?" 

Z přednášek Isabelly Pavelkové, CSc. se doslýcháme o tzv. učiteli 

expertovi, což je učitel, jenž umí rozpoznat typickou a atypickou situaci ve 

vyučování, je to učitel, který umí zareagovat na danou situaci ve třídě a 

následně o ní doma přemýšlí a snaží se vymyslet její řešení.102 

Dle nejnovějších zpráv by v nejbližší době mělo Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy, pod vedení Ondřeje Lišky, vydat seznam obecných 

požadavků na kvalitního učitele. Tímto seznamem by se později měly řídit 

i pedagogické fakulty.103 Otázkou však zůstává, zdali může seznam 

obecných požadavků vypomoct ke zkvalitnění učitelů. Další otázka, která se 

nabízí je, zdali může existovat ideální učitel? 

Já osobně si představím ideálního učitele jako učitele, který umí 

vysvětlit a zajímavým způsobem vyložit probírané téma, je přísný a zároveň 

spravedlivý. Každý si ale svého ideální učitele představuje jinak. Proto si 

myslím, že nikdy nemůže žádný učitel být ideální. 

Nicméně se zde pokusím nastínit základní požadavky na ideálního 

učitele. Je nutno ale stále brát na zřetel, že zřejmě ani není v lidských silách 

všechny tyto vlastnosti mít, a držet se jich. 

a) Mít rád děti a mládež a být schopný s nimi relevantně 

komunikovat 

b) Být dobře informovaný 

c) Být flexibilní 

101 Tamtéž, str. 11. 
102 PAVELKOVÁ, Isabella. Přednáška z Psychologie učitelství. Praha: UK - PEDF, 12.12.2008, 
ó.přednáška. 
103 Co má umět dobrý učitel? Poznat šikanu a být zábavný: iDnes.cz [online], 2008, [cit. 2009-22-
02]. Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/co-ma-umet-dobry-ucitel-poznat-sikanu-a-byt-
zabavny-f82-/studium.asp?c=A081217_073949_studium J f > . 
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d) Být optimistický 

e) Být modelem rolového chování 

f) Být schopen uvádět teoretické poznání do praxe 

g) Být důsledný 

h) Být jasný a stručný 

i) Být otevřený vůči druhým a světu 

j) Být trpělivý 

k) Být vtipný 

I) Být dostatečně sebejistý 

m) Projít pestrou přípravou na profesní dráhu 

n) Být vhodně upraven a dodržovat zásady osobní hygieny104 

Jak jste si tedy přečetli, na učitele je kladeno hodně požadavků. I když 

se najde onen ideální učitel se všemi těmito vlastnostmi, tak i přesto to bude 

pro někoho „jen,, učitel s nízkým platovým ohodnocením, kterého ne 

všichni žáci ani rodiče ocení. 

Dle mého názoru, aby byl učitel dobrým pedagogem, měl by na prvním 

místě být ve vyučování sám sebou a být si jistý informacemi, které předává 

studentům. Jak jsem již zmiňovala, měl by být spravedlivý, nepřetvařovat se 

a zejména klást důraz na přísnost. Z novinových článků se ale dozvídáme, 

že o učitele, který je spíše kamarád než pedagog, nemají zájem ani 

studenti: „Když se z učitele stane jenom kamarád, mnoho lidí toho zneužije 

a myslím, že tak to fungovat nemůže", „Pro mě je autorita ten učitel nebo 

učitelka, kteří dokáží být důslední, mají charisma, v hodině si dokáží sjednat 

pořádek, jsou ochotní pomoct žákům a takoví učitelé mají viditelný 

respektř05 

1M KOŤA, Jaroslav. Profesionalizace učitelského povolání. In HAVLÍK, R. - KOŤA, J. -
SPILKO VÁ, V. - ŠTECH, S. - ŠVECOVÁ, J. - TICHÁ, M .Učitelské povolání z pohledu sociálních 
véd. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1998, str. 30. - 34. 
105 Učitel musí být důsledný a umět si zjednat pořádek: iDnes.cz [online]. 2008, [cit. 2009-22-02]. 
Dostupné z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/ucitel-musi-byt-dusledny-a-umet-si-zjednat-poradek-
fsb-/studenti.asp?c=A081021 _180125_studenti_bar>. 
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3.3. Pravomoc učitele 

S problematikou pravomocí souvisí strach ředitelů a pedagogů 

z narůstající kriminality žáků, neboť kolikrát jsme již byli svědky útoku 

studenta na učitele, pro něhož je tato situace o to nepříjemnější, že se 

nemůže fyzicky bránit a žáka slovně napadnout. Vyhrožování zhoršenými 

známkami z chování již nepatří mezi účinné metody. 

V pořadu České televize Máte slovo, ze dne 15.1. 2009, se nechal šéf 

asociace pedagogů základního školství Jaroslav Štercel slyšet, že řešení by 

mohlo být následující. Pro nezvladatelného žáka přijde do školy rodič a dítě 

bude potrestáno na několik hodin či dní zákazem vstupu do školy. 

Osobně si myslím, že toto situaci v žádném případě nevyřeší. To, že 

dítě bude doma pro většinu nebude trest, nýbrž v první řadě radost. Nejvíce 

biti na této situaci budou rodiče, kteří si budou muset vzít dovolenou v práci, 

protože nechat dítě na celý den doma samotné, zvláště takové 

problematické dítě, je nepřijatelné. O problematice výkonu učitelského 

povolání jsem se podrobně rozepsala v druhé kapitole. Tato nemožnost se 

bránit souvisí i s výše zmíněným tématem, a sice udělení učitelům status 

veřejného činitele. 

Častokrát také slýchávám, že situaci vyřeší znovu zavedení fyzických 

trestů, s čímž nesouhlasím. Já osobně zastávám názor, že násilím se nic 

nevyřeší a pokud by měl být vzájemný respekt učitel - žák založen 

na strachu z oboustranného násilí, situace nikam nepovede, ba naopak 

ještě se zhorší, neboť postupem času by tato možnost mohla vést dále, než 

к "obyčejným" pohlavkům. 

Mezi často probírané téma patří také fakt, že se ze škol příliš 

nevylučuje. Kdyby měl učitel moc nechat žáka ze školy vyloučit (v případě 

neustále se opakujícího nevhodného chování) zajisté by se situace zlepšila. 

Studenti by si rychle rozmysleli, jestli jim urážka či fyzické napadení 

pedagoga stojí za vyloučení ze školy. 

Do této kapitoly bych ráda zahrnula pár řádek o kompetencích 

učitelů. „Kompetence učitele je soubor profesních dovedností a dispozic, 

kterými by měl být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své 
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povolánŕ06 Kompetence učitele lze rozdělit na sedm různých druhů, s nimiž 

by se měl zajisté každý student pedagogické fakulty seznámit. 

a) Kompetence oborově předmětová - opět se dostáváme 

к požadavku kvality vzdělání, k tomu, aby byl učitel schopen 

přednést požadovanou učební látku a zároveň byl schopen 

žákům dokázat, že je v příslušném oboru vzdělám a do oboru 

žáky uvést 

b) Kompetence didaktická a psychodidaktická - učitel dokonale 

ovládá způsoby vyučování, je schopen dobře a efektivně vést 

výuku např. pomocí různých pomůcek 

c) Kompetence obecně pedagogická - učitel se dovede 

orientovat ve výchově a vzdělávání, má znalosti o právech 

dítěte a respektuje je 

d) Kompetence diagnostická a intervenční - učitel je schopen 

blíže specifikovat žáky, identifikovat jejich případné vady, 

poruchy či nadání, zároveň je schopen rozpoznat šikanu či 

týrání a jiné sociálně patologické jevy 

e) Kompetence sociální, psychosociální a komunikativní - učitel 

umí vytvořit dobré učební prostředí, dokáže ve výuce brát 

v potaz i na vliv mimoškolního prostředí, velice dobře ovládá 

komunikaci jak ve třídě, tak s rodiči 

f) Kompetence manažérské a normativní - učitel má znalosti 

o normách, jež se vztahují к jeho práci, snaží se ve třídě 

o spolupráci žáků 

g) Kompetence profesně a osobnostně kultivující - učitel má 

veliký všeobecný rozhled, umí vystupovat na veřejnosti 

a reprezentovat svou profesní skupinu107 

Zde jsme si mohli udělat přehled o tom, čím vším by měl každý učitel 

disponovat. Svým způsobem se toto rozdělení kompetencí doplňuje 

a v něčem shoduje s charakteristikou ideálního učitele. 

106 VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2002, str. 25. 
107 VAŠUTOVÁ, Jaroslava a kol. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný 
systém. Sborník z celostátní konference. Praha: UK - Pedagogická fakulta, 2001, str. 37. - 40. 
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Závěr 

V této závěrečné části bakalářské práce se pokusím shrnout své 

poznatky o učitelském povolání. Jak jsem již v úvodu sdělila, sama studuji 

pedagogickou fakultu a momentálně jsem ve fázi, na jejímž konci bych ráda 

věděla, zdali se dál vydám cestou učitelské profese, či změním směr. To byl 

také jeden z hlavních důvodů, proč jsme si toto téma vybrala. Chtěla jsem 

o něm zjistit více, což se mi také podařilo. 

Ve společnosti neustále slýcháváte o pedagozích jen ty špatné zprávy, 

proto není divu, když pominu finanční stránku této činnosti, že atraktivnost 

tohoto povolání není veliká. Nicméně poté, co jsem téměř celý rok sledovala 

zprávy к tomuto tématu, přečetla mnoho publikací a zároveň se vyptávala 

mezi učiteli a žáky, docházím к názoru, že učitelské povolání, je povoláním 

pro mě osobně zajímavým. Celkově pro společnost již méně. 

Aby se člověk v dnešní společnosti vydal na dráhu učitele, potřebuje 

k tomu hlavně silné přesvědčení o správnosti svého povolání, musí být 

přesvědčen o poslání, které má a mít veliké odhodlání. Nemůže očekávat 

takový respekt, jaký měli pedagogové dříve, a už vůbec nemůže očekávat 

dobré platové ohodnocení. Zároveň se musí bát vzrůstající agresivity žáků 

a počítat s tzv. otevřeností školy, jejíž součástí je i mimoškolní život, ale 

hlavně aktivita rodičů. 

V úvodu jsem nastínila, že bych ráda našla odpověď, zdali je přísloví: 

„„Koho bohové chtěli potrestat, toho udělali učitelemZ"108 pravdivé. Odpověď 

zní - není. Každé povolání má nějaké klady i zápory. U učitelském povolání ч 

se všichni z masmédii dozvídáme jen o těch záporech, což je bohužel 

smutné, neboť učitelské povolání má dle mého názoru i mnoho kladů. 

Jedním z nich je práce s lidmi. Možnosti ovlivňovat mladou generaci, 

možnost předávat jí nové informace a vzdělávat ji. Otázkou však zůstává, 

zdali jsou tyto argumenty dostatečné oproti oněm těm záporným, kterých je 

bohužel také poměrně mnoho. Je tedy na každém, aby zvážil, zdali chce být 

"IS ŘEZNÍČKOVA. Kateřina. Štiulcíci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 
1867- 1918. Praha: Libri. 2007, str. 145 
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pedagogem či nikoliv, ale při volbě rozhodnutí je třeba stavět vedle mnoha 

záporných argumentů i ty kladné. 
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Anotace 

Tato bakalářská práce je shrnutím postavení českého pedagoga v naší 

společnosti. Abychom si uvědomili rozdíl mezi učitelským povoláním doby 

minulé a dnešní, nastínila jsem v první kapitole postavení pedagoga 

v minulosti. V dalších dvou kapitolách se zabývám vývojem a ustálením 

odborných schopností, kterými musí plnohodnotný pedagog disponovat, 

neopomněla jsem ani podstatu profesionalizace tohoto povolání. 

Samozřejmě v mé práci nechybí ani shrnutí nejdiskutovanějších témat 

souvisejících s povoláním pedagoga. Na mysli mám například finanční 

ohodnocení či fyzické a psychické problémy, jenž toto povolání mnohdy 

doprovází. Nevynechala jsem ani vyjádření Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy к těmto problémům. Mezi zajímavé informace též řadím ty, 

které charakterizují ideálního učitele. 

Na závěr jsem se pokusila zhodnotit, zdali je v dnešní době 

perspektivní vydat se na dráhu učitelského povolání. 

This bachelor thesis is an overview of the position that the Czech 

teacher has in our society today. In my first chapter I look at the role of the 

teacher in the past era in order for us to realize the difference between the 

teaching profession in the past and in the present. In the next two chapters 

I focus on the evolution and the formation of the special skills which a full-

fledged teacher should posses; I also mention the principles of 

professionalism in this profession. 

In my work I also of course include a summary of the most discussed 

topics related to the teaching profession. By these I mean teaching salaries 

or the physical and psychological problems that are often associated with 

this profession. I also include a statement on these issues from the 

Ministry of Education, Youth and Physical Education. I feel that the 

characteristics of an ideal teacher belong among the more interesting of 

topics here. 

In my conclusion I attempt to evaluate whether the teaching profession 

is a satisfying one in today's day and age. 

46 



Přílohy 

Příloha 1 - Tisková zpráva z Ústavu pro informace ve vzdělávání (Praha, 

17.4. 2008) 

• Tabulka 1: Průměrná měsíční mzda/plat učitelů regionálního školství 

za rok 2007 

• Tabulka 2: Průměrná měsíční mzda zaměstnanců veřejných škol 

včetně kolejí a menz za rok 2007 

Příloha 2 - Tisková zpráva z Ústavu pro informace ve vzdělávání (Praha, 

11.11. 2008) 

• Tabulka 1: Průměrná měsíční mzda/plat zaměstnanců, resp. učitelů 

regionálního školství za 1. pololetí 2008 

• Tabulka 2: Průměrná měsíční mzda zaměstnanců veřejných škol 

včetně kolejí a menz za 1. pololetí 2008 

• Graf 1: Vývoj průměrných nominálních a reálných mezd/platů učitelů 

v regionálním školství 

Dokumenty jsem získala z Ústavu pro informace ve vzdělávání. 

47 



Příloha 1 

Tabulka 1: Průměrná měsíční mzda/plat' učitelů regionálního školství za rok 2007 (ze mzdových 
prostředků bez ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů, včetně soukromých a 
církevních škol a školských zařízení), za oba platové řády (§ 109 odst. 3 ZP, dříve zákon č. 143/92 Sb., o 
platu, a § 109 odst. 2 ZP, dříve zákon č. 1/92 Sb., o mzdě) 

Učitelé v regionálním školství Průměrná mzda 
v roce 2007 

rok 2007/ 
rok 2006 

Učitelé v regionálním školství celkem 23 858 Kč 105,6% 
Mateřské školy 19 188 Kč 105,2% 
Základní školy 24 121 Kč 105,3% 
Speciální školy celkem 25 614 Kč 106,4% 
Střední školy celkem (bez VOŠ) 25 660 Kč 106,2% 

Gymnázia a školy se sportovním zaměřením 25 819 Kč 106,6% 
Střední odborné školy 25 618 Kč 106,0% 
Střední odborná učiliště včetně SPV 25 541 Kč 105,9% 
Konzervatoře 25 631 Kč 106,6% 

Vyšší odborné školy 26 712 Kč 107,2% 
Průměrné mzdy/platy za zaměstnance placené z prostředků státního rozpočtu, z fondu odměn, z ESF, 
z jiné činnosti a z ostatních zdrojů. 
Regionální školství - školy a školská zařízení zřizované územním celkem, MŠMT, magistrátní školy 
hlavního města Prahy, církví, soukromníkem. 
Speciální školy - školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
S VP- Střediska praktického vyučování. 
ZP - zákoník práce. 

Tabulka 2: Průměrná měsíční mzda zaměstnanců veřejných vysokých škol včetně kolejí a menz (bez 
vysokoškolských zemědělských statků a vysokoškolských lesních statků) podle kategorií zaměstnanců 
(zaměstnanci placení ze státního rozpočtu) za rok 2007 (ze mzdových prostředků bez ostatních osobních 
nákladů), za § 109 odst. 2 ZP, (dříve zákon č. 1/92 Sb., o mzdě) 

Kategorie zaměstnanců státního rozpočtu Průměrná mzda rok 2007/ 
veřejných vysokých škol v roce 2007 rok 2006 

Akademičtí pracovníci celkem 34 469 Kč 107,5% 
Pedagogičtí pracovníci vědy a výzkumy 35 891 Kč X 

Profesoři 55 660 Kč 107.8% 
Docenti 42 870 Kč 107,7% 
Odborní asistenti 29 373 Kč 108,2% 
Asistenti 23 457 Kč 104,5% 
Lektoři 23 771 Kč 106,3% 

Vědečtí pracovníci 28 102 Kč 101,3% 
Technicko-hospodářští pracovníci 24 015 Kč 106,9% 
Provozní pracovníci 13 244 Kč 108,7% 
Obchodně provozní pracovníci 13 916 Kč 108,4% 
Prítměrné mzdy za zaměstnance placené z prostředků státního rozpočtu. 

1 Jedná se o průměrnou měsíční mzdu/plat na přepočtený počet zaměstnanců počítanou z celkových 
mzdových prostředků bez ostatních plateb za provedenou práci/ostatních osobních nákladů - tedy z 
prostředků státního rozpočtu, z fondu odměn, z ESF, z jiné činnosti a z ostatních zdrojů. 
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Příloha 2 

PRŮMĚRNÁ MZDA/PLAT 

Tabulka 1: Průměrná měsíční mzda/plat zaměstnanců, resp. učitelů regionálního školství za 1. pololetí 
2008 (bez OPPP/OON), za oba platové řády (§ 109 odst. 3 ZP, dříve zákon č. 143/92 Sb„ o platu, a § 109 
odst. 2 ZP, dříve zákon č. 1/92 Sb., o mzdě) 

Průměrná 
mzda 

zaměstnanců 
v 1. pololetí 

2008 

Meziroční 
index 

zaměstnanci 
1. pololetí 

2008/ 
1. pololetí 

2007 

Průměrná 
mzda 

učitelů 
v 1. 

pololetí 
2008 

Meziroční 
index 

- učitelé 
1. pololetí 

2008/ 
1. pololetí 

2007 

Průměrná 
mzda 

pedagogických 
pracovníků" 

bez vedoucích 
pracovníků 
v 1. pololetí 

2008 
Zaměstnanci 
v regionálním školství 
celkem 

19 497 Kč 102,1 % 23 438 
Kč 

101,8 % 21380 Kč 

Mateřské školy 16 523 Kč 102,3 % 18 716 
Kč 102,0 % 16 854 Kč 

Základní školy 20 868 Kč 101,7 % 23 764 
Kč 101,8 % 22 109 Kč 

Speciální školy celkem 21 137 Kč 101,4% 24 846 
Kč 101,5 % 21 677 Kč 

Střední školy celkem (bez 
VOŠ, včetně konzervatoří) 22 218 Kč 102,3 % 25 260 

Kč 101,9% 23 378 Kč 

Gymnázia a školy se 
sportovním 

zaměřením 
23 110 Kč 102,1 % 25 341 

Kč 
101,8% 24 183 Kč 

Střední odborné školy 22 796 Kč 102,2 % 25 201 
Kč 102,0 % 24 144 Kč 

Střední odborná učiliště 
včetně SPV 20 927 Kč 102,5 % 25 289 

Kč 101,9% 21 902 Kč 

Konzervatoře 23 466 Kč 100,4 % 25 134 
Kč 100,1 % 24 227 Kč 

Vyšší odborné školy 23 686 Kč 104,3 % 
26 528 

Kč 104,2 % 25 124 Kč 

Průměrné mzdy/platy za zaměstnance (učitele) placené z prostředků státního rozpočtu, z fondu odměn, z 
ESF, z jiné činnosti a z ostatních zdrojů. 
" Jen pracovníci odměňovaní ze státního rozpočtu bez ESF - § 109 odst. 3 ZP, dříve zákon č. 143/1992 

Sb. 

Nejvyšší průměrnou měsíční mzdu/plat ve školství bez zaměstnanců státní správy 
pobírají zaměstnanci veřejných vysokých škol (27 095 Kč). Meziroční index růstu 
průměrné měsíční mzdy/platu zaměstnanců vysokých škol činí 106,2 %. 

1 



Tabulka 2: Průměrná měsíční mzda zaměstnanců veřejných vysokých škol včetně kolejí a menz (bez 
VŠZS a VŠLS) podle kategorií zaměstnanců (zaměstnanci placení ze státního rozpočtu) za 1. pololetí 
2008 (bez OON), za platový řád § 109 odst. 2 ZP, dříve zákon č. 1/92 Sb., o mzdě 

Kategorie zaměstnanců státního rozpočtu 
veřejných vysokých škol 

Průměrná mzda 
v 1. pololetí 2008 

1. pololetí 2008/ 
1. pololetí 2007 

Akademičtí pracovníci celkem 31 883 Kč 105,1% 

pedagogičtí pracovníci VaV 33 063 Kč 113,0% 

profesoři 50 753 Kč 105,2% 

docenti 39 356 Kč 105,3% 

odborní asistenti 27 488 Kč 104,5% 

asistenti 21 461 Kč 102,6% 

lektoři 22 347 Kč 103,7% 

Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci 25 664 Kč 103,9% 

Technicko-hospodářští pracovníci 23 169 Kč 106,6% 

Provozní pracovníci 12 945 Kč 104,3% 

Obchodně provozní pracovníci 14 565 Kč 106,2% 

Graf 1: Vývoj průměrných nominálních a reálných mezd/platů učitelů v regionálním školství (všichni 
zřizovatelé) a podíly nominálních (reálných) mezd/platů v regionálním školství ke mzdě v České 
republice celkem v 1. pololetí 2005 až 1. pololetí 2008 (ve stálých cenách 1. pololetí 2005) 
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