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Název: Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice 

Abstrakt: 

Disertační práce s názvem Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice 

charakterizuje a analyzuje současný systém jak pregraduálního studia budoucích učitelů 

chemie na vysokých školách a fakultách přírodovědného a pedagogického zaměření, tak 

systém dalšího vzdělávání učitelů chemie v ČR. V práci není opomenut poválečný vývoj 

vzdělávání v ČR od roku 1945 aţ do současnosti a přehled všech vysokých škol a fakult, které 

v současné době vzdělávají učitele chemie. Nejvíce exponovanou částí práce je zjištění a 

analýza současného stavu přípravy a dalšího vzdělávání učitelů chemie a návrh koncepce 

dalšího vzdělávání učitelů chemie v České republice. 

Klíčová slova: 

profese učitele, pregraduální příprava učitelů, další vzdělávání učitelů, vzdělávací instituce, 

kurikulární reforma, celoţivotní vzdělávání 

Title: Transforming teacher education of chemistry in the Czech Republic 

Abstract: 

The title of the dissertation is „Transforming teacher education of chemistry in the Czech 

Republic‟. The work describes and analyzes the current system of the pregraduate prospective 

teachers´ training of chemistry at universities and faculties of science focused on teaching 

science as well the subsequent in-service education of chemistry teachers in this country. The 

work also takes into account the post-war development of education in the republic from 1945 

until present and the list of all the universities and faculties that educate chemistry teachers. 

The most important section of this work identifies and analyzes the current state of training 

and further education of chemistry teachers and the design of chemistry teachers educational 

conception in the Czech Republic. 

Key words: 

teaching profession, undergraduate pre-service teacher training, continuing in-service teacher 

training/education, educational institutions, curriculum reform, lifelong education
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Úvod 

Vzdělávání učitelů chemie v České republice prošlo od 90. let změnami, které bezprostředně 

reagovaly na nové vzdělávací podmínky a společenské poţadavky. Promítly se v procesech 

demokratizace vzdělávání, autonomizace vysokých škol a fakult a institucionální 

diverzifikace. Trend kurikulární liberalizace umoţňoval institucím připravujícím učitele různé 

pojetí přípravného vzdělávání. Existující rozmanitost obsahů a přístupů v učitelské přípravě a 

studijních poţadavků vedla k různé kvalitě absolventů. To nepříznivě ovlivňovalo školní 

praxi. Nepříznivá situace se taktéţ dotkla dalšího vzdělávání učitelů, neboť nebylo zajištěno 

potřebné vzdělávání učitelů na nově zaváděnou kurikulární reformu. 

Společenské proměny, nové ekonomické uspořádání ve společnosti a nové trendy ve 

vzdělávání rovněţ vedly ke zcela zřetelnému odklonění od přírodovědných oborů směrem 

k ekonomicky a humanitně zaměřeným disciplínám. Přírodovědné vzdělání, a zejména pak 

obor chemie, přestalo být vyhledávané zejména s přihlédnutím k uplatnění na trhu práce. 

Přírodovědné vzdělání se tak stalo ne příliš lukrativním zaměřením a vzhledem 

k ekonomickému smýšlení dnešních lidí je stále více upozaďováno. Nemalý vliv na tuto 

skutečnost mají i investiční priority státu, které tak činí tyto obory výrazně podfinancované. 

S výše zmíněným souvisí i ne zcela uspokojivá situace v rezortu školství, které se rovněţ 

nemůţe pyšnit dostatkem finančních prostředků. To v konečném důsledku znamená, ţe zájem 

o obor učitelství ve vztahu k přírodovědným oborům není nikterak takový, jaký by měl být, a 

to se zcela evidentně projevuje i v kvalitě pedagogů. Tato skutečnost determinuje následný 

nezájem o další vzdělávání, které se nemůţe rozvíjet. 

Na problematiku přípravného a dalšího vzdělávání učitelů chemie je právě zaměřena tato 

disertační práce s názvem Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice. 

V práci je uvedena charakteristika a analýza současného systému jak pregraduálního studia 

budoucích učitelů chemie na vysokých školách přírodovědného a pedagogického zaměření, 

tak systém dalšího vzdělávání učitelů chemie v ČR. V práci není opomenut poválečný vývoj 

vzdělávání učitelů v ČR od roku 1945 aţ do současnosti a přehled vysokých škol a fakult 

vzdělávající učitele chemie v současné době. 

Podstatnou částí práce je zjištění a analýza současného stavu přípravy a dalšího vzdělávání 

učitelů chemie a návrh koncepce dalšího vzdělávání učitelů chemie v České republice. 

Teoretická východiska práce 

Celá proměna ve vzdělávání učitelů je zásadně determinována paradigmatem společnosti 

vědění a evropským vzdělávacím kontextem, který se soustřeďuje na realizaci tzv. Lisabonské 

strategie. 

V březnu 2000 se v portugalském hlavním městě v Lisabonu započal jednáním Evropské rady 

zemí, proces, který je podle místa svého vzniku označován jako Lisabonský proces. Zde si 

Evropská rada určila jako hlavní strategický cíl přebudovat do roku 2010 systém evropského 

vzdělávání tak, aby se Evropa stala „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou 

na světě, čerpající ze znalostí a dovedností, a schopnou nepřetržitého hospodářského růstu při 

dosažení většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti.“ 

Lisabonský summit se stal projevem vůle členských zemí EU formulovat evropskou 

vzdělávací politiku, která přispívá k harmonizaci vzdělávacích systémů v cílech a principech 

vzdělávání. Vstupuje do vzdělávacích politik jednotlivých zemí, ovlivňuje management a 

kvalitu vzdělávání a evaluační systémy, mění vzdělávací obsahy, přináší výzvy pro vzdělávací 

teorie a pedagogický výzkum a ve svých důsledcích mění školní realitu.
 

Výrazně odlišným vývojem prošel systém vzdělávání učitelů primárních škol na straně jedné 

a učitelů niţších a vyšších sekundárních škol na straně druhé. 
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V průběhu 90. let byla provedena výrazná změna koncepce univerzitní přípravy učitelů 

primárních škol v těsné vazbě na reformu v pojetí cílů a obsahu primárního vzdělávání. 

Klíčovým rysem nové koncepce studia je jeho výrazná profesionalizace. Těţištěm studijního 

programu jsou pedagogicko-psychologické disciplíny, oborové didaktiky a reflektovaná 

praxe. Do konce 90. let byly na všech devíti pedagogických fakultách v ČR dokončeny 

klíčové kroky transformace vzdělávání učitelů primárních škol. Výsledkem intenzívní 

spolupráce pedagogických fakult je celostátní shoda v rámcové koncepci studia, jehoţ pilíři 

jsou kromě profesionalizace také konstruktivistické a reflektivní pojetí učitelského 

vzdělávání. 

V případě vzdělávání učitelů sekundárních škol, které probíhá nejen na pedagogických, ale i 

na dalších fakultách, byl a dosud je zřetelný trend k deprofesionalizaci. V důsledku rostoucí 

kritiky absolventů učitelství od poloviny 90. let došlo ke zpochybňování důleţitosti 

pedagogické a psychologické sloţky v přípravě učitelů. Na některých fakultách byly rušeny 

státní zkoušky z pedagogicko-psychologické sloţky studia. Tento celkový kritický stav 

vyvolal potřebu přehodnotit stávající pojetí studia učitelství sekundárních škol v ČR a usilovat 

o sbliţování kurikula a studijních poţadavků pro studenty učitelství. Zároveň byly na 

jednotlivých fakultách zaváděny dílčí inovace podporující zkvalitňování studia v duchu 

nových trendů ve vzdělávání a aktuálních potřeb školní praxe. 

Zásadním dokumentem deklarujícím novou kvalitu učitelů se stal Národní program rozvoje 

vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha), který byl vyhlášen v roce 2001. Na něj navázal zákon o 

pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., který stanovuje kvalifikační poţadavky pro 

výkon profese učitele a dalších pedagogických pracovníků. Tento zákon kodifikuje vzdělávací 

cesty, v nichţ jsou zohledněny stupně bakalářský a magisterský vyplývající z Boloňského 

systému. 

V současné době ovlivňuje pojetí vzdělávacích programů učitelů nejen poţadavek 

strukturování studia, ale také tzv. kurikulární reforma školního vzdělávání, která je uzákoněna 

ve školském zákoně č. 561/2004 Sb. 

Vzdělávání učitelů chemie na vysokých školách v ČR v současné době lze shrnout do 

několika bodů: 

1) kaţdá vysoká škola anebo fakulta v rámci téţe vysoké školy si sama stanovuje obsah a 

rozsah základních sloţek učitelské přípravy, 

2) realizace pedagogicko-psychologické sloţky učitelské přípravy se výrazně liší u téhoţ 

studijního programu a oboru mezi fakultami stejného typu, 

3) výstupní poţadavky na studenty učitelství stejného studijního programu či oboru na 

různých fakultách závisejí převáţně na rozhodnutí příslušných kateder, 

4) absolvent učitelství má nedostatečnou praxi na těch školách, kde má vyučovat. 

Zavedení strukturovaného studia učitelství s sebou přináší problém, kam situovat 

pedagogicko-psychologickou část přípravy. Zda bakalářské studium koncipovat jako ryze 

neučitelské nebo nikoli. Jako nejlépe vyhovující se jeví následující řešení. Pedagogicko-

psychologická i chemicky odborná část přípravy by měla prostupovat jak bakalářskou částí 

studia, tak navazujícím magisterským studiem. V bakalářské části by studenti měli projít 

obecně kultivujícími pedagogicko-psychologickými předměty. Měli by absolvovat hospitace a 

náslechy, aby si učinili představu o učitelství. Nezískají však zatím učitelskou kvalifikaci. 

V bakalářském studiu by také měli získat kvalitní základy jednoho či dvou budoucích 

aprobačních oborů. V navazujícím magisterském studiu graduje oborově vědní studium a 

zvýrazňuje se těţiště učitelské přípravy. 

Studium učitelství chemie se jeví ve strukturované formě velmi náročné, neboť studenti musí 

zvládnout většinou základy dvou přírodovědných oborů, přičemţ základní přednášky bývají 

společné jak pro studenty učitelství, tak pro studenty odborného jednooborového studia. Dále 
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si studenti musí osvojit základy pedagogiky a psychologie, obecnou didaktiku a dvě oborové 

didaktiky. V nabídce volitelných a doporučených předmětů je velmi málo předmětů 

zaměřených na budoucí profesi studentů učitelství; nedostačující je i hodinová dotace na 

pedagogickou praxi. Během pětiletého studia musí studenti učitelství úspěšně sloţit 7 státních 

zkoušek – dvě bakalářské (chemie a druhý předmět), dvě magisterské (chemie a druhý 

předmět), dvě didaktické (chemie a druhý předmět) a jednu státní zkoušku z pedagogiky a 

psychologie. Dále musí zpracovat a obhájit dvě závěrečné práce – bakalářskou a 

magisterskou. Toto vše činí ze studia učitelství chemie velmi náročný obor a ve svém 

důsledku znamená úbytek kvalitních středoškolských pedagogů. 

Další vzdělávání učitelů je kodifikováno ve vyhlášce č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků. Jeho (ne)funkčnost a institucionální uspořádání je však dlouhodobě kritizováno, 

neboť nemá skutečný systémový charakter provázaný s kariérou učitelů, hodnocením kvality 

jejich práce a odměňováním. Systém selhal v situaci, kdy byla od roku 2005 podle školského 

zákona č. 561/2004 Sb. zaváděna kurikulární reforma do škol a nebylo zajištěno potřebné 

vzdělávání učitelů. Došlo k rušení pedagogických center pro další vzdělávání učitelů, která 

měla být oporou v přípravě učitelů na tuto změnu. Poté se nově a komplikovaně konstituovaly 

instituce s obdobným posláním. Na úrovni celostátní funguje Národní institut dalšího 

vzdělávání v Praze s pobočkami v krajích. Dále pak krajská zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, která poskytují jak vzdělávání, tak servis školám. Většinou jsou 

však realizovány spíše nahodilé vzdělávací akce bez promyšlené systémové koncepce. 

Cíle a obsah práce 

Ve své práci jsem se zaměřila na přípravu budoucích učitelů chemie, ale téţ jsem se snaţila 

nastínit současný stav dalšího vzdělávání učitelů pro jiţ graduované učitele chemie z praxe. 

Stručné vymezení hlavních cílů a obsah mé práce: 

1. Poválečný vývoj učitelské profese - příprava a vzdělávání učitelů do současnosti 

Chemie v současné době patří mezi základní přírodovědné předměty vyučované na téměř 

všech našich školách. Jako samostatný vyučovací předmět se však objevila aţ v průběhu 19. 

století nejprve na středních, později i na základních školách. Cílem této práce není záměrem 

se zabývat dějinami výuky chemie (zpracováno ve své diplomové práci) nejenom u nás nebo 

v jiných zemích, ale je nutné připomenout, ţe určitý historický vývoj nebo snad tradice tohoto 

oboru, jeví značnou podobnost v mnoha evropských zemích. Zde jsem se hlavně zaměřila na 

nelehký poválečný vývoj učitelské profese aţ do dnešních dnů. 

2. Vysoké školy a fakulty vzdělávající učitele chemie 

Přípravné vzdělávání učitelů chemie zajišťuje v celé ČR 12 fakult na 9 vysokých školách 

univerzitního charakteru, které mají přírodovědné nebo pedagogické zaměření. Proto jsem se 

rozhodla zpracovat přehled a uvést některé zajímavosti o těchto fakultách. 

3. Zjištění současného stavu přípravy učitelů chemie v České republice a jeho analýza 

Cílem této kapitoly bylo dojít k závěrům, na jaké úrovni se nachází současná příprava učitelů 

chemie v ČR v rámci Evropské unie, která byla započata Boloňskou deklarací v roce 1999. 

Zde jsem neopomenula uvést všechny akreditované studijní programy na vysokých školách 

v ČR pro učitele chemie, vyzdvihnout profil absolventa jak bakalářského, tak navazujícího 

magisterského studia a provést analýzu pozitiv a negativ vzdělávání učitelů chemie. 
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4. Zjištění současného stavu dalšího vzdělávání učitelů chemie v České republice a jeho 

analýza 

Tato kapitola je zaměřena na postavení učitele chemie v současné době a na jeho další 

vzdělávání v rámci celoţivotního učení, které by mělo být předpokladem k plnění cílů 

vzdělávání v 21. století. V této kapitole jsem rozpracovala moţnosti dalšího vzdělávání 

učitelů včetně institucí zabývajících se dalším vzděláváním učitelů. Zde jsem téţ 

neopomenula plánování a tvorbu plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP), které vyplývá se zákona. Analýza problematiky dalšího vzdělávání v této kapitole 

vychází ze systému kurzů na PřF UK v Praze, na dotazníkovém šetření a závěrech, které 

z tohoto výzkumu vyplynuly. 

5. Koncepce návrhu dalšího vzdělávání učitelů chemie 

Na základě dotazníkového šetření - zjišťování stavu, úrovně a zájmu o postgraduální 

vzdělávání učitelů jsem se pokusila vytvořit „koncepci“ Dalšího vzdělávání učitelů chemie. 

Kurzy, které byly uskutečněny v rámci dalšího vzdělávání na KDUCH, jejich realizace, 

hodnocení a obecné závěry by nás měly přivést k řešení současného stavu celoţivotního učení 

a kritické situace v oblasti dalšího vzdělávání. Při realizaci dalších kurzů je nutno přihlédnout 

na věkové kategorie, délku praxe, inovovat zaměření, obsah a strukturu kurzů. Takto 

vytvořený systém kurzů pro danou věkovou skupinu, tzv. „kurzy na tělo“ se jeví jako jeden ze 

způsobů jak řešit současný stav dalšího vzdělávání. 

Práce je doplněna přílohami a závěry z dotazníkových šetření. V jednotlivých kapitolách své 

práce jsem pouţila myšlenky a závěry ze svých příspěvků a statí ve sbornících 

z mezinárodních seminářů a konferencí v letech 2005-2010, tematicky zaměřujících se na 

problematiku přípravného a dalšího vzdělávání učitelů chemie v České republice. 

Diskuse 

Za cíl své práce jsem si stanovila vytvořit ucelený přehled o situaci a stavu přípravného a 

dalšího vzdělávání učitelů chemie v České republice v současné době a provést analýzu zájmu 

o obor učitelství chemie v podmínkách permanentní reformy. 

Co se týká uplatnění moderních metod a forem práce a prostředků v přípravě i praxi učitelů 

chemie, dospěla jsem k závěru, ţe splnit strategický cíl, vytyčený Radou Evropy do roku 2010 

v Lisabonu, o přípravě člověka pro 21. století, který je schopen se flexibilně přizpůsobit 

aktuální poptávce svou nabídku na trhu práce a dokáţe při tom proţít všestranně 

plnohodnotný a naplněný profesní i osobní ţivot, znamená naučit a vychovávat lidi 

disponující souborem klíčových kompetencí a takovými vědomostmi, dovednostmi, postoji, 

které jim umoţní celoţivotní rozvoj pro úspěšnou aplikaci všech nezbytných kompetencí 

v procesu získávání ţivotních zkušeností, adaptabilita v různých oborech činnosti pro 

přizpůsobení se vznikajícím poţadavků na trhu práce a pro případné uplatnění v celé Evropě 

či jinde ve světě. 

Aby naši učitelé na základních a středních školách mohli takto všestranně vybavené osobnosti 

připravovat a vzdělávat, musí nejprve veškeré kompetence sami zvládnout, osvojit si, 

ztotoţnit se s nimi a přijmout je za své. 

Cesta, vedoucí k tomuto cíli, není úkolem nikterak jednoduchým, nýbrţ je otázkou celkových 

změn ve společnosti, v postojích, chování lidí a hodnocení ceny práce a lidské osobnosti, coţ 

je záleţitostí dotýkajících se přinejmenším celé jedné generace. 

Pro to, abychom k poţadovaným změnám učinili alespoň první kroky, nastartovali je 

v hlavách, chování i jednání a postojích u našich ţáků, je nezbytné jiţ připravovat na ně 

postupně naše učitele. 
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Co se týká průzkumů a šetření, které jsem v práci uvedla, získané závěry, odpovídají postupně 

se rodící změně v myšlení učitelů a pojetí jejich přístupu k praxi v pozitivním smyslu. 

Nejdůleţitější zjištění z těchto průzkumů oceňuji, ţe se prohlubuje a zvyšuje zájem učitelů o 

moderní způsoby práce, metody vzdělávání, pouţívání moderních studijních pomůcek a 

elektronických prostředků v chemickém vzdělávání i zařazování vhodných experimentů jako 

nedílné sloţky v moderně pojaté výuce chemie. 

Povzbudivým a radostným závěrem je téţ zjištění, ţe většina učitelů chemie, se kterými jsem 

se jak po dobu sepisování disertační práce, tak i ve své učitelské praxi setkala, projevuje 

nadšení a zájem o aktivní práci, aplikace námětů a nápadů a téţ vlastní invenci a tvořivost, 

chuť vyměňovat si dobré zkušenosti a podělit se o ně. Velmi mne potěšily dokonce neokázalé 

projevy vděčnosti realizátorům kurzů v rámci celoţivotního vzdělávání za motivaci a chuť do 

další práce; dokonce v poslední době se ozývají někteří s poděkováním za prevenci proti 

syndromu „vyhoření“ – jedné z moderních forem nemocí z povolání. 

Na druhé straně se Další vzdělávání pedagogických pracovníků, hlavně pedagogů zaměřených 

na kurikulární reformu jeví jako palčivý rizikový faktor. Není zatím zmapována situace a 

vyhodnoceny dílčí efekty současného dění. Můţeme vycházet pouze ze sdělených a vlastních 

zkušeností. 

Prvotní krizi způsobilo zrušení pedagogických center v době, kdy naopak bylo potřebné 

podpořit jejich rozhodující úlohu v přípravě učitelů na reformu. Následovalo zmítání se 

v troskách zbouraného systému dalšího vzdělávání. 

Určitým východiskem z této situace se stal Evropský sociální fond, který v letech 2005-2007 

poskytoval finanční prostředky na projekty dalšího vzdělávání učitelů především v operačních 

programech Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), pro celou ČR mimo Prahu, a Jednotný 

programový dokument 3 (JPD 3), pro Prahu, v letech 2008-2013 na projekty v operačních 

programech Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pro celou ČR mimo Prahu, a v operačních 

programech Praha – Adaptabilita, pro Prahu. Bylo a je jiţ na iniciativě různých institucí, tj. 

vysokých škol, ústavů, asociací, pilotních škol apod., jak vyuţijí dané moţnosti. Vznikla řada 

projektů různé kvality a odborné úrovně realizace. Z praktického hlediska to znamená, ţe se 

vytvořila určitá nabídka vzdělávacích programů a aktivit, často zaloţená na širším partnerství 

výše uvedených institucí. Vzdělávací aktivity směřují jednak k přípravě školních 

koordinátorů, jednak k řadovým učitelům (např. podle předmětů) nebo k celým 

pedagogickým sborům. Obavy vzbuzuje zprostředkování zkušeností z pilotních škol, které 

v rukou nekompetentních lektorů můţe vést ke zkreslování skutečnosti, k přenášení dobré 

zkušenosti do neadekvátních podmínek jiné školy, nebo k oblíbenému utvrzování se ve 

stávajících problémech. Stejně tak učitelům neprospívá ţivelnost v přípravě na reformu. 

Vliv personálních podmínek na vzdělávání je značný. V regionu Prahy je nedostatek učitelů 

některých aprobací, takţe se velmi těţko daří zajistit úplnou kvalifikovanost. Z finančních 

důvodů odchází ze školství řada velmi dobrých učitelů, protoţe v Praze nacházejí lépe 

placená povolání. Postupné omlazování pedagogických sborů je také ovlivňováno odchodem 

mladých učitelů na mateřské dovolené. Na školách učí i nekvalifikovaní učitelé (především na 

základních školách). Mnohdy jejich práce je vynikající, ale v rozporu se zákonem. Většina 

těchto učitelů by velmi rádi získali kvalifikaci na pedagogických fakultách, ale téměř tuto 

šanci nemají. Dálková studia se téměř neotevírají, zájemců je hodně a pro učitele z praxe je 

denní studium nepřijatelné. A tak tito lidé – přestoţe učí dobře a mají k této práci kladný 

vztah a jsou pro školu přínosem – budou muset pravděpodobně odejít. 

Vzdělávání učitelů pro kurikulární reformu je potřebné řešit systémově. To nevylučuje 

rozmanitost nabídky a realizátorů, avšak vyţaduje promyšlený obsah přímo se vztahující 

k důsledkům reformy, dále forem a metod, které budou učitelům „šité na míru“ a přinesou 

skutečné efekty. Je to velký úkol pro nejbliţší budoucnost. 
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Závěr 

Disertační práci, kterou jsem nazvala Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice, 

jsem věnovala a zaměřila na problematiku přípravného a dalšího vzdělávání učitelů chemie, a 

to zejména v perspektivě polistopadových změn. Domnívám se, ţe cíle respektive otázky, 

které jsem stanovila v úvodu této práce, byly naplněny a zodpovězeny. Pevně věřím, ţe moje 

práce bude příspěvkem k rozvoji pozitivního vnímání vzdělávání učitelů chemie, jakoţ i pro 

všechny, kteří o tuto problematiku projeví zájem. 

Nejvíce exponovanou částí mé práce bylo zjištění a analýza současného stavu přípravy a 

dalšího vzdělávání učitelů chemie a návrh koncepce dalšího vzdělávání učitelů chemie 

v České republice. 

V současné době zajišťuje pregraduální vzdělávání učitelů chemie v celé České republice 12 

fakult na 9 vysokých školách univerzitního charakteru, které mají přírodovědné nebo 

pedagogické zaměření. Na všech fakultách vysokých škol se vyučuje ve strukturované formě 

studia – v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Ve tříletém bakalářském studiu 

v 17. akreditovaných studijních programech se nyní vzdělává 592 budoucích učitelů chemie a 

v navazujícím magisterském studiu, taktéţ v 17. akreditovaných studijních programech, 270 

učitelů chemie. Celkem se tedy v České republice připravuje na budoucí profesi učitele 

chemie 862 studentů. V práci jsem se téţ snaţila charakterizovat a analyzovat současný 

systém pregraduálního studia budoucích učitelů chemie. 

Pro lepší pochopení a přehlednost dané problematiky jsem se snaţila ve větší míře práci 

doplňovat o grafická znázornění. 

Systém a problematika dalšího vzdělávání učitelů chemie v ČR jsem zpracovala na základě 

dotazníkových šetření, kterých se zúčastnilo 182 respondentů. Výstupy z těchto šetření 

nejenom, ţe ukázaly moţnou cestu k řešení současného stavu dalšího vzdělávání učitelů 

chemie, ale pomohly rovněţ při sestavování návrhu koncepce dalšího vzdělávání učitelů 

v jednotlivých ţivotních fázích profesního vývoje učitelů chemie. 

Introduction 

The education of Chemistry teachers in the Czech Republic has undergone many changes 

since 1990‟s. These changes were a reaction on the new educational conditions and demands 

of the society. These were manifested in processes of democratization of education, growing 

autonomy of universities and faculties and institutional diversification. The trend of curricular 

liberalization permitted to the institutions preparing teachers to approach the pregraduate 

education in different ways. The diversity of the contents and approaches to the preparation of 

teachers and different education requirements led to different quality of graduates. This has 

unfavourably influenced the practice at schools. This unfavourable situation has also 

influenced further education of teachers, because there was no appropriate education for 

teachers that would correspond to the new curricular reform. 

Social transformations, new economic system of the society and new trends in education have 

also led to a clear turn away from natural science disciplines in favour of economic and 

humanity disciplines. The education in the domain of natural science, especially chemistry, 

ceased to be sought, mostly because of the impossibility of fulfillment on the labour market. 

As the result, natural science education has become an unlucrative domain, and has been 

overshadowed because of the economic thinking of contemporary people. The investment 

priorities of the state have also an important influence on this problem, because they make 

these disciplines highly underfunded. 

These problems are also related to the situation in the educational system, which is rather 

unsatisfactory and can definitely not be called as sufficiently financed. As the consequence of 
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these factors, the interest in the domain of pedagogy in relation with natural science 

disciplines is not at all as it should be, which manifestly has an impact on the quality of 

teachers. This determines further on the lack of interest in any further education and prevents 

the progress in this domain of education. 

This thesis titled “The Transformation of Chemistry Teachers‟ Education in the Czech 

Republic“ is focused right on these problems of pregraduate and further education of 

Chemistry teachers. 

The thesis presents the characteristics and analysis of the contemporary system of pregraduate 

as well as further education of future Chemistry teachers at universities oriented on natural 

science or pedagogy. The thesis mentions as well the evolution of the education of teachers 

since 1945 and the list of universities and faculties that are educating Chemistry teachers 

nowadays. 

The essential part of this thesis consists of the findings of the analysis of the contemporary 

situation in the preparation and further education of Chemistry teachers. Furthermore, it 

presents a proposition of the conception of further education of Chemistry teachers in the 

Czech Republic. 

The Aim and the Content of the Thesis 

In my thesis, I focused on the preparation of future Chemistry teachers, but I tried as well to 

outline the contemporary state of further education of teachers for those who have already 

graduated.  

A Brief Specification of the Main Aims and the Content of My Thesis 

1. The Evolution of the Profession of a Teacher after the Second World War – the 

Preparation and Education of Teachers till Nowadays 

Chemistry is currently one of the basic natural science subjects that are taught at almost all 

our schools. However, it appeared as an independent subject during the 19
th

 century, at first at 

secondary schools and later even at primary schools. The aim of this thesis is not to deal with 

the historical evolution of the teaching of chemistry here in the Czech Republic and in other 

countries (already dealt with in my Master thesis), but it is important to outline, that the 

historical evolution or some tradition of this discipline shows certain resemblances in many 

European countries. On this place, I have mostly focused on the hard evolution of the 

profession of a teacher from the end of the Second World War until nowadays. 

2. Universities and Faculties Educating Chemistry Teachers 

The pregraduate education of the teachers of Chemistry is provided by 12 faculties at 

universities that are oriented on natural sciences or pedagogy. This is why I decided to 

elaborate an overview and present some interesting facts about these faculties. 

3. The Survey and the Analysis of the Contemporary Situation of the Preparation of 

Chemistry Teachers in the Czech Republic 

The aim of this chapter was to find out what is the level of Chemistry teachers‟ education in 

the Czech Republic in the framework of the European Union, which was introduced by the 

declaration of Boulogne in 1999. I did not neglect to describe all the accredited programs of 

studies at all universities in the Czech Republic for teachers of Chemistry, to outline the 

profile of a graduate of a Bachelor as well as Master program and to carry out an analysis of 

the advantages and disadvantages of the education of Chemistry teachers. 

4. The Survey and the Analysis of the Contemporary Situation of the Further Education of 

Chemistry Teachers in the Czech Republic 
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This chapter is focused on the position of a contemporary teacher of Chemistry and on his 

further education in the context of lifelong learning, which should be a condition of the 

fulfillment of the aims of education in the 21
st
 century. In this chapter, I have worked out the 

possibilities of the further education of teachers, including the institutions providing it. I 

mentioned also the planning and the elaboration of the Plan for the Further Education of 

Pedagogical Staff, which is the consequence of the law. The analysis of this domain of further 

education in this chapter comes from the system of subjects at the Faculty of Natural 

Sciences, from a survey by questionnaire and from the results of this survey. 

5. The conception of a Proposition of Further Education of Chemistry Teachers 

On the basis of a survey by questionnaire – the survey of the situation of, the level of and the 

interest in the post gradual education of teachers, I tried to prepare a “conception” of the 

further education of Chemistry teachers. The courses that were realized in the context of 

further education at KDUCH, their evaluation and general conclusions should bring us to the 

solution of the current situation of the lifelong learning and of the critical state of the further 

education. In the future realization of courses, it will be necessary to consider the age group 

and the duration of the practice, to innovate the orientation, the content and also the structure 

of the courses. A course created in this way for a particular age group, so-called course 

tailored to the need, has shown to be one of the ways to solve the present state of the further 

education. 

The thesis is accompanied by appendixes and by results of the survey by questionnaire. In the 

chapters of my thesis, I used the ideas and conclusions from my previous contributions and 

articles published in collections from international conferences and seminars from 2005 to 

2010, which dealt with the problems of the pregraduate and further education of Chemistry 

teachers in the Czech Republic. 

Discussion 

I defined as the purpose of my thesis to create a complete overview about the situation and the 

state of the pregraduate and the future education of Chemistry teachers in the Czech Republic 

nowadays and to carry out an analysis of the interest in the domain of the teaching of 

Chemistry in the conditions of a permanent reform. 

Concerning the application of modern methods and forms of working and resources during 

the preparation and also during the practice of Chemistry teachers, I came to a conclusion that 

to fulfill the strategic goal defined by the Council of Europe until 2010 in Lisbon about the 

preparation of a person for the 21
st
 century, who would be able to adapt flexibly to the current 

demand by his/her supply on the labour market and still live a fully valuable  personal and 

professional life, means to teach and educate people to dispose of a set of key competences 

and such knowledge and skills, aptitudes that would enable them a lifelong development for a 

successful application of all necessary competences in the process of acquiring life 

experience, adaptability in a variety of domains of activity to be able to adapt to emerging 

demands of the labour market and to a possible fulfillment in the whole Europe or somewhere 

else in the world. 

In order to be able to prepare and educate such fully valuable personalities, our teachers at 

elementary and secondary schools must firstly manage all the competences themselves, 

embrace them, identify with them and accept them. The way leading to this goal is a hard 

task, it is a question of total transformation of the society, aptitudes, behaviour of people and 

the evaluation of the value of labour and of a human personality. This is a matter concerning 

at least one whole generation. 



 

11 

To do at least the first steps towards these changes, to start them in the heads, in the 

behaviour, acting and aptitudes of our schoolchildren, it is necessary at first to prepare 

progressively the teachers for them. 

As for the survey that I have realized for this thesis, the conclusions correspond to a 

progressive change in the thinking of teachers and in their approach to the practice in a 

positive direction. In the survey, I appreciate the most the fact that the interest among teachers 

is deepening and growing about the modern methods of working, methods of education, the 

use of modern requisites and electronic equipment in the teaching of Chemistry and also the 

inclusion of appropriate experiments as an integral part of modern approach to the teaching of 

Chemistry. 

 A positive and a joyful finding and conclusion is that the most of teachers of Chemistry I met 

during the redaction of my thesis as well as in my practice of teaching shows an enthusiasm 

and an interest in the active work, the application of ideas and also their own invention and 

creativity, a desire to exchange good experience and share them with others. I was very 

pleased with some expressions of gratitude to the organizers of courses of lifelong learning 

for the new motivation and desire to continue working; even now, some of them are 

contacting me with the thanks for preventing them from the burnout – one of the modern 

forms of a professional disease. 

On the other hand, Further Education of Pedagogical Staff, especially of pedagogues oriented 

on the curricular reform, seems to be a pressing risk factor. There has not been yet any 

monitoring and evaluation of the effects of the current actions. We can only turn to 

communicated experience and to our own experience. 

The beginning of the crisis was caused by the dissolving of pedagogic centers in the moment 

when it was necessary to support their leading role in the preparation of teachers to the 

reform. What followed can be called a desperate tossing in the ruins of the broken system of 

further education. 

A certain solution of the situation came in the form of the European Social Fund, which 

provided financial resources for the projects of further education of teachers especially by 

operational programs “Human Resources Development” for all the Czech Republic except 

Prague and “Unified Programmatic Document 3” for Prague, then between 2008 – 2013 for 

the projects in operational programs “Education for Competitiveness” for all the Czech 

Republic except Prague and in operational programs “Prague – Adaptability” for Prague. It 

has been and still is the matter of the initiative of different institutions, e.g. universities, 

institutes, associations, pilot schools etc. how far they profit from these possibilities. In the 

practice, it means that a certain supply of educational programs and activities has been 

created, very often based on a broader partnership of the institutions mentioned above. The 

educational activities are oriented firstly to the preparation of school coordinators, then to 

ordinary teachers (e.g. according to concrete subjects) or even to the whole pedagogical staff. 

Some worries arise from the intermediation of the experience from pilot schools, which, in the 

hands of incompetent instructors, can lead to the misrepresentation of facts, to the use of a 

positive experience in inadequate conditions of a different school or to a favoured 

confirmation of the actual problems. Neither the unrestrainedness is beneficial for teachers in 

the preparation for the reform. 

The influence of personnel conditions on the education is important. In Prague, there is a lack 

of teachers of certain qualifications, so it is very hard to ensure a complete qualification. A lot 

of good teachers leave the school system because of financial reasons, as they can find a 

better paid position in Prague. A progressive rejuvenation of pedagogical staff is also 

influenced by maternity leaves of young teachers. There are even unqualified teachers 

teaching (especially at elementary schools). Their work is often excellent, but against the law. 

Most of these teachers would like to get the qualification on pedagogical faculties, but they 
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almost do not have a chance. Long distance programs are hardly ever opened, applicants are 

too many and a daily program is inacceptable for people already in the practice. As the result, 

these people – although they teach well, they have a positive relation to this profession and 

they are a contribution for their school – will probably have to leave. 

It is necessary to deal with the education of teachers for the curricular reform systematically. 

It does not contradicts a variety of supply and executives, but it needs a premeditated content 

related to the consequences of the reform, also the forms and methods that will be tailored to 

the needs of teachers and will bring real effects. This is a big task for the imminent future. 

Summary 

This thesis titled „Transforming teacher education of chemistry in the Czech Republic“ was 

devoted to and focused on the problems of the preparatory and further education of teachers 

of Chemistry. I believe that the goals that I have determined in the introduction were 

accomplished and that my thesis will be a contribution to positive evolution of the perception 

of Chemistry teachers‟ education to all those interested in these problems. 

The most important part of the thesis was the survey and the analysis of the contemporary 

situation of preparation and further education of Chemistry teachers and the proposition of a 

conception of further education of Chemistry teachers in the Czech Republic. 

In the whole Czech Republic, the pregraduate education of Chemistry teachers is provided by 

12 faculties and 9 universities with the orientation on natural science or pedagogy. At all the 

faculties of all the universities, it is taught in the structured form of Bachelor and following 

Master programs. Nowadays, there are 592 future Chemistry teachers being educated in 17 

accredited Bachelor programs and 270 future Chemistry teachers in 17 accredited following 

Master programs. Altogether, there are 862 students in the Czech Republic preparing for the 

profession of a Chemistry teacher. The thesis presents as well a complete characteristic and 

analysis of the contemporary system of pregraduate education of the future Chemistry 

teachers. 

The system and the problems of further education of Chemistry teachers in the Czech 

Republic were elaborated on the basis of a survey by questionnaires. 182 respondents 

participated in this survey. The outputs of this survey have not only shown a possible way to 

the solution of the contemporary situation of further education of Chemistry teachers, but they 

helped as well to elaborate a proposition of a conception of further education of Chemistry 

teachers all along the life course of the person who has chosen this profession. 
 



 

13 

 

Curriculum vitae 

Name: RNDr. Boţena Čerňanská 

Date of birth: 28
th

 December 1958 

Place of birth: Chomutov, Czech Republic 

Place of residence: Zárybská 662/26, 190 00 Prague 9 - Prosek 

Civil status: married, 1 child 

Education: 

1983–1984 

Faculty of science, Charles university Prague, teaching didactics, methodology and history 

natural sciences – short-term educational stay 

1978–1983 

Faculty of science, Charles university Prague, the field of study: biology - chemistry 

1974–1978 

Secondary school Chomutov, the field of study: pedagogics 

Work experience: 

2009–to present time 

Primary school Ţernosecká 3/1597, Prague 8 - natural science teacher, chemistry 

2004–2009 

Secondary school, Nad Štolou 1, Prague 7, deputy head, biology and chemistry teacher 

1996–2005 

Secondary school, Českolipská 373, Prague 9, biology and chemistry teacher 

1993–1996 

Private business college, Prague 9, natural sciences teacher 

1986–1993 

Industrial school Prague 7, chemistry teacher 

1985–1986 

Primary school, Prague 9, natural science, chemistry teacher 

1983–1984 

Faculty of science, Charles university Prague short-term educational stay (The Department of 

Teaching and Didactics of Chemistry) – doctoral viva voce 

 



 

14 
 

Literatura 

1. ALAN, J.: Etapy ţivota očima sociologie. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-044-6 

2. BANÝR, J., NOVOTNÝ, V.: Stručné dějiny chemie, chemické výroby a výuky chemie. 

Praha: Univerzita Karlova, 1986 

3. BÍLEK, M.: Didaktika chemie – výzkum a vysokoškolská výuka. Hradec Králové: 

Miloš Vognar M&V, 2003. ISBN 80-903024-5-9 

4. BÍLEK, M.: Zájem ţáků o přírodní vědy jako předmět výzkumných studií a problémy 

aplikace jejich výsledků v pedagogické praxi. In: Acta Didactica 2/2008. FPV UKF 

Nitra. ISSN 1337-0073 

5. BÖHM, W.: Wörterbuch der Pedagogik. Verlag: Kröner; Auflage: 16., vollst. Überarb. 

A., 2005. ISBN-13: 978-3520094162 

6. BENNETT, W. S., O´NEALE, K.: Progressive Development of Practical  Skills in 

Chemistry: A Guide to Early undergraduate Experimental Work. The Royal Society of 

Chemistry 1999. ISBN 0-85404-950-9 

7. BERTRAND, Y.: Soudobé teorie vzdělání. Praha: Portál s r.o., 1998. ISBN – 80-7178-

216-5 

8. ČERŇANSKÁ (DANIELOVÁ), B.: Charakteristika ţáků a hodnocení efektivnosti 

výchovně vzdělávacího procesu chemie na středních školách. Diplomová práce. 

KUDCH PřF UK Praha. Praha, 1983. 

9. ČERŇANSKÁ, B.: Tvorba plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP). Závěrečná práce v kurzu Studium pro ředitele škol a školských zařízení. VISK 

Středočeského kraje. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Praha, 

2010. 

10. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Další vzdělávání učitelů chemie – významný 

nástroj ke zvyšování jejich kvalifikace. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. 

Zborník z medzinárodnej konferencie. Donovaly: Fakulta prírodných vied, Univerzita 

Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-751-8  

11. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Příprava a další vzdělávání učitelů chemie 

v podmínkách permanentní reformy. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a 

postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní 

konference 29. září – 1. října 2010 v Trojanovicích. Ostrava: ASMETI, 2010. ISBN 

978-80-7368-426-6 

12. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Systém pregraduálního vzdělávání učitelů 

chemie na vysokých školách v ČR. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 1. část: 

Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie. Sborník přednášek 19. 

Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 

978-80-7041-827-7 

13. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Vzdělávání učitelů chemie – pregraduální a 

postgraduální příprava. Současné problémy v chemickém vzdělávání. Sborník 

příspěvků. Ostrava: MSD, spol. s r.o. 2007. ISBN 978-80-739-2005-0 

14. ČERVENKOVÁ, H: Experimentální činnosti budoucího učitele v průběhu pedagogické 

praxe. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, 2008. 

15. ČERYCH, L. a kol. České vzdělávání a Evropa. Praha: Sdruţení pro vzdělávací 

politiku, ÚIV, vydavatelství Tauris, 1999. ISBN 80-211-0312-4 

16. ČTRNÁCTOVÁ, H.: Chemické vzdělávání – moderní vědecká disciplína In: Acta 

Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, Séria D – Vedy o výchove a 

vzdelávaní, Supplementum 1 – Aktuálne vývojové trendy vo vyučování prírodných 

vied. Trnava: Trnavská univerzita, 9, 2006. ISBN 80-8082-049-X 



 

15 

17. ČTRNÁCTOVÁ, H.: Obsah učiva chemie na počátku 21. století. In: Current Trends in 

Chemical Curricula - Proceedings of the International Conference. Charles University – 

Faculty of Science, Prague 2008, p. 10-13. ISBN 978-80-86561-60-8 

18. ČTRNÁCTOVÁ, H. a kol.: Přírodovědné předměty v kontextu kurikulárních 

dokumentů a jejich hodnocení. Projekt JPD3 – Přírodovědná gramotnost. UK v Praze – 

Přírodovědecká fakulta. Praha: P. S. LEADER, 2007. ISBN 978-80-86561-74-5 

19. ČTRNÁCTOVÁ, H.: Vzdělávání učitelů chemie na Přírodovědecké fakultě UK. In: 

Další profesní vzdělávání učitelů na Univerzitě Karlově v Praze. Praha: UK-PedF, 2005, 

s. 104-109. ISBN 80-7290-231-8 

20. DELORS, J.: Učení je skryté bohatství. Praha: ÚIV, 1997. 

21. DEWEY, J.: Hot We Think. Prometheus Books, 1990. 0-87975-701-9 

22. ERAUT, M.: (ed.): International Encyklopedia of Educational Technology. Oxford, 

Pergamon, 1989. 

23. FETHERGILL, R.: Implications of New Technologies tu the School Curriculum. 

London, Kogan Page, 1988. 

24. GAVORA, P.:  Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido – edice pedagogické 

literatury, 1996. (s. 53-64) 

25. GIDDENS, A.:  Sociologie. Praha: Argo, 2004. (s. 223) 

26. GUDJONS, H.: Pädagogisches Grundwissen: Überblick – Kompendium – Studienbuch. 

Verlag: UTB, Uni Taschenbücher Verlag; Auflage: 10.,aktual. Auflage, 2008. ISBN- 

13: 978-3825230920 

27. Handbook of Educational Ideas and Practises. London, Routledge, 1990. 

28. HARTLOVÁ, H., HARTL, P.: Psychologický slovník. Praha: Portál, s.r.o., 2000. 

(s. 121) 

29. HELD, L.: Paradigmy riešení problémov v didaktike chémie v konfrontácii s novými 

poţiadavkami na vzdelávanie. In: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis 

Tyrnaviensis, Séria D – Vedy o výchove a vzdelávaní, Supplementum 1 – Aktuálne 

vývojové trendy vo chémie. Trnava: Trnavská univerzita, 6, 2002. 

30. HILL, G.: Moderní psychologie. Praha: Portál s.r.o., 2004 

31. CHVÁTALOVÁ, A., KOHOUTEK, J., ŠEBKOVÁ, H.: Zajišťování kvality v českém 

vysokém školství. Plzeň: A. Čeněk, s r.o., 2008. ISBN 978-80-7380-154-0 

32. JANK, W., MEYER, G.: Schulpädagogik: Didaktische Modelle. Cornelsen Verlag: 

2002. ISBN-13: 978-3589215669 

33. JANOUŠKOVÁ, S., MARŠÁK, J.: Inovace přírodovědného vzdělávání z evropského 

pohledu. Praha: PF UK Praha, 2008. ISSN 1802-4785 

34. JŮVA, V., - JŮVA, V.: Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995. 

35. JŮVA, V., LIŠKAŘ,Č.: Úvod do srovnávací pedagogiky. Praha: SPN, 1982. 

36. KAISER, A., KAISER, R.: Studium kompakt. Pädagogik: Studienbuch Pädagogik: 

Grund-  und Prüfungwissen. Verlag: Cornelsen Lehrbuch; Auflage: 10., überarb. A., 

Nachdr., 2001. ISBN-13: 978-3589215546 

37. KALHOUS, Z., HORÁK, F.: K aktuálním problémům začínajících učitelů. Pedagogika, 

46, 1996. 

38. KASÍKOVÁ, H, VALIŠOVÁ, A. a kol.: Pedagogické otázky současnosti. Praha: ISV, 

1994. 

39. Key Data on Education in Europe. Brussels, European Commision, 2005. 

40. KLEČKOVÁ, M.: Inovace pedagogické praxe budoucích učitelů chemie. Current 

Trends in Chemical Curricula. Proceedings of the International Conference Prague, 24. -

26. September 2008. Charles University in Prague – Faculty of Science. Prague 2008. 

ISBN 978-8086561-60-8 



 

16 

41. KLEČKOVÁ, M. a kol.: Rozšíření profesní přípravy budoucích učitelů chemie. 

Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/Research, Theory and Practice in Chemistry 

Didactics XIX. – 2. část: Přehledové studie a krátké informace/2
nd

. Hradec Králové: 

2009. ISBN 978-80-7041-839-0 

42. KLEČKOVÁ, M.: Zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů chemie. (Posílení 

experimentálních aktivit). Nové trendy vzdělávání učitelů přírodovědných oborů. 

Sborník přednášek. Praha: Karolinum. 1998. ISBN 80-7184-658-9 

43. KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-

7 

44. LASSANH, R.: Úvod do pedagogiky. Bratislava, SPN, 1992. 

45. LIESSMANN, K. P.: Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění. Praha: 

Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5 

46. MAŘÍKOVÁ, H., PETRUSEK, M., VODÁKOVÁ, A. (Výkonná redakční skupina 

Sociologického ústavu AV ČR): Velký sociologický slovník. Praha:  Univerzita 

Karlova. Vydavatelství Karolinum. Praha, 1996. (1. díl) 

47. MCDUELL, B. et al.: Teaching Secondary Chemistry. London: John Murray Ltd, 2003. 

ISBN 071957638 5 

48. MOONEY, C.: Theories Of Childhood. Redleaf Press, 2002. 1-884834-85-1 

49. MŠMT: Národní program rozvoje vzdělání v ČR. Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 

80-211-0372-8 

50. PALOUŠ, R.: K filozofii výchovy. Praha, SPN, 1991. 

51. PAŘÍZEK, V.: Obecná pedagogika. Praha, SPN, 1991. 

52. PELIKÁN, J.: Výchova jako teoretický problém. Ostrava, Amonius.2001. 

53. PETERSSEN, W. H: Handbuch Unterrichtsplanung: Grundfragen, Modelle, Stufen, 

Dimensionen. Verlag: Oldenbourg Schulbuchverlag; Auflage: 9., aktualis. u. überarb. 

A., 2000. ISBN-13: 978-3637023642 

54. PETTY, G.: Moderní vyučování. P: Portál, s r.o., 2008. ISBN 978-80-7367-427-4 

55. PRŮCHA, J.: Alternativní školy. Hradec Králové, Gaudeamus, 1994. 

56. PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál, s r.o., 1997. ISBN 80-7178-170-3 

57. PRŮCHA, J.: Pedagogické teorie a výzkumy na západě. Praha, UK, 1992. 

58. PRŮCHA, J. a kol.: Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu. Praha: Karolinum, 

1992. 

59. PRŮCHA, J.: Přehled pedagogiky. Praha: Portál, s r.o., 2000. 

60. PRŮCHA, J.: Srovnávací pedagogika. Praha: Portál, s r.o., 2003. ISBN 80-7367-355-7 

61. PRŮCHA, J.:Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál s r.o., 1999. 

62. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 

s r.o., 2003. ISBN 80-7178-772-8 

63. RYCHTERA, J.: Uplatňování zpětnovazebních principů v rámci praktické sloţky 

pregraduální přípravy učitelů, In: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání 

učitelů chemie, OU Ostrava, 2003. ISBN 80-7042-960-7 

64. RYCHTERA, J.: Postavení a funkce pedagogické praxe v přípravě učitelů. In: Jakošč 

kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, 

Uniwersytet Opolski, OPOLE, 2003. ISBN 83-7395-018 

65. RYCHTERA, J., HLADÍKOVÁ, D.: Profesní portfolio učitele a jeho přínos 

učitelskému vzdělávání; In: Profese učitele a současná společnost, UJEP Ústí n. L., 

2004. ISBN 80-7044-571-8 

66. RÝDL, K.: Alternativní pedagogická hnutí v současné společnosti. Brno, M. Zeman, 

1994. 

67. SCRIVENER, J.:Learning Teaching. Macmillan Heinemann, 1994. 0-435-24089-7 

68. SINGULE, F.: Současné pedagogické směry a jejich souvislosti. Praha, SPN, 1992. 



 

17 

69. SKALKOVÁ, J.: Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 

1983. (s. 86 – 92) 

70. SOMR, M. a kol.: Dějiny školství a pedagogiky. Praha: SPN, 1987. 

71. SPILKOVÁ, V. a kol.: Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004. ISBN 

80-7315-081-6 

72. ŠIMONÍK, O.: Začínající učitel. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-0944-6 

73. ŠTVERÁK, V.: Obecná a srovnávací pedagogika. Praha, UK, 1997. 

74. ŠTVERÁK, V.: Stručné dějiny pedagogiky. Praha: SPN, 1983. 

75. ŠULCOVÁ, R.: Aktivizační metody a formy práce v chemickém vzdělávání v kontextu 

RVP – zaměřeno na přípravu učitelů chemie. Disertační práce. KUDCH PřF UK Praha. 

2008. 

76. ŠVEC, Š.: Základné pojmy v pedagogike a andragogike. Bratislava: IRIS, 1995. ISBN 

80-88778-15-8 

77. TRAVERS, R. M. W.: Úvod do pedagogického výzkumu. Praha: SPN, 1969. (s. 274) 

78. VANĚK, J.: Průhledy učitelstvím. Brno, 1947. 

79. VAŠUTOVÁ, J.: Cíle kurikulární reformy a podmínky jejich dosaţení. SUMA: JČMF, 

2006. Studijní materiály k projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů. Č. 

projektu: CZ.04.1.03/3.1.15.1/0237 

80. VAŠUTOVÁ, J.: Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. 

ISBN 80-7315-082-4 

81. VAŠUTOVÁ, J., SPILKOVÁ, V.: Teacher education in Czech Republic, s. 193 – 224. 

82. VEENMAN, S.: Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational 

Research, 54, 1984. 

83. VORLÍČEK, Ch.: Úvod do pedagogiky. Praha, UK, 1994. 

84. VYGOTSKY, L.: Mind in Society. Harvard University Press, 1978. 0-674-57629-2 

85. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 

86. Výuka přírodovědných předmětů ve školách v Evropě. Koncepce a výzkum Brussels: 

Eurydice, 2008. 96 s. ISBN 978-92-79-06101-1 

87. Vzdělávání na doţivotí. Další vzdělávání dospělých v Praze, jeho cíle, perspektivy a 

metody. Projekt FUTURA. Respekt institut, o. p. s., 2008. ISBN 978-80-904153-0-0 

88. WALTEROVÁ, E. a kol.: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 1. díl. Brno: Paido, 2004. 

ISBN 80-7315-082-4 

89. WALTEROVÁ, E. a kol.: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 2. díl. Brno: Paido, 2004. 

ISBN 80-7315-083-2 

90. WALTEROVÁ, E.: Kurikulum. Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno, 

MU, 1994. 

91. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

92. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

93. ZULJAN, M. V., VOGRINC, J. (eds.) : European dimensions. Teacher education – 

similarities and differencies. Ljubljana: Fakulty of education, 2011. 



 

18 

Vlastní publikace 

1. ČERŇANSKÁ (DANIELOVÁ), B.: Charakteristika ţáků a hodnocení efektivnosti 

výchovně vzdělávacího procesu chemie na středních školách. Diplomová práce. 

KUDCH PřF UK Praha. Praha, 1983. 

2. ČERŇANSKÁ, B.: Tvorba plánu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

(DVPP). Závěrečná práce v kurzu Studium pro ředitele škol a školských zařízení. VISK 

Středočeského kraje. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Praha, 

2010. 

3. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Další vzdělávání učitelů chemie – významný 

nástroj ke zvyšování jejich kvalifikace. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II. 

Zborník z medzinárodnej konferencie. Donovaly: Fakulta prírodných vied, Univerzita 

Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-751-8  

4. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Příprava a další vzdělávání učitelů chemie 

v podmínkách permanentní reformy. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a 

postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník přednášek z mezinárodní 

konference 29. září – 1. října 2010 v Trojanovicích. Ostrava: ASMETI, 2010. ISBN 

978-80-7368-426-6 

5. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Systém pregraduálního vzdělávání učitelů 

chemie na vysokých školách v ČR. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie. 1. část: 

Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie. Sborník přednášek 19. 

Mezinárodní konference o výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. ISBN 

978-80-7041-827-7 

6. ČERŇANSKÁ, B., ČTRNÁCTOVÁ, H.: Vzdělávání učitelů chemie – pregraduální a 

postgraduální příprava. Současné problémy v chemickém vzdělávání. Sborník 

příspěvků. Ostrava: MSD, spol. s r.o. 2007. ISBN 978-80-739-2005-0 

7. ČTRNÁCTOVÁ, H., ČERŇANSKÁ, B.: Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ve Středočeském kraji. Projekt 5P. Investice do rozvoje vzdělávání. Univerzita Karlova 

v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. 


