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Anotace

Diplomová  práce  „Postavení  učitele  ve  společnosti  (mezinárodní  srovnání)“ 

porovnává  a  analyzuje  postavení  učitele  ve  společnosti  u  nás  a  ve  vybraných 

zemích. V první části se práce zaměřuje na historický vývoj učitelské profese v ČR. 

Další část identifikuje charakteristiku učitelského povolání. Třetí kapitola srovnává 

pracovní  podmínky  českých  pedagogů v mezinárodním  srovnání  s využitím 

statistických  dat.  Problémy učitelského  povolání  jsou  popsány v závěrečné  části 

práce. 



Annotation

The  diploma  thesis  „Social  status  of  a  teacher  (international  comparison)“ 

analyzes and compares the social status of a teacher in the Czech Republic with 

chosen European countries. The first part is focused on historical development of 

teachers' profession in the Czech Republic. Next part identifies characteristics of 

teachers' occupation.  The  third  chapter  compares  working  conditions  of  Czech 

teachers in the international comparison with use of statistical data. Problems of 

teachers' occupation are described in the last part of the thesis. 
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Úvod

Šťastný je národ, který má hojnost dobrých  škol a dobrých knih a o vychování 

mládeže dobré předpisy nebo zvyky. 

J.A. Komenský

Učitelé  zastávají  ve  společnosti  nepostradatelnou  roli  a  významně ovlivňují 

vzdělanost  celého  národa.  Odpovídá  důležitost  jejich  funkce  společenskému 

ocenění?

Otázka postavení učitele v mezinárodním srovnání mě zajímá, nejen protože jsem 

studentkou učitelství. Ráda bych si prohloubila znalosti o učitelské profesi, jejích 

výhodách a úskalích. Jedná se o aktuální téma, na které se vedou diskuze na národní 

i nadnárodní rovině.  

Cílem této práce je  porovnání a analýza postavení učitele u nás a ve vybraných 

evropských  zemích.  Protože  problematika  postavení  učitele  je  dosti  obšírná, 

zaměřím se jen na některé aspekty. Práce se bude týkat především učitelů nižšího 

sekundárního  vzdělávání  (učitelů  2.  st.  ZŠ),  kterými  se  mezinárodní  výzkumy 

zabývaly v největší míře. Ke komparaci byly využity mezinárodní statistické údaje. 

Úvodní  část  se  zabývá  stručným  historickým  vývojem  učitelské  profese  a 

postavením učitelů v České republice od vlády Marie Terezie po současnost. 

Druhá kapitola pojednává o charakteristikách učitelského povolání – společenské 

roli, prestiži a přípravném vzdělávání učitelů. 

V nejrozsáhlejší části jsou analyzovány a srovnávány pracovní podmínky učitelů 

s vybranými evropskými zeměmi. Mezi podmínky je zařazeno platové ohodnocení, 

pracovní  doba  učitelů,  počet  žáků na  učitele  ve  třídách  a  celkové  výdaje  na 

vzdělávání státu. 

Závěrečná  část  poukazuje  na  současné  problémy  učitelského  vzdělávání 

z hlediska struktury učitelských sborů, kvalifikovanosti, pracovní zátěži pedagogů a 

nekázni žáků. 
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1. Historický vývoj učitelské profese u nás

 V této kapitole uvedu stručný přehled vývoje učitelského povolání v českých 

zemích. Abychom mohli pochopit současný stav postavení učitele ve společnosti, 

musíme se podívat do minulosti. Historické události měly výrazný vliv na podobu 

systému školství, učitele i žáky. Budu se zabývat přípravou učitelů elementárního 

vzdělávání, jejich ekonomickými poměry a ostatními podmínkami práce od reforem 

Marie Terezie až po současnost.

1.1. Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Důležitým mezníkem pro české učitelstvo byly školské reformy Marie Terezie 

v 18. století. Po válce o rakouské dědictví (1740-48) a sedmileté válce (1757-1763) 

bylo potřeba provést změny, které by vedly k rozvoji Habsburské monarchie. 

Jakou podobu mělo  v  té  době  elementární  školství?  Ve městech  byly zřízeny 

školy městské a ve farních obcích školy farní neboli parochiální. Školní docházka 

nebyla vynucována, vyučování bylo nepravidelné. Učitelé se rekrutovali převážně 

z řad  bývalých  vojáků,  řemeslníků  a  zběhlých  studentů,  kteří  nebyli  nikterak 

vzdělaní.  Bylo  zcela  běžným  jevem,  že  obecní  učitelé  plnili  funkce  zvoníků, 

varhaníků, kostelníků či obecných písařů. Plat představoval velmi nízkou peněžní 

odměnu nebo naturálie.1  

Úroveň školství měla samozřejmě vliv na hospodářství říše, které bylo poměrně 

zaostalé.  Císařovna  Marie  Terezie  si  byla  vědoma,  že  vzdělávání  veškerého 

obyvatelstva je základem prosperující země, a tak prohlásila: „Das Schulwesen ist 

und  bleibt  allzeit  ein  Politicum  (Školství  je  a  provždy  zůstane  záležitostí 

politickou).“2 Císařovna nechala povolat opata Johanna Ignaze von Felbigera, který 

se postaral o zásadní změny ve školství. 6. prosince 1774 byl vydán tzv. Všeobecný 

školní  řád  pro  německé  normální,  hlavní  a  triviální  školy  ve  všech  císařských 

dědičných  zemích.  Školní  povinnost  platila  pro  děti  od  6  do  12  let  a  postupně 

1 VESELÁ Zdenka, Vývoj české školy a učitelského vzdělání, Brno, 1992, s. 8-9.
2 ŠTVERÁK, Vladimír; ČADSKÁ, Milada, Stručný průvodce dějinami pedagogiky, Praha, 2001, s.  

66.
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přecházela  v  povinnost  školní  docházky.3 Reforma  školství  byla  přelomovou 

záležitostí, jelikož většina evropských zemí zavedla povinnou školní docházku až 

ve 2. polovině 19. století. 

Felbiger se navíc  ve Školním řádu zabýval  vlastnostmi a povinnostmi učitele: 

„Školní děti je povinen milovat a působit příkladem. Vyžaduje se poslušnost k faráři 

a ostatním nadřízeným. Učitelovo chování musí být bezúhonné, tanec a pití  jsou 

u něho nepřípustné. Vyučování se mu nesmí nikdy stát břemenem...Učitel má být 

spokojen s málem a malý plat nemá být zdrojem jeho nedbalosti. Naopak, píle má 

doprovázet  každý  jeho  čin.“4 Úryvek  naznačuje,  že  požadavky  na  učitele  byly 

v tehdejší době vysoké. Ohodnocení tomu ale bohužel neodpovídalo.

V  rámci  reformy  vznikají  první  přípravné  kurzy  pro  budoucí  učitele,  tzv. 

preaparandy. Učitelé triviálních škol studovali v preaparandách tři měsíce a učitelé 

hlavních škol šest měsíců. Absolventi těchto škol se stávali nejméně na jeden rok 

pomocníky učitelů,  poté  se  mohli  přihlásit  ke  zkoušce,  na  jejímž  základě  byli 

ustanoveni  učiteli.5 Vytvoření  preaparand byl  prvním krokem k zahájení  procesu 

utváření učitelského stavu a profesionalizace učitelstva. 

V  roce  1785  byla  pak  přijata  tzv.  kongrua,  která  nařizovala,  aby  část  platu 

dostávali  učitelé  přímo  v  penězích.  K  učitelské  bídě  přispíval  fakt,  že  učitelé 

vypláceli ze svých příjmů své pomocníky. Pomocníci pomáhali s výukou velkého 

počtu žáků (80 – 100 dětí) a suplovali za učitele v případě jeho nemoci. Nebylo 

výjimkou,  že  se  pomocníky učitelů  stali  jejich  synové,  a  tak  učitelské  povolání 

přecházelo z otce na syna.6 

V roce 1805, za panování císaře Františka, byla zavedena definitivní povinnost 

školní  docházky pro  děti  od  6  do  12  let.  Dozor  nad  školami  byl  znovu svěřen 

výhradně  duchovenstvu  a  byla  uplatňována  zásada  „Rakousko  nepotřebuje  lidi 

učené, ale dobré poddané.“ Tento krok znamenal snížení kvality vzdělávání, protože 

na vesnických školách opět začali učit řemeslníci a vojenští vysloužilci. V této době 

existovala také jasná germanizační snaha, proto se ve školách děti učily německy.7 

3 ŠTVERÁK, Vladimír; ČADSKÁ, Milada, Stručný průvodce dějinami pedagogiky, Praha, 2001, s. 
66.

4 NĚMEČEK, Jan, Školní deníky Jakuba Jana Ryby, Praha, 1957, s. 16.
5 MORKES, František, Devětkrát o českém školství, Praha, 2004, s. 31.
6 MORKES, František, Učitelské platy, evergreen několika století, Učitelské noviny, č. 22/ 2005.
7 ŠTVERÁK, Vladimír; ČADSKÁ, Milada, Stručný průvodce dějinami pedagogiky, Praha, 2001, s. 

68.
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1.2. Postavení učitelů v 19. století

O novou přípravu učitelstva se zasadil Karel Slavoj Amerling. V roce 1839 nechal 

vybudovat v Praze – Novém Městě národní ústav Budeč jako lidovou univerzitu pro 

výchovu  národních  učitelů,  průmyslníků,  vychovatelek,  matek  a  hospodyň.8 

Revoluční  období  let  1848  –  1849  mělo  vliv  nejen  na  státní  politiku,  ale  i  na 

školství v tehdejším Rakousko-Uhersku. 

Karel Havlíček Borovský kritizoval tehdejší  hmotné poměry učitelů. „Pokavad 

budou v obci lépe odměňováni pěstovatelé koní než pěstovatelé dětí, nebude obec 

kvésti“. Jako první žádal vysokoškolské vzdělání pro učitele.9 Vyšší vzdělání učitelů 

mělo přispět k jejich lepšímu společenskému postavení. 

Rok 1869 přinesl  další  reformu školství.  14.  května 1869 byl  vyhlášen  říšský 

(Hasnerův) zákon č.  42 ř.z.,  kterým byla  vytvořena  soustava  národního školství 

(obecných a měšťanských škol). Povinnost osmileté školní docházky se vyhlásila 

dětem od 6 do 14 let.10 

Co se týká učitelské přípravy, ústavy byly prodlouženy na čtyři roky a prohlášeny 

za střední školy. Zároveň byly zřízeny cvičné školy, na kterých učitelé absolvovali 

praxi. Aby učitel získal plnou kvalifikaci, musel studia završit závěrečnou zkouškou 

- maturitou a zkouškou učitelské způsobilosti po dvouleté praxi. Byl také zřízen 

první ženský učitelský ústav.11 

Nejvyšší  úvazková míra byla reformou stanovena na 30 hodin týdně.  Ve třídě 

mohlo být maximálně 80 dětí. 

Z hlediska materiálního došlo ke zlepšení – učitelé dostávali od státu pravidelné 

služné a bylo jim přiznáno právo na penzi.12 Učitelé navíc nemuseli platit pokuty, 

poplatky za svícení či za opotřebované nářadí, které se hradily v továrnách. Přestože 

učitelství  nepatřilo  k  lukrativním  povoláním,  pravidelné  zvyšování  mzdy  jim 

zajišťovalo  slušnou  životní  úroveň.  Mohli  si  například  dovolit  postavit  vlastní 

dům.13

8 ŠTVERÁK, Vladimír; ČADSKÁ, Milada, Stručný průvodce dějinami pedagogiky, Praha, 2001, s. 
71.

9 Tamtéž, s. 73.
10 Tamtéž s. 74.
11 MORKES, František, Devětkrát o českém školství, Praha, 2004, s. 33.
12 ŠTVERÁK, Vladimír; ČADSKÁ, Milada, Stručný průvodce dějinami pedagogiky, Praha, 2001, s. 

74.
13 MORKES, František, Učitelské platy, evergreen několika století, Učitelské noviny, č. 22/ 2005.
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V  sedmdesátých  letech  byly  díky  spolčovacímu  právu  zakládány  učitelské 

organizace. Tyto učitelské jednoty nesly název „Budeč“ nebo „Komenský“.  Učitelé 

obecných  a  měšťanských  škol  řešili  v  jednotách  pedagogické,  metodické,  ale  i 

politické problémy.14 

1.3. Postavení učitelů za První světové války a po vzniku 
Československa

Během  První  světové  války  (1914-1918)  bylo  školství  hluboce  narušeno. 

Podmínky,  ve  kterých  se  učilo,  byly často  otřesné.  Některé  školní  budovy byly 

zabrány a využity k vojenským účelům, a tak došlo k situacím, kdy se musely dvě 

školy vměstnat do jedné budovy. Vyučování se muselo zkracovat. Kvůli nedostatku 

topiva byly v zimě školy zavřeny i na několik měsíců. Školství trpělo nedostatkem 

učitelů, protože tisíce učitelů odešly na frontu. Přesto se učitelé (respektive hlavně 

učitelky) snažili zajistit chod škol a plnohodnotnou výchovu dětí.15 

Vznik Československé republiky v roce 1918 a rozpad Habsburské monarchie 

vzbuzoval mezi učiteli optimismus a víru v novou podobu vzdělávacího systému. 

 V roce 1919 došlo k několika demokratickým úpravám: zrovnoprávnění učitelů se 

státními zaměstnanci stejného vzdělání a zrušení celibátu učitelek. 

V červenci 1920 byl pod záštitou prezidenta Československa svolán první Sjezd 

československého učitelstva a přátel  školství  v osvobozené vlasti.   Na sjezdu se 

ustavila  organizace  Československá  obec  učitelská  a  vznesly  se  požadavky  na 

reformu  školství  a  vysokoškolského  učitelského  vzdělávání.  Nejvýznamnějším 

projevem  T.G.  Masaryka  k  učitelům  byl  tento:  „Volný  učitel  vychovává  volné 

občany. Vy máte úplnou volnost mluviti s dítětem o všem, můžete mluvit o politice 

zcela otevřeně – ale ovšem s taktem a tak, aby to odpovídalo místu..Já si přeji, aby 

vláda  naší  republiky  co  nejvíce  a  s  láskou  mohla  vydávat  pro  školství  a 

vychování.“16 Z  projevu  lze  usuzovat,  že  T.  G.  Masaryk  lpěl  na  dodržování 

demokratických principů a usiloval o dostatečné finanční zajištění školství.  

14 Dějiny českého a slovenského učitelstva :Díl 1-2, 1848 - 1945: teze, Praha, 1970,  s. 31.
15 Tamtéž, s. 53-54.
16 Tamtéž s. 121 – 122.
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Platy  byly  učitelům  vypláceny  dle  tabulkového  zařazení,  které  zohledňovalo 

kvalifikaci a služební stáří. Platových stupňů bylo 11 s tříletým postupem. V této 

době si dělník vydělal mezi 1- 4 Kč za hodinu, lesní hajný 700 Kč ročně, obecní 

policista 4800 Kč ročně. Plat učitele obecné školy činil 9000 Kč ročně (1. stupeň 

v platové tabulce). Učitelé měli také právo na příplatky za vyučování nepovinného 

předmětu (200 Kč/1 týdenní hodina), příplatky za opravování písemných prací (jako 

1  týdenní  vyučovací  hodina),  finančně  byla  také  ohodnocena  práce  s  vedením 

sbírkových fondů,  školních  knihoven,  tělocvičen  apod.  Učitelé  získali  také  řadu 

výhod,  např.  příspěvek  na  železnici,  příspěvky na  stěhování  při  přeložení,  atd. 

Učitelé odcházeli do penze v 60ti letech, pokud dostali nemoc z povolání (oslepnutí, 

choromyslnost,  ztráta  hlasu),  připočetlo  se  jim  10  let  služby.  Minimální  výše 

penzijního  výslužného  byla  6000  Kč ročně.17 Z toho  vyplývá,  že  prestiž  učitele 

nevznikla jen na základě jeho odborného vzdělání, ale i díky řádnému odměňování. 

Za první republiky se učitelství stalo prestižním a společensky vysoce oceňovaným 

povoláním.

Požadavek vysokoškolského vzdělání pro učitele se na sjezdu bohužel neprosadil. 

Přesto  Česká  obec  učitelská  zřídila  v  roce  1921  Školu  vysokých  studií 

pedagogických v Praze a následně v Brně. Učitelé se na těchto školách vzdělávali 

vysokoškolským  způsobem  během  víkendů.  Odborné  vzdělání  jim  bezesporu 

přidalo na prestiži.

Obsahem  reformního  Malého  školského  zákona  z  roku  1922  bylo  zavedení 

osmileté  povinné  školní  docházky  pro  celou  republiku,  snížení  počtu  žáků  ve 

třídách z 80 na 70 a uznání rovnosti učitelů a učitelek.18 Díky zavedení reforem byla 

kvalita školství po vzniku Československa na vysoké úrovni.  

17 [online]: Učitel před osmdesáti roky, Učitelské noviny, č. 20/2008. 
http://www.ucitelskenoviny.cz/archiv&clanek=2447&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17
d088d 1.10. 2010.

18 ŠTVERÁK, Vladimír; ČADSKÁ, Milada, Stručný průvodce dějinami pedagogiky, Praha, 2001, s. 
81.
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1.4. Protektorát Čechy a Morava 

Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava v roce 1938 však zastavilo dosavadní 

vývoj  školství.  Docházelo k procesu germanizace a nacizace,  který byl  přijímán 

učiteli i žáky s odporem. Učitelé sabotovali nařízení a předpisy, podávali správný 

výklad  českých  dějin  a  literatury.  Nacisté  tento  odpor  postihovali  vylučováním 

žactva ze studií, posíláním učitelů a žáků do koncentračních táborů nebo na nucené 

práce.19 Měšťanská škola byla od roku 1941 považována za výběrovou a na základě 

tzv.  numerus  clausus  do  ní  mohlo  nastoupit  pouze  35  % žáků  z  obecné  školy. 

Nejvíce  žáků  bylo  tedy  na  obecné  škole.  Avšak  škola  nebyla  dopřána  všem. 

Norimberské zákony vylučovaly děti romského a židovského původu ze základního 

vzdělávání.20 

Po skončení války se opět jednalo o vysokoškolské podobě vzdělávání učitelů. Na 

základě dekretu prezidenta republiky 27. října 1945 „učitelé škol všech stupňů a 

druhů nabývají vzdělání na pedagogických a jiných fakultách (odděleních) vysokých 

škol.“  Pedagogické fakulty byly zřízeny o rok později.21 Vznik vysokoškolského 

vzdělávání pro učitele poukázal na nutnost vysoké odbornosti v této profesi. 

1.5. Léta 1948 – 1989

Po převratu v únoru 1948 ovládla Komunistická strana Československa (KSČ) 

všechny oblasti ve státě, včetně školství. Všechny školy byly zestátněny, což vedlo 

 k likvidaci názorové plurality.  Na základě  Zákona o základní úpravě jednotného 

školství z 21. dubna 1948 se vytvořila jednotná státní školská soustava. Jednotná 

škola měla naplňovat cíl  rovných šancí pro všechny.  Šlo o vyrovnání sociálních 

rozdílů ve společnosti. Školství bylo považováno za politickou sféru a muselo být 

podle  KSČ prostoupeno  komunistickým světovým názorem.  Učitelé  byli  nuceni 

k souhlasu s režimem. 

19 Dějiny českého a slovenského učitelstva :Díl 1-2, 1848 - 1945: teze, Praha, 1970, s. 146 – 147.
20 PÁNKOVÁ,  Markéta,  Odkaz  J.  A.  Komenského.  Tradice  a  výzvy  české  vzdělanosti  v  Evropě,  

Praha, 2009, s. 47.
21 Dějiny českého a slovenského učitelstva: Díl 1-2, 1848 - 1945: teze, Praha, 1970, s. 135.
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V 50.  letech  rostl  politický  tlak  na  učitele,  kteří  byli  nuceni  respektovat 

požadavky komunistické idee. Platový řád z roku 1950 zařazoval učitele do čtyř 

platových tříd. Učitelé mohli kariérně postoupit vždy po pěti letech. Postup byl však 

realizován  pouze  tehdy,  jestliže  učitel  prokázal  vyšší  politickou  a  odbornou 

způsobilost a dobré pracovní výsledky.22 Preferovaly se dělnické profese, které byly 

výrazně lépe finančně ohodnoceny. Dělníci pobírali často vyšší plat než např. lékaři 

či učitelé. Docházelo k  poklesu sociální vážnosti a ocenění inteligence.23 

 Během období  roku 1951 – 53 byly prováděny čistky v učitelských sborech. 

Výsledkem bylo propuštění 5 % učitelů, kteří nesouhlasili s režimem. Patřili mezi 

ně učitelé, kteří byli buržoázního nebo náboženského původu nebo ti, kteří odmítli 

vstoupit do KSČ.24  

V  roce  1953  vláda  zrušila  pedagogické  fakulty  a  nahradila  je  samostatnými 

vysokými a vyššími pedagogickými školami bez možnosti samosprávy.25 

V 60. letech docházelo k velké kritice poměrů československé společnosti. Lidé 

toužili po svobodnějším životě. K politickému rozvolnění a změně myšlenek také 

docházelo  ve  školství.  Mládež  se  více  zajímala  o  literaturu,  hudbu  a 

celospolečenské  dění.  Normalizace  v  70.  letech  byla  některými  učitelskými 

odborníky označována  jako  období  „pedagogického  temna“.  Učitelé  byli  nuceni 

podstoupit prověrky a museli podepsat slib věrnosti socialistické výchovy mládeže. 

Ve všech pedagogických sborech proběhla kádrová obměna. Tehdejší ministr Hrbek 

nařídil odstranit ze škol učitele, kteří byli „nositeli pravicových, protistranických a 

protisovětských  názorů.“  Stovky učitelů  proto  opouštěly  školy  a  přecházely  do 

jiných pracovních sfér  - k manuálním pracím nebo do úřadů.26 

22 MORKES, František, Učitelské platy, evergreen několika století, Učitelské noviny, roč. 108, č 22, 
2005, s. 14 – 17.

23 FOJTÍK, Pavel:  Stoletá  historie  nymburského  gymnázia  s  přihlédnutím  k  širším  souvislostem  
českého středního školství (1903-2003), Gymnázium Nymburk, 2003, s. 104 – 107. 

24 Dějiny českého a slovenského učitelstva : Díl 1-2, 1848 - 1945: teze, Praha, 1970, s. 153.
25 PÁNKOVÁ,  Markéta,  Odkaz  J.  A.  Komenského.  Tradice  a  výzvy  české  vzdělanosti  v  Evropě,  

Praha, 2009, 53 – 54.
26 Perzekuce pedagogů v době komunismu, Katolický týdeník 20/2007  [online]: 

http://www.katyd.cz/index.php?
cmd=page&type=11&article=5254&webSSID=f316d8deda5524e1555019b5d4dc9ed2  26.10. 
2010
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1.6. Rok 1989 – současnost

Jak vypadalo školství po roce 1989? Po Sametové revoluci došlo k demokratizaci 

všech sfér občanského života. Mezi některé rysy polistopadové situace patřila snaha 

přizpůsobit školství tržní ekonomice, podpora soukromých škol a možnost studentů 

studovat v zahraničí. 

Nový  školský  zákon  stanovuje:  „Základní  škola  poskytuje  základní  vzdělání; 

zabezpečuje  rozumovou  výchovu  ve  smyslu  vědeckého  poznání  a  v  souladu  se 

zásadami  vlastenectví,  humanity  a  demokracie  a  poskytuje  mravní,  estetickou, 

pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků; umožňuje též 

náboženskou výchovu.“27

Zrušily se jak závazné osnovy, tak učebnice dějepisu a občanské výchovy, které 

byly ideologicky zkreslené. Učitel měl veškerou odpovědnost při výběru vhodných 

učebnic a výkladu. Ruština se stala pouze řadovým jazykem a učitelé ruštiny se 

museli  rychle  rekvalifikovat.  Řízení  škol  bylo  převedeno do  rukou  Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Bohužel  revoluce  nevyřešila  dlouhotrvající  problémy  podmínek  učitelů.  Již 

několikrát  pedagogičtí  pracovníci  protestovali  proti  nadměrným administrativním 

zátěžím, zvyšování úvazků a nedostatečnému platovému ohodnocení, např. v roce 

1992 v Praze.28

Na tyto problémy se neustále naráží.  Avšak dnešní učitelé se snaží upozornit na 

nedostatky sytému školství poklidnou formou nebo rezignací.  Na některé problémy 

se pokusím v této práci odpovědět. 

Reforma školství z roku 2004 slibuje revoluční změny v pojetí českého školství. 

Zásadní cíl reformy bych mohla shrnout tak, že žáci by toho měli více umět namísto 

znát.  Dalším  cílem  reformy  je  také  realizace  konceptu  celoživotního  učení  a 

přenesení  velké části  odpovědnosti  za výsledky vzdělání  na občana.  Tyto změny 

nabízí ředitelům i učitelům volnost v tvorbě vlastních osnov, které budou odpovídat 

jejich představě o podobě výuky. Znamená to ale také, že společnost vyžaduje od 

učitelů splnění více úkolů, které jsou spojeny s požadavky současné doby.

27 FOJTÍK,  Pavel:  Stoletá  historie  nymburského  gymnázia  s  přihlédnutím  k  širším  souvislostem  
českého středního školství (1903-2003), Gymnázium Nymburk, 2003, s. 186 - 187. 

28 Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha.
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2. Charakteristika učitelského povolání

Ve  druhé  kapitole  se  pokusím  definovat  charakteristiku  učitelského  povolání 

z hlediska role, prestiže a vzdělávání učitelů.

V roce 1966 se v Paříži konala mezivládní konference zemí UNESCO, která se 

zabývala  postavením  učitelů.  Výsledkem  bylo  přijetí  Doporučení  týkající  se 

postavení  učitelů neboli  Charty  učitelů. I  naše  země  přistoupila  k  tomuto 

dokumentu. Charta učitelů definuje pojem „učitel“ a „postavení učitele“ takto: 

a) „slovo UČITEL označuje každou osobu, která je ve škole pověřena výchovou a 

vzděláváním žáků“

b) „slovo POSTAVENÍ aplikované na učitele označuje jednak postavení, které je 

jim přiznáváno ve společnosti podle stupně vážnosti spojované s významem jejich 

funkce  a  s  jejich  odbornou způsobilostí,  tak  pracovní  podmínky,  platy a  ostatní 

hmotné výhody, jichž požívají, a to ve srovnání s jinými povoláními.“29

Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  existuje  mnoho  aspektů,  které  mají  vliv  na 

postavení učitelů ve společnosti: společenský význam role učitele, prestiž, kvalita 

přípravy na povolání a podmínky práce (např. platové ohodnocení).

2.1. Role učitele 

Podle mého názoru je význam role učitele jedním ze zásadních aspektů,  které 

určují postavení pedagogického pracovníka ve společnosti. „Škola – základ života.“ 

Toto  známé  klišé  naprosto  vystihuje  důležitost  učitelovy  úlohy  jako  aktéra 

vzdělávání a výchovy - příprava dětí a mladých lidí na společenský a pracovní život. 

Vliv  učitelů  na  veškeré  obyvatelstvo  dané  země  je  nesporně  dlouhodobý  a 

systematický, a proto by měla být oblast vzdělávání pro stát jednou z priorit. 

Status  učitele  určujeme  na  základě  významu  profese  a  hodnocení  kvalifikace 

práce.  Mezinárodní  standardy  klasifikace  zaměstnání  zařadily  tuto  profesi  do 

skupiny „odborníků“  a  do  druhé  skupiny podle  složitosti  práce  (v  9ti  stupňové 

klasifikaci). Vysokou psychickou náročnost odborníci spatřují v očekávání vysokého 

29 Charta  učitelů.  Organizace  OSN  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (UNESCO), Dokumenty, 
Pedagogické centrum Praha, 1995.
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výkonu, plného nasazení, neustálé pozornosti a sebekontroly.30

Jaká byla role učitele v minulosti a jak je tomu dnes? Bývalá tradiční transmisívní 

škola pracovala s jednotnými vzdělávacími programy a učebnicemi. Učitel plnil roli 

pouhého zprostředkovatele učebních osnov. Žáci byli přijímači, které učitel hodnotil 

podle toho, jak si látku zapamatovali a byli schopni ji reprodukovat.  Role učitele se 

dnes mění  na základě změny kultury a funkcí  školy.  Nároky na učitele  neustále 

stoupají důsledkem měnící se společnosti a jejích potřeb. Schopnost předat učivo 

žákům již nestačí.31

Role učitele  je  především určována z  pohledu funkcí  školy.  Mezi  tyto funkce 

patří: 

1) funkce kvalifikační (učitel se zabývá výkonem a znalostmi žáků) 

2) funkce  socializační  (učitel  se  účastní  sekundární  socializace  žáků  (primární 

socializace  probíhá  v  rodině),  žáci  se  učí  pozitivním  postojům,  hodnotám  a 

způsobům chování)

3) funkce integrační (příprava žáků pro osobní a veřejný život) 

funkce personalizační (podpora individuality každého žáka a jeho rozvoje).32 

Z výčtu funkcí školy vyplývá, že se od učitele očekává plnění rozmanitých úkolů 

nejen během vyučování, ale i mimo něj.  

Učitelé zastávají ve škole hned několik rolí v jedné osobě: vychovatel, utěšitel, 

terapeut,  opatrovník,  poradce,  konzultant,  druh,  vyprávěč,  organizátor,  vůdce, 

posuzovatel, kontrolor, dozorce, vyšetřovatel, soudce. V některých situacích může 

učitel představovat umělce, krotitele či klauna. Učitel má možnost střídat tyto role, 

což ho může naplňovat. Na druhou stranu je pravděpodobné, že „přebíhání“ z jedné 

role do druhé může vyvolat vnitřní napětí a nejasnosti v sebepojetí.

Společnost klade na učitele různé požadavky a očekává jejich splnění. Odlišná 

očekávání mají nadřízené orgány (ředitel, školské orgány), rodiče, přátelé škol 

a žáci.  Pokud vyjde učitel  vstříc jedné skupině, dostane se zákonitě do sporu se 

skupinou jinou.33 

30 KOŤA, Jaroslav: Profese učitele. In: HAVLÍK, Radomír:  Sociologie výchovy a školy, Praha, 2002, 
s. 155. 

31 WALTEROVÁ, Eliška, Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém, Praha, 
2001, s. 11.

32 VAŠUTOVÁ Jaroslava, Být učitelem, Praha, 2002, s. 27. 
33 KOŤA, Jaroslav: Profese učitele. In: HAVLÍK, Radomír:  Sociologie výchovy a školy, Praha, 2002, 

s. 161 – 162.
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Role  učitele-profesionála  není  jednoduchá,  protože  se  od  něj  vždy  očekává 

úspěch.  Citace Cifaliho  mluví  o  učitelství  jako o „nemožném povolání“:  „Je to 

povolání, jehož organickou součástí je neúspěch: jednak žáků, ale také, a možná 

především, neúspěch samotného výchovného podnikání.“34 

Ve vlivově  vztahovém povolání  si  učitel  nemůže být  jist  v  úspěch své práce. 

Každý žák  je  totiž  individuum,  které  má odlišné  schopnosti,  dovednosti  a  míru 

motivace, která určuje jeho úspěšnost.

34 ŠTECH Stanislav: Dilemata a ambivalence učitelského povolání. In: HAVLÍK, Radomír a kolektiv, 
Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, Praha, 1998, s. 46. 
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2.2. Prestiž učitele

Prestiž učitele je míra úcty, kterou společnost má k této profesi.  Mezi faktory 

ovlivňující prestiž učitele patří prospěch profese pro veřejnost a odbornost. Práce 

učitelů je bezpochyby veřejnou službou, která je prospěšná celé společnosti. Také 

s druhou podmínkou můžeme souhlasit -  učitelé vykonávají odbornou činnost, na 

niž  se  připravovali  několik  let.  Můžeme  tedy  říci,  že  učitelství  je  prestižním 

povoláním. 

Učitelé  se  ovšem domnívají,  že  došlo ke ztrátě  prestiže  učitelského povolání. 

Z  analýzy Týdeníku školství na téma motivace pedagogů vyplynulo, že 79 % učitelů 

považuje  „nízké  společenské  hodnocení  učitelské  profese“  za  demotivující.35 Z 

výzkumu,  který  provedlo  MŠMT -  Analýza  předpokladů  a  vzdělávacích  potřeb 

pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich práce  (Graf č. 1)  vyplývá, že 

nejčastější odpovědí učitelů na otázku jak zvýšit prestiž jejich povolání bylo: „ke 

zvýšení prestiže by přispělo především navýšení finančního ohodnocení učitele“36  

Graf č. 1: Jak především by mělo být dosaženo zvýšení prestiže
 

35 Motivace pedagogů – znají ředitelé škol své podřízené?Týdeník školství [online]: 
http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2010/16/motivace-pedagogu-znaji-reditele-skol-sve-
podrizene  2.11. 2010.

36 Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich  
práce [online]: http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/Analyza_191109/ZZ_ucitele_final.pdf 
1.11. 2010.
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Učitelé  někdy  nesprávně  směšují  materiální  podmínky  s  prestiží.  Je  však 

zajímavé,  že  učitelé  vnímají  svoji  pozici  na  žebříčku  prestiže  níže,  než  ji  vidí 

veřejnost (viz Tabulka č. 1). Sebepodceňování učitelů může být způsobeno tím, že 

není jednoduché prokázat efektivitu této duševní práce.37 

Někdy dochází  k  nesprávnému zaměňování  prestiže  s  atraktivností.  Učitelská 

profese  sice  v  posledních  letech  ztrácí  na  atraktivnosti  z  důvodu  náročnosti  a 

nízkého ohodnocení práce, ale její prestiž je podle výzkumů stabilní.

Tabulka č. 1: Prestiž povolání v letech 1967 - 2008

Povolání 1967 1990 1999 2008
lékař 3 1 1 1
vědec 6 4 4 2
učitel na vysoké škole 4 3 3 3
učitel na základní škole - 7 5 5
programátor - - 9 6
projektant - - - 7
soudce 10 - 6 8
soukromý zemědělec - - 11 9
starosta 5 - 7 11
profesionální sportovec - - 19 12
manažer - - 12 10
novinář - 11 15 13
policista 24 - 16 16
truhlář - - - 15
účetní - - 14 14
majitel malého obchodu - - 18 17
ministr 1 2 13 18
opravář 

elektrospotřebičů

22 - 23 -

soustružník - 33 20 -
bankovní úředník - 15 22 19
voják z povolání 17 - 26 20

Podle  Tabulky prestiže povolání se mezi první příčky žebříčku prestiže umístil 

učitel  základní  školy  –  v  průměru  na  5.  místě.  Průzkum  vypovídá  o  tom,  že 

veřejnost si povolání učitelů velmi cení. Z dlouhodobého hlediska nedochází 

k výrazným změnám hodnocení této profese. 

37 KOŤA, Jaroslav: Profese učitele. In: HAVLÍK, Radomír:  Sociologie výchovy a školy, Praha, 2002, 
s. 155 – 156.
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Je však nutno podotknout,  že učitelé jsou profesní skupinou, která je neustále 

sledována a kritizována veřejností, zvláště od 90. let. Změna požadavků společnosti 

znamená vyšší nároky kladené na učitele. Učitelé nabývají dojmu, že jejich práci 

společnost nedostatečně oceňuje (nízké platové hodnocení). Podle mínění veřejnosti 

by si však pedagogičtí pracovníci neměli stěžovat, protože jim profese zajišťuje tyto 

výhody: 

1) zkušenější učitel se nemusí na vyučování připravovat

2) učitelé mají dlouhé prázdniny

3) učitelé mají po odpracování vyučovacích hodin hodně volného času

4) učitelé  pracující  na  nižších  stupních  škol  nemusí  mít  hluboké  odborné 

znalosti 38 

Tyto „výhody“ jsou základem kritiky pedagogů, které vytváří subjektivní pohled 

na práci učitelů a snižují jejich prestiž. Otázkou však je: Je tato kritika oprávněná? 

Na tuto otázku se pokusím v průběhu práce odpovědět.

2.3. Profesní příprava učitelů

Kvalita vzdělávání ve školách závisí ve značné míře na kvalitě vzdělání, které 

pedagogičtí pracovníci získali.  Za důležité nejsou považovány jen vědomosti,  ale 

také schopnosti,  dovednosti  a postoje učitele. Profesní příprava učitelů ovlivňuje 

rozvoj  národní  vzdělanosti,  a  proto  se  touto  problematikou  důkladně  zabývají 

všechny země. Jak je na tom vzdělávání českých učitelů v porovnání se zahraničím? 

Cílem přípravy učitelů dle  Charty učitelů  je prohloubení všeobecného vzdělání, 

schopnosti  učit  a  vychovávat  druhé,  uvědomění  si  principů mezilidských vztahů 

v rámci dané země i v zahraničí, uvědomění si zodpovědnosti za přínos vyučování a 

osobního příkladu.39  

38 VAŠUTOVÁ Jaroslava, Být učitelem, Praha, 2002, s. 18-19.
39 Charta  učitelů.  Organizace  OSN  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (UNESCO), Dokumenty, 

Pedagogické centrum Praha, 1995.
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Učitelství  patří  mezi  povolání,  která  vyžadují  přípravu  na  univerzitách  nebo 

pedagogických  školách.  Většina  budoucích  učitelů  se  dnes  připravuje  na 

univerzitách, v magisterském studiu (např. ČR, Německo). Některé země, jako např. 

Rakousko,  Dánsko,  zavedly  systém  vzdělávání  na  neuniverzitních  terciárních 

školách. 

Učitelé v ČR získávají kvalifikaci ve vysokoškolském studiu, které probíhá na 

devíti pedagogických fakultách a na 24 jiných fakultách (např. filozofické, tělesné 

výchovy a sportu, teologické, atd.).40

 Náplní učitelského vzdělávání jsou aprobační předměty, všeobecné předměty a 

pedagogická  příprava.  Pedagogická  příprava  je  zásadní  pro  budoucího  učitele  a 

zahrnuje pedagogickou praxi a pedagogicko-psychologické předměty. 

 V praxi se můžeme setkat se dvěma modely přípravného vzdělávání: 

1) souběžný model  

2) následný model či kombinace obou modelů.

1)  V  souběžném  modelu  studenti  absolvují  aprobační  předměty,  všeobecné 

předměty a  pedagogickou  přípravu  paralelně  v  průběhu  studia.  Tento  model  se 

využívá ve většině zemí EU.

2)  Následný  model  je  specifický  tím,  že  odděluje  oborovou  (předmětovou)  a 

pedagogickou  složku  přípravy.  Budoucí  učitelé  nejprve  studují  první  úroveň 

terciárního vzdělávání v určitém oboru (např. humanitním) a poté se zaměřují na 

pedagogickou profesi v navazujícím pedagogickém studiu.41

40 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 101.
41 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 98.
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Délka přípravného vzdělávání se v jednotlivých zemích Evropy liší. Tabulka č. 2 

zobrazuje  modely profesní  přípravy učitelů  a  minimální  délku  studia  v  rozmezí 

3 – 6 či více lety.

Tabulka č.  2: Minimální délka  a  model  přípravného vzdělávání  učitelů  nižšího 

sekundárního vzdělávání

Délka Souběžný model Následný model

3–3,5 let Belgie, Rakousko, Island

4–4,5 let Dánsko, Irsko, Nizozemí, 
Švédsko, Spojené království 

(Wales), Norsko, Česká 
republika, Estonsko, Lotyšsko, 

Litva, Maďarsko, Malta, 
Rumunsko

Španělsko, Irsko, Skotsko, 
Spojené království (Wales), 
Island, Norsko, Bulharsko, 

Malta

5–5,5 let Portugalsko, Finsko, Spojené 
království (Anglie/Severní Irsko), 

Polsko, Slovinsko, Slovensko 

Francie, Rakousko, Finsko, 
Spojené království 

(Anglie/Severní Irsko), Kypr, 
Lotyšsko, Litva, Slovinsko

6 nebo více 
let

Německo, Spojené království 
(Skotsko)

Itálie, Lucembursko, 
Portugalsko, Spojené království 

(Skotsko)

Tabulka uvádí pouze povinnou minimální délku přípravy učitelů. Česká republika 

se  řadí  mezi  země  se  středně  dlouhým  vysokoškolským  studiem  (4-4,5  let). 

Souběžný model, který je v zemích EU nejčastěji používán, je také typický pro ČR. 

Co se týká praxe ve školách, v souběžném modelu studenti vykonávají praktický 

výcvik, který je různého rozsahu, v průběhu teoretického studia. 

Naproti tomu následný model je charakteristický zařazením praxe na závěr studia 

s  požadavkem úspěšného absolvování  tohoto výcviku před získáním kvalifikace. 

Student ještě není během praktického výcviku považován za plně kvalifikovaného 

učitele,  ale  již  pracuje  ve  škole,  má  svá  práva  a  povinnosti  (např.  hospitace  u 

zkušených vyučujících a samostatné vyučování).  Zároveň musí být stále v kontaktu 

se svou školní institucí, která mu poskytuje formální teoretickou přípravu. 
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Za přípravnou službu již pobírá adept zlomek platu kvalifikovaného učitele. Tato 

tzv. závěrečná fáze zaškolení na pracovišti se praktikuje v několika státech Evropy 

např. v Anglii či Rakousku a trvá v průměru 1 rok. 

Graf č. 2: Závěrečné zaškolení na pracovišti 

Tabulka č. 3: Délka závěrečného zaškolení na pracovišti 

Země Délka 

Slovinsko 10 měsíců

Lucembursko 21 měsíců

Estonsko,  Irsko,  Francie,  Rakousko,  Portugalsko, 
Spojené  království  (Anglie,  Wales,  Severní  Irsko, 
Skotsko)

1 rok

Turecko 1 – 2 roky

Německo 2 roky
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Je těžké odpovědět na otázku, který z modelů je nejefektivnější. Souběžný model 

integruje odbornou a pedagogicko-psychologickou přípravu společně s praktickým 

výcvikem, což působí jako sjednocená organizovaná profesní příprava. Na druhou 

stranu za přednost následného modelu je považována delší a soustavná praxe, která 

není roztříštěna do několika úseků studia jako u modelu souběžného. Další kladnou 

stránkou je, že studenti jsou vyspělejší, když se účastní pedagogické a didaktické 

přípravy.42

Na  základě  statistických  údajů  je  přípravné  vzdělávání  českých  učitelů  ve 

srovnání s ostatními státy Evropy na dobré úrovni. Podmínkou získání kvalifikace je 

dokončené vysokoškolské vzdělání. Studium se uskutečňuje nejméně po čtyři roky, 

což odpovídá průměrné době studia v Evropě.

Osobně  se  mi  jeví  následný  model  pro  české  studenty  učitelství  užitečnější, 

protože dává možnost učit v reálném prostředí se zvýšenou odpovědností. Studenti 

mohou nabýt dostatek praxe, která je pro začínajícího učitele potřebná. Bezesporu je 

také motivující  finanční  stránka tohoto modelu – jsou to  studenti,  kteří  pobírají 

určitý plat, ne fakultní učitelé jak je tomu dnes v ČR.   

Kritika přípravného vzdělávání

Přestože data naznačují stejnou nebo vyšší úroveň povinné přípravy učitelů ve 

srovnání s jinými zeměmi, obsah a kvalita přípravy je často kritizována. Mezi hlavní 

kritiky  patří  vysokoškolští  učitelé  pedagogických  fakult,  autoři  výzkumů 

zaměřených na učitele a samotní učitelé. Základními body této kritiky jsou:

1) Nedokonalý výběr  uchazečů  o  studium učitelství  –  přijímací  zkoušky se 

„orientují zpravidla na tzv. faktické znalosti...charakter přijímacích zkoušek 

nedovoluje projevit i jiné kvality než vědomostní.“43 Řešením by mohlo být 

zavedení  všeobecné  talentové  zkoušky,  u  které  by uchazeč  prokázal  své 

předpoklady budoucího  učitele.  Fakulty  by  měly  po  adeptovi  požadovat 

předcházející  práci  s  mládeží  (např.  na  dětských  táborech,  zájmových 

kroužcích, atd.). 

42 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 99.
43 Tamtéž, s. 102.
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2) Největší kritiky dosáhl charakter přípravy učitelů, zvláště pak pedagogicko-

psychologická  část.  „Obsahové  zaměření  této  přípravy  je  zaměřeno  na 

„tradiční“ disciplíny pedagogické a psychologické teorie.“44 Pokud však není 

propojena teorie s praxí, nejsou tyto oblasti pro potřeby budoucích učitelů 

užitečné.  Podle  Walterové  dochází  k  přílišnému teoretizování,  izolaci  od 

profese a výuka neposkytuje professional knowledge (znalosti nezbytné 

k výkonu povolání).45  

Osobně  si  myslím,  že  by  se  měl  zvýšit  počet  hodin  prakticky  zaměřených 

seminářů jak  pedagogicko-psychologických, tak didaktických. 

3) Co se týká pedagogické praxe, Klapal (2000) na základě výzkumu zjistil, že 

praktický výcvik je velmi krátký a z hlediska obsahu nedostačující. Přestože 

studenti  splní  požadovaný počet  výstupů, náslechů a  rozborů se  cvičným 

učitelem,  nemají  možnost  zkusit  si  i  činnosti  mimo  vyučování  (např. 

suplování, rozhovory s rodiči, atd.).   Nepříznivým jevem na pedagogických 

praxích  jsou  také  omezené  finanční  zdroje  a  malá  propojenost  teorie  s 

pedagogickými zkušenostmi studentů.46 Dle statistik je délka praxe např. 

v Německu (2 roky) nesrovnatelně delší a soustavnější než v ČR (8 týdnů).

4) Nedostatečná  pedagogicko-psychologická  připravenost  učitelů  na 

pedagogických fakultách - většina vysokoškolských pedagogů nestudovala 

učitelství, ani učiteli nebyla.47 

Tento fakt se mi zdá být dosti zarážející. Učitelé často nemají kontakt se školní 

realitou, což má negativní vliv na obsah a způsob  podání učiva studentům. 

44 Tamtéž, s. 103.
45 WALTEROVÁ  Eliška,  Učitelé  jako  profesní  skupina,  jejich  vzdělávání  a  podpůrný  systém  : 

sborník z celostátní konference. 1. díl, Praha, 2001, s. 48. 
46 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 99.
47 WALTEROVÁ  Eliška,  Učitelé  jako  profesní  skupina,  jejich  vzdělávání  a  podpůrný  systém  : 

sborník z celostátní konference. 1. díl, Praha, 2001, s. 48. 
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V listopadu  2000  proběhl  empirický  výzkum  Příprava  budoucích  učitelů  na 

Pedagogické fakultě UK mezi studenty 3.- 5. ročníku (viz Tabulka č. 4).

 

Tabulka č. 4: Hodnocení přípravy z fakulty v průměrech „klasifikace“ (interval 1-4; 

1= výborné) 

Výborné hodnocení
odborná, předmětová příprava 1,98

Velmi dobré hodnocení
příprava pro teoretickou práci 2,15

příprava v oborových didaktikách 2,29

příprava ve všeobecném rozhledu 2,50

Převážně kritická hodnocení
příprava pro hlubší pochopení života jedince a 
společnosti

2,62

příprava v oblasti pedagogicko-psychologické 2,70

příprava pro praktické činnosti 2,82

příprava pro řídící a organizační činnosti 3,09

Z výzkumu je zřejmé, že odborná příprava byla studenty hodnocena jako výborná 

až velmi dobrá.  73 % respondentů hodnotí  teoretickou přípravu kladně.  Je  však 

nutno říci, že mnoho studentů kritizuje přemíru teorie a poukazuje na nedostatek 

praxe (např. „nejsme Filozofická fakulta,“ „kvůli přemíře lingvistiky zapomeneme 

jazyk“).  Oborové  didaktiky  jsou  vnímány  jako  důležitá  oblast  přípravy,  a  tak 

studenti požadují výuku didaktik již v nižších ročnících studia. Velmi kriticky byla 

evaluována  pedagogicko-psychologická  příprava  s  konečnou  známkou  2,7  a 

komentáři: „ k ničemu“, „jak v konkrétních situacích reagovat“. Pedagogické praxe 

kritizuje 39 % tázaných. Ideálně by měly být praxe zařazeny co nejdříve a namísto 

náslechů by se měl zvýšit počet hodin aktivního vyučování ve škole. Nejhůře jsou 

hodnoceny organizační a řídící činnosti. Budoucí učitelé by se měli také dostatečně 

připravit na to, jak fungovat jako třídní učitelé či jak komunikovat s rodiči žáků.48 

Jako studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy se z velké části ztotožňuji 

s názory respondentů. Za největší „kámen úrazu“ přípravy učitelů považuji příliš 

48 SPILKOVÁ Vladimíra, VAŠUTOVÁ Jaroslava: Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v  
evropském kontextu, Praha, 2002, s. 143 – 145.
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krátké praxe ve fakultních školách. Myslím si, že pouhých osm týdnů praktického 

výcviku nestačí k tomu, aby student nabyl dostatečné zkušenosti a získal představu 

o svém budoucím povolání. 

Tyto podněty nejen ze strany studentů byly již probírány během devadesátých let. 

Bohužel přesto stále nedochází ke změnám, které by vedly ke zlepšení přípravného 

vzdělávání učitelů. 

Učitelské kompetence a profesní standardy učitelů

Jako řešení se nabízí představa pedagogů-teoretiků o koncepci přípravy učitelů, 

která  by  byla  založena  na  učitelských  kompetencích a  profesních  standardech 

učitelů.

Učitel by měl být vybaven způsobilostmi neboli pedagogickými kompetencemi. 

Dle Pedagogického slovníku od Průchy, kompetence učitele je: „ soubor profesních 

dovedností  a  dispozic,  kterými  má  být  vybaven  učitel,  aby  mohl  efektivně 

vykonávat své povolání.“49 Kompetence jsou částečně získávány přípravou (učením) 

a  částečně  jsou  dány  geneticky  (podobně  jako  např.  umělecký  talent). 

Pedagogickými kompetencemi podle Švece jsou:

1) kompetence k vyučování a výchově (tvorba postupů, které podněcují učení žáků, 

dovednost  komunikovat  se žáky v různých pedagogických situacích a  schopnost 

diagnostikovat vědomosti, dovednosti, styly učení a vztahy mezi žáky)

2) osobnostní kompetence (např. odpovědnost, empatie, flexibilita, tvořivost) 

3)  rozvíjející  kompetence  (schopnost  orientovat  se  ve  společenských  změnách, 

práce  s  moderními  informačními  technologiemi,  sebereflexe  a  autoregulace, 

zdokonalování pedagogických dovedností a vyučovacího  stylu učitele).50  

49 PRŮCHA Jan a kol.: Pedagogický slovník, Praha, 2009, s. 103-104.
50 ŠVEC Vlastimil: Pedagogická příprava budoucích učitelů: Problémy a inspirace, Brno, 1999, s. 

22 – 23. 
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Z  rozpisu  pedagogických  kompetencí  je  patrné,  že  požadavky  na  profesní 

standard českého učitele jsou poměrně komplexní a náročné.  Otázkou je,  zda je 

učitel schopen dostát těmto představám, které byly vysloveny pedagogy-teoretiky. 

Na  základě  profesních  kompetencí  je  založen  profesní  standard.  Smyslem 

profesního standardu je nastavení kvalifikačních předpokladů pro vstup do profese. 

Standard definuje klíčové kompetence, které vyjadřují způsobilost učitele k výkonu 

profese  v  určité  kategorii.  Tyto  koncepce  jsou  novým  často  diskutovaným 

fenoménem v souvislosti s připravovanou reformou přípravného vzdělávání učitelů.

Učitelský  standard  by  měl  být  legislativně  ošetřen.  Stane  se  kritériem  pro 

akreditaci studijních programů a oborů, které nabídnou pedagogické fakulty.51

Samotní učitelé i všeobecná veřejnost může klást otázky typu: Je možné takto 

technicky určit kompetence a standardy pro učitele? Budou všichni učitelé schopni 

tyto požadavky splnit? Jakým způsobem se bude učitel hodnotit? To jsou otázky, 

které prozatím nejsou v připravovaných dokumentech zodpovězeny. 

51 PRŮCHA Jan a kol.: Pedagogický slovník, Praha, 2009. s. 106-108.
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3. Pracovní podmínky učitelů

V této  kapitole  se  budu  zabývat  často  diskutovaným  tématem  -  pracovními 

podmínkami  pedagogů.  Mezi  pracovní  podmínky  učitelů  zařadím  platové 

ohodnocení,  pracovní  dobu  učitelů,  počet  žáků  na  učitele  ve  třídách  a  celkové 

výdaje na vzdělávání státu. 

Dle Charty učitelů:  „pracovní  podmínky musí  být  maximálně  příznivé pro co 

nejefektivnější výuku a musí učiteli umožňovat plně se soustředit na plnění svých 

profesních  úkolů.“52 Splňuje  Česká  republika  tyto  požadavky?  Odpověď  budu 

hledat v následujících podkapitolách.

3.1. Platové ohodnocení učitelů

Platy učitelů patří mezi faktory, které ovlivňují postavení učitelů, a proto by se 

jim  měla  věnovat  zvýšená  pozornost.  Postavení  učitelů  ve  společnosti  a  úcta 

k povolání závisí z určité míry na ekonomické pozici, kterou zaujímají.  

Platy učitelů v mezinárodním srovnání

Nejdříve zmíním, jak je na tom Česká republika s platy učitelů v mezinárodním 

srovnání. Dle nejaktuálnější publikace  České vzdělávání v mezinárodním srovnání 

platy pedagogů vzrostly v období 1996 – 2008 ve všech zemích. Ve Finsku, Mexiku 

a  Maďarsku platy vzrostly nejvíce,  naopak ve Španělsku propadly,  ne však pod 

průměr zemí OECD.

Následující  graf  uvádí  hrubé  platy  učitelů  (celková  částka  placená 

zaměstnavatelem), které jsou očištěny od plateb do systému sociálního a penzijního 

pojištění. Indikátor porovnává výši platů učitelů na začátku kariéry, učitelů s 15letou 

praxí a učitelů ke konci jejich kariéry. Jde o platy učitelů s minimální požadovanou 

kvalifikací,  kteří  vyučují  ve  veřejných  školách  na  nižší  sekundární  úrovni 

vzdělávání. Tyto nejnovější statistiky byly prováděny v roce 2008.

52 Charta  učitelů.  Organizace  OSN  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (UNESCO), Dokumenty, 
Pedagogické centrum Praha, 1995.
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Graf č. 3: Platy učitelů v nižším sekundárním vzdělávání na počátku kariéry, po 15 

letech praxe a na konci kariéry

Z hlediska celkové výše učitelských platů se Česká republika zařadila mezi země 

s  nejnižšími  platy  společně  s  Polskem,  Maďarskem  a  Estonskem.  Tito  učitelé 

pobírají plat, který se pohybuje od 16 000 US $ za rok. V České republice činil 

v  roce 2008 průměrný roční  plat  po 15 letech praxe na nižší  sekundární  úrovni 

vzdělávání 22 084 US $. Na 54 000 US $ a více mají nárok v Německu, Irsku, 

Koreji a Švýcarsku. V Lucembursku dokonce platy převyšují 98 000 US $. 

Tabulkový plat  českého učitele  nižšího  sekundárního  vzdělávání  po  15  letech 

praxe  byl   v  ČR v roce 2008 nižší  o  50 % v porovnání  s  platem zaměstnance 

s  terciárním (vysokoškolským)  vzděláním  ve  věku  25–64  let.  Stejnou  situaci 

zaznamenali učitelé  také v Maďarsku, na Islandu, v Itálii a Spojených státech. Vyšší 

platy  učitelů  v  porovnání  s  výdělky  zaměstnanců  s  terciárním  vzděláním  byly 

zaznamenány např. v Austrálii, Německu, Španělsku a Švédsku.53

53 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, 2010, ÚIV, Praha, 2010, s. 131.
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Následující tabulka nám umožňuje nahlédnout na porovnání platů učitelů ZŠ 

s jinými profesemi ve vybraných zemích v roce 1999. 

Tabulka č. 5: Čistá roční mzda učitele ZŠ a dalších profesí ve vybraných městech 

světa v Kč

Místo
Učitel ZŠ Prodavačka Automechanik Strojní 

inženýr
Vedoucí 

pracovník

Curych 1 692 154 880 754 994 856 1 824 314 2 403 101

Frankfurt 1 053 914 455 160 349 767 1 147 843 1 196 646

New York 1 011 364 674 481 860 681 1 334 188 2 006 340

Londýn 778 980 373 321 566 112 834 003 1 007 014

Vídeň 644 786 406 069 543 205 1 157 612 1 409 165

Praha 111 301 124 447 140 711 242 067 402 152
Moskva 26 193 39 300 45 819 85 074 170 015

Varšava 81 849 65 500 88 358 183 211 199 441

Z tabulky získáme přehled o tom, jak je profese učitele oceňována vůči jiným 

povoláním. V Praze si prodavačka (124 447 Kč)  či automechanik (140 711 Kč) v 

roce 1999 vydělali o něco více než učitelé ZŠ (111 301 Kč). Vzhledem k tomu, že 

požadovanou kvalifikací automechanika a prodavačky je pouze výuční list oproti 

vysokoškolskému diplomu učitele, byl pro mě tento fakt šokující. Stejný trend se 

vyskytoval např. v Moskvě. Naopak ve Frankfurtu byl rozdíl mezi výše uvedenými 

profesemi obrovský. Navíc plat učitele ZŠ (1 053 914 Kč) se přibližoval profesím 

s vyššími požadavky na kvalifikaci jako např. strojního inženýra (1 147 843 Kč) a 

vedoucího pracovníka (1 196 646 Kč).
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Systém ohodnocení učitelů v ČR

Jakým způsobem je odměňován český učitel? Plat učitele se určuje na základě 

platového tarifu podle stupnice platových tarifů. O výši platu rozhodují kvalifikační 

předpoklady  (tj.  zákonem  požadované  vzdělání)  a  platový  stupeň  (roky 

započitatelné praxe). Záleží také na  činnostech, které budou pedagogičtí pracovníci 

v  příslušném kariérním stupni  vykonávat.  Pro  přehled  uvádím nově vytvořenou 

stupnici  platových  tarifů,  která  byla  odsouhlasena  ministrem školství  Dobešem. 

Výměry podle nových tabulek obdrželi všichni učitelé první školní den v roce 2011. 

Tabulka č. 6: Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro 

zaměstnance (v Kč měsíčně)

Měsíční mzda začínajících kvalifikovaných učitelů nyní činí minimálně 20 tisíc Kč 

hrubého. Učitelé jsou nejčastěji zařazováni do 11. platové třídy. V minulých letech 

měl  podle  tabulek  mladý  učitel  nárok  na  pouhých  14  280  Kč. Došlo  tedy 

nepochybně  k  zásadní  změně,  která  by měla  přilákat  absolventy pedagogických 

fakult do školství. 
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Rozdíl mezi platem začínajícího učitele (12. platová třída – 15 470 Kč) a učitele 

na konci kariéry (23 280 Kč) byl v roce 2008 51 %. Ještě je nutno dodat, že na 

maximální základní plat dosáhli učitelé v České republice až po 32 letech praxe. 

Rozdíl mezi platy na začátku kariéry a na jejím konci nebyl příliš velký. Tento fakt 

nemotivoval učitele k lepším výkonům či setrvání ve školách. Mnoho absolventů 

pedagogických fakult odcházelo do jiných odvětví.

Tabulka č. 7: Růst platů učitelů ZŠ v porovnání s průměrnou mzdou zaměstnanců 

ČR

Platy učitelů od roku 2000 rostly společně s průměrnou mzdou zaměstnanců  v 

ČR.  Učitelé byli odměňováni lehce nad celorepublikovým průměrem. Největšího 

rozdílu v platu dosáhli učitelé v roce 2006 (23 137 Kč), a to o 3 591 Kč oproti 

průměrné  mzdě  v  ČR.  Přestože  statistické  výsledky  vypadají  celkem  příznivě, 

musíme  mít  na  paměti,  že  za  pedagogického  pracovníka  jsou  podle  zákona 

pokládáni nejen učitelé,  ale  i   vychovatelé,  speciální  pedagogové,  psychologové, 

pedagogové  volného  času,  asistenti  pedagoga  a  trenéři,  včetně  pedagogických 

pracovníků  vykonávajících  vedoucí  funkce  s  vyšším  platem  (zástupci  ředitele, 

ředitelé školy). 
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Rok Průměrná mzda v ČR Průměrný plat  učite le  ZŠ
2000 13 322 Kč 13 885 Kč
2001 14 478 Kč 15 437 Kč
2002 15 550 Kč 16 786 Kč
2003 16 457 Kč 18 675 Kč
2004 17 565 Kč 20 425 Kč
2005 18 419 Kč 21 833 Kč
2006 19 546 Kč 23 137 Kč
2007 20 957 Kč 24 364 Kč
2008 22 691 Kč 25 254 Kč
2009 23 488 Kč 26 851 Kč
2010 23 665 Kč 24 404 Kč

Leden 2011 25 200 Kč  -



Tabulka č. 8: Hrubá měsíční mzda absolventů (Kč/měsíc) v podnikatelské sféře v roce 

2010

Absolventi s praxí do 1 roku včetně Absolventi s praxí do 3 let 
včetně

Vzdělání Věk Průměr Věk Průměr

Základní a 
nedokončené

do 18 let 13 204 19 - 21 15 689

Střední bez 
maturity

17 - 19 15 136 20 - 22 17 359

Střední s 
maturitou

19 - 21 16 884 22 - 24 21 064

Vyšší odborné 
a bakalářské

21 - 23 20 073 24 - 26 24 958

Vysokoškolské 24 - 26 26 025 27 - 29 34 646

Z údajů o průměrných mzdách v podnikatelské sféře v roce 2010 vyplývá,  že 

nejvyššího ohodnocení se vždy dočkali vysokoškoláci s dokončeným magisterským 

studijním programem. Ačkoliv jsou taktéž učitelé povinni absolvovat vysokoškolské 

studium, jejich plat je nižší (24 404 Kč) než průměrná mzda jiných absolventů VŠ 

do 1 roku praxe působících v podnikatelské sféře. S rostoucí praxí se rozdíl mezi 

platy absolventů vysokých škol působících v podnikatelské sféře a platy učitelů ještě 

více prohlubuje.  Průměrný vysokoškolák  si  vydělá  o  10 242 Kč více než  učitel 

základní  školy.  Důsledkem  nízkého  finančního  ohodnocení  jsou  časté  odchody 

absolventů pedagogických fakult do neveřejných sfér.
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Kariérní systém

Kariérní  systém  učitele  všeobecně  vzdělávacích,  odborných  a  odborných 

uměleckých předmětů 2.  stupně základní školy,  základní umělecké školy,  střední 

školy,  konzervatoře,  vyšší  odborné  školy  a  učitele  1.  stupně  ZŠ  vypadá  takto 

(tabulka Kariérního systému je uvedena v Příloze):

„Kariérní systém je tvořen 5 kariérními stupni.

I.  stupeň: Do  1.  kariérního  stupně  jsou  zařazováni  nastupující  učitelé 

(s  požadovanou  odbornou  kvalifikací)  bez  předchozí  pedagogické  praxe 

(11. platová třída).

II. stupeň: Zpravidla po jednom roce „uvádění“, jehož průběh, ukončení a další 

náležitosti  definuje  vyhláška,  získává  učitel  osvědčení  o  způsobilosti,  které  je 

předpokladem k postupu do 2. kariérního stupně (12. platová třída).

III.  stupeň: 3.  kariérní  stupeň  mohou  získat  učitelé,  kteří  vykonávají 

specializované, metodické a metodologické pedagogické činnosti, pro které získají 

osvědčení  o  způsobilosti  a  kteří  splňují  požadavek  délky  pedagogické  praxe 

uvedené v příloze vyhlášky (12. platová třída a specializační příplatek ve výši 1 500 

–  2  000  Kč).  Jedná  se  především  o  způsobilost  k  výkonu  funkce  výchovného 

poradce, ICT koordinátora, specialisty pro environmentální výchovu, specialisty pro 

prevenci  sociálně  patologických  jevů,  dále  o  výkon  funkcí  uvádějícího  učitele, 

fakultního učitele, předsedy metodického sdružení a vedoucího předmětové komise 

nebo uměleckého oboru.

IV. a V. stupeň: Pro 4. a 5. kariérní stupeň je předpokládáno speciální proškolení 

(vysokoškolské studium v rozsahu cca 4 semestrů) zakončené vydáním osvědčením 

o způsobilosti (13. platová třída, výjimečně 14. platová třída.)“ 

Tento kariérní systém je založen na pravidelném pozvolném zvyšování platů po 

celou  dobu profesní  dráhy učitelů.  S  modelem se  setkáme i  v  jiných vyspělých 

zemích Evropy, avšak postupové intervaly jsou až o polovinu kratší. Při stanovení 

nárokové složky platu pedagoga tak nebude záviset  jen na délce praxe,  ale i  na 

výkonu specifických činností v rámci školy či mimo ni.54 

54 [online]: Učitelské noviny č. 31/2003, http://www.ucitelskenoviny.cz/?
archiv&clanek=4977&PHPSESSID=0f25f5ca140cecb2f5e2a53fa17d088d 22. 8. 2010.
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Dle aktuálního kariérního systému si  učitel  – začátečník přijde na 20 200 Kč 

(11. platová třída, praxe do 6 let). Pokud postoupí až na konečný 5. kariérní stupeň a 

jeho  činností  bude  tvorba  koncepce  celostátních  nebo  mezinárodních  programů 

vzdělávání, vydělá si 26 300 Kč měsíčně na konci kariéry (13. platová třída, po 27 

letech  a  více  praxe).  Rozdíl  mezi  začínajícím  a  zkušeným  učitelem  by  pak 

odpovídal pouhým 30 %.  

Díky systému by se profese měla stát perspektivnější a atraktivnější pro mladé 

učitele.  Opak  je  však  pravdou  –  nejschopnější  začínající  učitel,  který  dosáhne 

během prvních pěti let 5. kariérního stupně, dostane jen o 300 Kč vyšší plat než na 

počátku kariéry. 

„Postup od minimálního k maximálnímu platovému stupni by neměl trvat více 

než 10 – 15 roků,“55 píše  se  v  Chartě  učitelů.   Tento požadavek bohužel  nebyl 

naplněn  ani  se  zavedením  kariérního  systému.  Stupnice  platových  tarifů  je 

nastavena tak, že maximálního platu se učitel dočká až po 27 letech. 

Nedostatek  vidím také  v  nedořešení   otázky,  kdo a  jak  bude učitele  hodnotit 

v jeho činnostech tak, aby postoupil na vyšší kariérní stupeň.  

55 Charta  učitelů.  Organizace  OSN  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (UNESCO), Dokumenty, 
Pedagogické centrum Praha, 1995.
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Složky platu učitelů

Plat učitelů se skládá z nárokové a nenárokové složky. Podle Zákona č. 143/1992 

Sb. se nárokovou složkou chápe platový tarif, příplatek za vedení (zástupce ředitele, 

ředitel  školy),  příplatek  za  přímou  pedagogickou  činnost  (příplatek  ve  výši 

dvojnásobku  průměrného  hodinového  výdělku) či  zvláštní  příplatky  (např.  za 

třídnictví).56

Nenároková složka je tvořena osobním ohodnocením (poskytuje je ředitel např. 

za velmi dobré výsledky práce). Tato složka je závislá na celkovém objemu financí 

na  platy  učitelů,  na  výsledcích  práce  učitelů  a  rozhodnutí  ředitele  školy.  Na 

některých školách učitelé nemusí dostávat žádné osobní ohodnocení a na jiných si 

polepší   v řádu několika tisíc Kč zejména v závislosti na finančních prostředcích 

školy. V některých případech funguje nenároková složka platu jako kompenzace za 

nízký tarif dle tabulek.

Hodnocení pedagogů dle Charty učitelů

Charta  učitelů:  „Platy  učitelů  by  měly  poskytovat  učitelům  prostředky  na 

zabezpečení uspokojivé životní úrovně jich samých i jejich rodin, jakož i možnost 

investovat  do  dalšího  vzdělávání  nebo  sledování  kulturních  aktivit  za  účelem 

zvyšování vlastní profesionální kvalifikace.“57 

Podle mého  názoru  by  měl  učitel  dostávat  takový  plat,  aby  se  mohl  plně 

soustředit  na vyučování  a  nemusel  mít  další  vedlejší  zaměstnání.  Pokud nebude 

učitel zaměstnáním ve školství dostatečně hmotně zabezpečen, bude si muset ještě 

přivydělávat, což může mít negativní vliv na kvalitu vzdělávání.

„Platy učitelů  by měly odrážet  význam pedagogické práce a s  tím související 

význam učitelů ve společnosti.“58 Platí to i v ČR?

Stát a jeho představitelé si uvědomují důležitost vzdělávání pro všechny občany 

státu  a  snaží  se  učitele  podpořit  reformami  v  oblasti  odměňování.  Zavedením 
56 Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých 

dalších organizacích a orgánech 

57 Charta učitelů. Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Dokumenty, 
Pedagogické centrum Praha, 1995.

58 Charta učitelů. Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Dokumenty, 
Pedagogické centrum Praha, 1995.
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kariérního systému a nastavením nástupního platu na min. 20 tisíc Kč se začalo pro 

učitele  blýskat  na  lepší  časy.  Nástupní  plat  by  měl  zvýšit  příliv  začínajících 

kvalifikovaných pedagogů do škol. 

Cílem kariérního řádu je motivace učitele k dalšímu vzdělávání. Otázkou však je, 

nakolik je učitel tímto systémem odměňování povzbuzován k lepším výkonům. 

Nicméně  si  myslím,  že  si  pedagogové  zaslouží  lepší  ohodnocení,  když 

přihlédneme k náročnosti učitelské práce a významu této profese. Pokud školství 

nepřiláká  schopné  a  kvalitní  absolventy pedagogických  fakult,  pak  vyprodukuje 

nekvalitní  studenty,  kteří  se stanou např.  nekvalitními lékaři  atd.  Je potřeba této 

hrozbě předejít. 
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3.2. Pracovní doba učitelů

Délka  vyučování  a  ostatní  pracovní  činnosti  učitelů  jsou  důležitou  součástí 

pracovních podmínek učitelů. Vztahují se rovněž k atraktivitě učitelského povolání.

Pracovní doba učitelů se stala předmětem kritiky veřejnosti.  Veřejné mínění je 

toho  názoru,  že  zkušenější  učitel  se  již  nemusí  na  vyučování  připravovat  a  po 

odpracování vyučovacích hodin má hodně volného času jen pro sebe.

Dalším rozporuplným tématem je délka pracovního volna pedagogů. Veřejnost si 

většinou myslí, že jejich volno je příliš dlouhé oproti jiným profesím. Někteří lidé 

jsou dokonce toho názoru, že si učitelé tak dlouhou dovolenou nezaslouží. Tyto a 

další domněnky vztahující se k pracovní době učitelů se v této podkapitole pokusím 

potvrdit či vyvrátit.

Když  mluvíme o  pracovní  době  učitelů,  je  potřeba  nejdříve  rozlišovat,  co  na 

základě pracovního řádu učitelé mají vykonávat a co skutečně vykonávají. Laická 

veřejnost nebo média mají často mylnou představu o tom, že učitel za den ve škole 

odučí  např.  5  hodin  a  tím  jeho  pracovní  den  končí.  Všeobecná  veřejnost  totiž 

posuzuje jen normovaný počet vyučovacích hodin, který se zdá být podstatně nižší 

než u jiných zaměstnání. Podle  Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce  „Délka 

stanovené  týdenní  pracovní  doby  je  40  hodin  týdně.“  Týdenní  pracovní  doba 

pedagogů je stanovena stejně jako u ostatních profesí. Do pracovní doby se totiž 

nepočítají jen vyučovací hodiny, ale i další pracovní činnosti učitele.

Činnosti učitelů jsou vymezovány právními předpisy, zejména Pracovním řádem 

pro zaměstnance škol a školských zařízení (2001) a zvláštními právními normami. 

Zákon  č.  29/1984  Sb.  určuje  povinnosti  pedagogických  pracovníků  takto: 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni:

• „vychovávat žáky ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami 

vlastenectví, humanity a demokracie

• svědomitě se připravovat na svou práci

• dále se vzdělávat“59

Nestačí tedy jen vyučovat a vychovávat žáky, nýbrž učitel by měl také průběžně 

doplňovat  své  vzdělání.  Od  ostatních  profesí  se  učitelství  odlišuje  povinností 

důkladné přípravy na práci.
59 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 38-39.
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Náplň pracovní doby učitele dle norem

V čl. 6 Zákoníku práce  se vymezuje náplň pracovní doby učitele: „V pracovní 

době stanovené obecně závaznými právními předpisy konají pedagogičtí pracovníci:

a) přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost,

b) práce související s touto činností.“60

Do přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti patří: 

• „příprava na vyučovací nebo výchovnou činnost 

• příprava učebních pomůcek

• vedení předepsané pedagogické dokumentace

• oprava písemných a grafických prací žáků. 

Práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách: 

• dozor nad žáky ve škole a při akcích organizovaných školou

• spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, výchovným poradcem, se 

školním metodikem prevence

• spolupráce se zákonnými zástupci žáků

• nezbytná  odborná  péče  o  kabinety,  knihovny  a  další  zařízení  sloužící 

potřebám vzdělávání

•  výkon prací spojených s funkcí třídního učitele, výchovného poradce

•  účast na poradách svolaných ředitelem školy

• studium,  účast  na  různých  formách  dalšího  vzdělávání  pedagogických 

pracovníků.“61

Výčet  činností  učitele  je  evidentně  značně  rozsáhlý  a  různorodý.  Pro  učitele 

nižšího  sekundárního  vzdělávání  je  přímá vyučovací  povinnost  stanovena  na  22 

hodin týdně dle Nařízení vlády č. 153/1999 Sb. Zbytek pracovní doby tvoří nepřímá 

vyučovací činnost jako jsou např. opravy písemných prací, příprava na vyučování, 

atd. 

60 čl. 6 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
61 Tamtéž
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Pracovní doba učitelů v mezinárodním srovnání

Stanovená pracovní  doba učitelů  je  v  jednotlivých zemích různá.  V publikaci 

OECD  se  měřil  vyučovací  čas  (teaching  time)  jako  počet  hodin  (přepočet 

vyučovacích  hodin  na  60  min.),  které  má  učitel  s  plným  úvazkem  strávit 

vyučováním ve  třídě  na  veřejných školách  za  rok  (viz  graf  č.  4).  Do výzkumu 

nebyly započteny přestávky mezi hodinami, státní svátky a prázdniny.

Graf č. 4: Počet odučených hodin za rok podle úrovně vzdělávání (2008)

Učitelé nižší sekundární úrovně vzdělávání odučí v průměru 703 hodin za rok. 

V ČR v roce 2008 učitelé vyučovali  637 hodin.  Dle výzkumu jsou čeští  učitelé 

zhruba  na  průměrných  hodnotách  vzhledem k  délce  vyučovací  doby.  Vyučovací 

povinnost se pohybuje mezi méně než 600 hodin ve Finsku (592), Polsku (513); po 

více než 1 000 hodin v Mexiku (1 047) a Spojených státech amerických (1 068).62 

62 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, ÚIV, Praha, 2010, s. 138.
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Graf  č.  5: Podíl  vyučovacích  hodin  učitele  na  celkovém  pracovním  úvazku 

v nižším sekundárním vzdělávání (2008) 

Dle grafu stráví čeští učitelé cca 40 % času vyučováním ve škole. 60 % času 

věnují  jiným souvisejícím činnostem jako např. oprava písemných testů či příprava 

na hodiny. Podle výzkumů OECD mají tedy učitelé zhruba stejnou dobu na plnění 

činností mimo vyučování a určitou volnost v rozhodování, kdy a jakou povinnost 

vykonají. 

Nejdéle se vyučuje v anglosaských zemích - Skotsku a Anglii, naopak nejkratší 

dobu vyučování mají učitelé v Japonsku. 

Rozsah a skutečná práce učitelů 

Na  toto  téma  byly  provedeny  různé  výzkumy  pomocí  dotazníků  a 

profesiogramů.63 Získané  výsledky však  mohou  být  zkreslené  (např.  respondenti 

mohli  nadhodnocovat  délku  pracovní  doby),  jelikož  se  opíraly  o  záznamy  a 

výpovědi samotných učitelů. 

Podle  Kurelové,  Krejčího  a  kol. činí  průměrná  týdenní  pracovní  doba  učitelů 

2. stupně ZŠ 44,7 hodin. Následující tabulka nastiňuje, jakými druhy činností a jak 

dlouho se jimi zabývá učitel 2. stupně ZŠ.

63 Profesiogram je časový záznam všech pracovních aktivit během jednoho týdne, který provádějí 
dobrovolně spolupracující učitelé.
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Tabulka č. 9: Struktura pracovního času učitelů 2. stupně ZŠ

Kategorie činností Podíl času v %

Vyučování 36,8

Další služba ve škole, pohotovost 11, 8

Doučování, nápravná cvičení 0,6

Zájmové kroužky 1,4

Příprava na vyučování, oprava žákovských prací, zhotovování a 
udržování pomůcek

33,5

Participace na správě a samosprávě školy, porady a konzultace 
s vedením školy, s jinými učiteli, poradci, lékaři aj.

2,0

Spolupráce s rodiči 1,9

Veřejná činnost učitele (osvětová aj.) 0,6

Studium, sebevzdělávání 7,3

Učitelská agenda, administrativa aj. 3,7

Z výzkumu faktické náplně práce českých učitelů jsem došla k těmto závěrům:

Vyučování sice tvoří největší podíl ze všech činností učitelů, ale tvoří  jen 1/3 z 

celkového  objemu pracovní  doby.  1/3  představují  činnosti,  které  jsou  spojeny  s 

vyučováním  (příprava  na  vyučování,  oprava  žákovských  prací,  zhotovování  a 

udržování  pomůcek).  Ostatní  činnosti  nevytváří  výrazný  podíl  v  pracovní  době 

učitele (např. spolupráce s rodiči, doučování, veřejná činnost).

Veřejnost by tedy neměla posuzovat délku pracovní doby učitelů pouze z hlediska 

vyučovacího času, protože vyučování tvoří jen část celkové práce učitele. Můžeme 

ale  polemizovat  nad  tím,  zda  by  se  učitelé  neměli  více  věnovat  samotnému 

vyučování než souvisejícím činnostem. 

V těchto výzkumech můžeme narazit na problémy, které se týkají individuálních 

rozdílů  v  pracovní  zátěži.  Dle  profesiogramů,  které  využil  Urbánek  (1999)64 ke 

svému  výzkumu,  u  22  %  učitelů  odpovídá  skutečné  pracovní  zatížení jejich 

pracovnímu úvazku. Nicméně skoro 50 % učitelů je nadprůměrně časově vytíženo a 

naopak 1/3   učitelů  vykazuje  podprůměrnou zatíženost.65 Celkově  tedy převládá 

nadměrné pracovní zatížení učitelů.

 

64 URBÁNEK, P: Profesní časové zatížení učitelů ZŠ. Pedagogika, 49, 1999, č. 3, s. 277 – 288.
65 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 40 – 41.
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Co se týká přípravy na vyučování, není pravdou, že se učitelé nemusí na hodiny 

připravovat. Jelikož se společnost a její potřeby neustále mění, učitel musí sledovat 

aktuální dění a přizpůsobovat obsah svých hodin. Navíc s novou školskou reformou 

přišly  i  moderní  metody  vyučování,  které  požadují  využívání  např.  prezentací, 

projektů, atd. Osvojení nových metod učitelům zabere mnoho času, zvláště když 

nedostatečně ovládají moderní technologie. 

Učitelé ZŠ uvedli, že se na výuku připravují v průměru 6,5 hodiny týdně. Mezi 

jednotlivci se však počet hodin výrazně liší: rozmezí se pohybuje mezi 1-2 až 17 a 

více hodinami.66

Někdo by namítal, že přípravy si může učitel vytvořit jednou během prvního roku 

praxe a později se jimi již nemusí zabývat. I kdyby na přípravě učitel nic neměnil a 

využil by ji v dalších letech praxe, tak vyhledání, upravení příslušných materiálů, a 

promyšlení chodu hodiny také zabere čas. 

Z  poznatků  jsem získala  obraz  toho,  jak  složité  je  zachytit  skutečnou  délku 

pracovní  doby učitelů.  Je  nutno uvážit,  že  každý učitel  se pohybuje v odlišném 

prostředí škol,  pracuje pod jiným vedením školy a jeho podmínky se mohou do 

určité  míry odlišovat  (např.  někteří  učitelé  učí  navíc  předměty,  na  které  nejsou 

aprobovaní).

Dovolená učitelů 

Jedním  z  nejvíce  diskutovaným  tématem  je  délka  dovolené  učitelů. 

Poohlédneme-li se na dovolenou učitelů, Zákoník práce Čl. 11 stanovuje jednotnou 

délku  dovolené u  pedagogických  pracovníků a  akademických  pracovníků  takto: 

„Dovolená pedagogických pracovníků činí 8 týdnů a nepedagogických pracovníků 5 

týdnů... Pedagogickým pracovníkům určí ředitel čerpání dovolené na dobu školních 

prázdnin. V období školního vyučování může určit čerpání dovolené jen ve zvlášť 

odůvodněných případech.“67 

Myslím si, že delší doba pracovního volna než je u jiných profesí je výhodou 

učitelského povolání. Mnoho zaměstnání má různé druhy výhod jako např. služební 

auto,  mobilní  telefon,  atd.  Učitelské  volno  se  mi  zdá  oprávněné  vůči  jiným 

66 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 40 – 41.
67 Zákoník práce Čl. 11, č. 262/2006 Sb.
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povoláním, i např. z hlediska potřeby regenerace pedagogů. 

Nevýhodu vidím v tom, že si nemohou vybrat termín své dovolené, jelikož je určen 

školními prázdninami.

K mimoškolní činnosti také patří školní výlety a exkurze. Veřejné mínění na tuto 

činnost někdy nahlíží jako na tzv. pohodovou placenou dovolenou. Učitel má ale 

většinou na starost 25 i více dětí a za všechny zodpovídá i po právní stránce. 
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3.3. Počet žáků na učitele a ve třídách

Další podmínkou učitelské profese, která hraje roli zejména v edukačním procesu, 

je počet žáků na učitele a ve třídách. Tyto faktory podstatně ovlivňují  vytvoření 

dobrých podmínek pro výuku žáků. Počet žáků na učitele a ve třídách má bezesporu 

také dopad na celkové náklady na vzdělávání. 

Velikost třídy

Dle Doporučení pro postavení učitelů „by měl být počet žáků ve třídě takový, aby 

umožňoval učiteli věnovat každému žákovi zvláštní pozornost.“68 Jak vypadá školní 

prostředí na druhém stupni ZŠ v České republice?

Problém velikosti třídy je diskutován v mnoha zemích OECD (viz Graf č. 6)

Graf  č.  6:  Průměrná  velikost  třídy  ve  vzdělávacích  institucích  podle  úrovně 

vzdělávání (2008)

68 Charta  učitelů.  Organizace  OSN  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (UNESCO), Dokumenty, 
Pedagogické centrum Praha 1995.

47



Pokud se podíváme na mezinárodní srovnání, učitel má v nižším sekundárním 

vzdělávání ve třídě průměrně 24 žáků. Nejvíce, tzn. více než 30 žáků najednou se 

učí v Koreji, Japonsku a Izraeli. Naopak v Dánsku, na Islandu, v Lucembursku a 

Švýcarsku připadá na třídu 20 a méně žáků. V České republice se ve třídě učí 22,5 

žáka, což představuje zhruba průměr v rámci zemí OECD.69

Velikost třídy představuje jeden z indikátorů kvality školského systému. Nároky 

na práci učitele a jeho psychickou odolnost rostou s vyšším počtem žáků ve třídě. 

Obecně  platí,  že  menší  třídy  umožňují  učitelům  uplatnit  individuální  přístup 

k žákům a jejich potřebám. Výhodou menší třídy je, že učitel nemusí trávit tolik 

času řešením problémů, které vyplývají z velkého počtu žáků ve třídě. 

V ČR se  pro  výuku  cizích  jazyků třídy půlí,  což  učitelům zajišťuje  snazší  a 

efektivnější výuku žáků.  

Častým předpokladem je, že velikost třídy má podstatný vliv na výsledky žáků. 

Malé třídy jsou chápány tak, že zajišťují lepší kvalitu vzdělávání. Měření TIMSS 

(výzkum,  který  je  zaměřen  na  zjišťování  úrovně  znalostí  a  dovedností  žáků 

v matematice a v  přírodovědných předmětech) však tuto domněnku vyvrací. Třídy 

  s malým počtem žáků (do 20 žáků) neprokazují v testech lepší výsledky oproti 

početnějším třídám (21 – 30 žáků).  Zjistilo se, že malé třídy mají význam hlavně 

pro specifické skupiny žáků (zdravotně postižení či znevýhodnění žáci).70

Počet žáků na učitele

Dalším důležitým ukazatelem vzdělávání žáků je počet žáků na učitele (čili na 

učitelský úvazek). Opět je tento indikátor spojen s představou, že čím méně žáků 

připadá na jednoho učitele, tím je výuka kvalitnější. Menší počet žáků na učitele 

však nese i  negativní  stránky. Tento trend znamená, že  je potřeba většího počtu 

učitelů  a  tedy větších  investic  do  přípravy učitelů  a  jejich  odměn.  Čím více  se 

snižují  počty žáků  na  učitele,  tím  více  dochází  k  růstu  nákladů  na  vzdělávání. 

Zvyšování  nákladů  se  zdá  být  podle  ekonomických expertů  OECD neúnosné,  a 

proto nelze přibírat další a další učitele, kteří by učili stále menší počty žáků. 

69 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, ÚIV, Praha, 2010. OECD, s. 125 
– 126.

70 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 94.
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V dnešní době stoupá počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří 

jsou integrováni do běžných tříd. Proto je potřeba čím dál více speciálních pedagogů 

ve školách. Avšak pro mnoho zemí může být odměňování dalších pedagogických 

pracovníků finančně náročné.

Graf č. 7: Průměrný počet žáků na učitele (2008)

Graf  spíše  informuje  o  vzdělávací  politice  zemí  než  o  reálných  pracovních 

podmínkách  učitelů.  Výsledky výzkumu  jsou  orientační,  protože  v  jednotlivých 

zemích tráví žáci ve škole rozdílný počet hodin a jsou častěji či méně často děleni 

do skupin. Podle OECD je průměrný počet žáků na učitele ZŠ II. stupně 14 dětí. 

Hodnoty tohoto indikátoru se pohybují v rozmezí od více než 30 žáků na učitele 

v Mexiku po méně než 11 žáků např. v Rakousku, Belgii, Norsku a Španělsku. V 

ČR připadá na učitele na nižší sekundární úrovni 11,8 žáka. 

Za výsledek podprůměrné hodnoty počtu žáků na učitele v ČR můžeme pokládat 

rostoucí kvalitu vzdělávání, ale také demografický pokles počtu nastupujících žáků 

do  škol.71 Počty žáků klesají  nejen  v  ČR,  ale  v  celé  Evropě.  Tomuto  trendu se 

přizpůsobuje, tedy snižuje počet učitelů.

71 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, ÚIV, Praha, 2010. OECD, s. 127 
– 128.
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Důsledkem  snižování  počtu  žáků  je  slučování  tříd  do  tzv.  malotřídek  nebo 

dokonce uzavírání škol v menších obcích. Na druhou stranu se snížením počtu žáků 

se zlepšují  pracovní podmínky učitelů, protože se učitelé mohou věnovat žákům 

intenzivněji.

Graf č. 8: Vývoj počtu žáků 

Z  grafu  je  evidentní,  že  ČR  se  od  roku  1989  potýká  s  poklesem  žákovské 

populace.  Za 20 let  od pádu „Železné opony“ se snížil  počet  vzdělávaných dětí 

o téměř půl milionu. Tento jev je negativní v tom smyslu, že zvyšuje náklady na 

vzdělávání. Klad vidím v možnosti učitelů zaujmout individuální přístup k žákům a 

vytvořit tak efektivnější podmínky pro vzdělávání. 
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3.4. Výdaje na vzdělávání

V této  části  práce se  budu zabývat  množstvím peněz,  které  se  vydá nejen na 

vzdělávání národa jako celku, ale i na přípravné vzdělávání budoucích učitelů. 

T. G. Masaryk prohlásil, že vzdělání se vždycky ekonomicky vyplatí, protože „co 

dá  národ učiteli,  to  třikrát  i  desetkrát  vyzíská.“72 Otázkou je,  zda  se  vzdělávání 

vyplácí jednotlivci a státu a zda jsou tedy náklady státu návratné. Podle amerických 

a japonských ekonomů je vzdělání považováno za „motor“ hospodářského rozvoje. 

Světová banka propočítávala návratnost investic do vzdělávání. V ČR činila celková 

míra návratnosti při porovnání výnosů s náklady 8 % u vysokoškolského vzdělávání 

(průměr OECD 11 %),  17 % ročně u středoškolského vzdělávání  (průměr zemí 

OECD byl 14 % ročně) a u základního vzdělávání se uvádí návratnost mnohem 

vyšší.73

Výdaje na vzdělávání v procentech HDP podávají obraz o tom, jakou prioritou je 

oblast  vzdělávání  vzhledem  k  celkovému  přerozdělení  financí  mezi  jednotlivé 

resorty. Tento indikátor udává, jakou část národního bohatství investují jednotlivé 

země do školství. Prostředky, které jsou vloženy do vzdělávání,  jsou investicí, která 

přispívá  k  rychlejšímu  růstu  ekonomiky,  zvyšuje  produktivitu  ekonomiky,  je 

základem rozvoje  jednotlivce  a  celé  společnosti.  Dále  také   odstraňuje  sociální 

nerovnosti. O podílu výdajů rozhoduje vláda, podniky, rodiny studentů a samotní 

studenti.  

Pokud se zaměříme na mezinárodní výzkumy, všechny země OECD vynaloží na 

vzdělávání poměrně velkou část veřejných zdrojů. Průměrný výdaj zemí OECD je 

cca 3,6 % a zahrnuje výdaje na veřejné  i soukromé vzdělávání v preprimárním, 

primárním,  sekundárním  a  terciárním  vzdělávání.  Ve  většině  zemí  je  školství 

součástí státních služeb. Vlády jednotlivých států se proto pečlivě zabývají touto 

položkou  výdajů  ze  státního  rozpočtu,  jehož  objem  je  mimo  jiné  ovlivněn 

ekonomickým vývojem států.74  

72 [online]: Učitelské noviny č. 22/2005 http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=2743 1.10. 
2010

73 SOLFRONK, Jan a kol.: Učitelství jako profese, Liberec, 2000, s. 38. 
74 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, ÚIV, Praha, 2010, s. 73.
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Graf č. 9: Výdaje na vzdělávání jako procento HDP podle úrovní vzdělávání (2007)

Na Islandu, v Dánsku a ve Spojeném království investují do veřejného vzdělávání 

více než 4,2 % HDP. Nejméně vloží do školství Japonsko, Slovensko a ČR – cca 

2,5 % HDP. Česká republika investuje do veřejného vzdělávání podprůměrný objem 

peněz a řadí se v mezinárodním srovnání na poslední příčky.75 

Podle mého názoru je kvalita vzdělávání do určité míry závislá na dostatečném 

financování  školství.  Výdaje  ze  státního  rozpočtu  by  měly  pokrýt  slušné  platy 

učitelů, správu školních budov, školní pomůcky, atd. Obávám se, že dojde k poklesu 

kvality, pokud stát nebude ochoten či schopen investovat větší množství peněz do 

vzdělávání. Vzdělanost národa by měla být chápána jako  jedna z prioritních oblastí, 

která má dostatečnou finanční podporu státu. 

75 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, ÚIV, Praha, 2010, s. 73.
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Kolik stojí žák/student?

Země OECD průměrně vydají na žáka na sekundární úrovni 8 153 US $ ročně. 

Lucembursko a Švýcarsko patří mezi země, které investují do žáků nejvíce. Brazílie 

a Mexiko stojí na opačném konci. V České republice se v průměru ročně vydá na 

žáka v sekundárním vzdělávání 5 527 US $, čímž ČR spadá mezi země s nízkým 

výdajem na žáka/studenta.76 

Graf č. 10:  Průměrné roční výdaje na vzdělávací instituce na žáka a studenta, 

podle úrovní vzdělávání (2007)

 V rámci výdajů do vzdělávání se také řeší, kolik stát zaplatí za žáka/studenta. 

Výdaje na žáka/studenta jsou ovlivněny následujícími faktory: 

• výše platů učitelů 

• počet vyučovacích hodin (z pohledu žáka i učitele)

• výdaje na učební materiály a pomůcky

• počet žáků/studentů ve vzdělávacím systému

76 České školství v mezinárodním srovnání, Education at a Glance, ÚIV, Praha, 2010, s. 63 – 66.
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Abychom  dosáhli  kvalitního  vzdělávání,  potřebujeme  kvalitní  zdroje  – 

kvalifikované pedagogy, adekvátní vybavení škol a školských zařízení, a na druhé 

straně motivované studenty, kteří se chtějí vzdělávat. Mezi determinanty, které mají 

vliv na finanční zatížení výuky, patří snížení průměrné velikosti třídy.  

Financování  vysokoškolského vzdělávání studentů pedagogických fakult

Učitelé  se  připravují  na  své  povolání  přibližně  17  nebo  18  let.  V roce  2000 

zaplatil stát za náklady na přípravu jednoho učitele ¼ milionu korun.  Dle výzkumů 

je  návratnost  investic  do  vzdělávání  vyšší  než  návratnost  vkladů  do  fyzického 

kapitálu  (investice  do  strojů,  hal).  Z  toho  vyplývá,  že  přínos  učitelů  ve  vztahu 

k  hrubému  domácímu  produktu  převyšuje  náklady  na  školství.  Pedagogové  si 

evidentně na sebe vydělají.77 

Jaké jsou názory studentů Pedagogické fakulty UK na financování jejich studia? 

Náklady na studium by podle studentů měl z velké části hradit stát, jelikož stát by 

měl zabezpečit vzdělanost národa i vzdělávání učitelů. 

37,2 % studentů souhlasí se zavedením školného s podmínkou, že jeho výše se 

bude pohybovat od 5 – 10 tisíc za rok. 44,2 % dotázaných by ochotně přispívalo na 

vysokoškolské vzdělání za předpokladu, že se peníze efektivně využijí a budou se 

více sledovat pedagogické výkony učitelů na Pedagogické fakultě UK. Zbývající 

studenti, kteří tvoří 18,6 %, se nedokáží k problému vyjádřit.78 

Studenti se obávají, že zavedení školného by mělo negativní dopad na sociálně 

slabší  studenty.  Respondenti  proto  navrhují,  aby  školné  mělo  formu  půjček  a 

stipendií,  které  by byly závislé  na sociálním statusu studentů a  jejich  studijních 

výsledcích.  Stát  by  zajistil  každému  studentovi  půjčku,  která  by  se  „splácela“ 

odpracovanými roky ve školství.  Ti, kteří  by nastoupili  do odvětví školství  a po 

určitou dobu v něm pracovali, by tedy měli být od školného osvobozeni. 

Nevýhodu zavedení školného vidí studenti ve větší závislosti na finanční podpoře 

rodičů. Rostoucí náklady na vzdělání (náklady na stravu, bydlení, dopravu a učební 

pomůcky)  společně  se  školným by nutily studenty k  větší  mimoškolní  pracovní 

77 SOLFRONK, Jan a kol.: Učitelství jako profese, Liberec, 2000, s. 38. 
78 TICHÁ Milena:  Sociálně ekonomické postavení  a  ekonomické aspirace studentů Pedf UK. In: 

HAVLÍK, Radomír a kolektiv: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, Praha, 1998, s. 114 – 
116.
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aktivitě (brigády, práce na částečný úvazek). Konečným důsledkem mohou být horší 

výsledky ve studiu nebo definitivní ukončení vysokoškolského studia s nástupem do 

zaměstnání, které nemusí souviset s pedagogickou činností.

Ze sociologických výzkumů všech vysokoškoláků vyplynulo,  že se dotazovaní 

studenti shodli na těchto názorech: zavedení školného bude znamenat znesnadnění 

přístupu k vysokoškolskému studiu, zhoršení finanční situace studentů a posílení 

ekonomické závislosti na jejich rodičích. Změna by mohla také vyústit v nezájem 

o učitelské vzdělání a případné odchody kvalifikovaných učitelů ze škol. Reforma 

by tedy podle  nich  měla  spíše  negativní  než  pozitivní  důsledky.  Naproti  tomu 

většina studentů Pedagogické fakulty UK souhlasí se zavedením školného s tím, že 

ho nebude muset platit ten, který bude po studiu pracovat ve školství. Studenti tedy 

školné přímo neodmítají, ale platit by ho nechtěli.79 

Návratnost investic do učitelského vzdělání

Dle průzkumu studenti hodnotí efektivnost vynaložených investic do učitelského 

vzdělání jako velmi nízkou. Na návratnost investic se musí pohlížet z dlouhodobého 

hlediska, jelikož z krátkodobého hlediska nedochází k efektivní návratnosti nákladů 

spojených s tímto vzděláním. Tento fakt ubírá na atraktivitě učitelského vzdělávání. 

Přesto  je  o  studium  na  pedagogických  fakultách  velký  zájem.  Studenti  si 

vysvětlují tento jev následujícími faktory:

• „na  vysoké  školy  pedagogického  zaměření  jsou  přijímány  vysoké  počty 

studentů

• studijní  nároky kladené  na  studenty jsou  na  pedagogických fakultách  ve 

srovnání s ostatními fakultami a vysokými školami nižší

• vysokoškolské  vzdělání  získané  na  pedagogické  fakultě  dává  relativně 

širokou možnost uplatnění, a to i mimo sféru školství“80

79 TICHÁ Milena: Sociálně ekonomické postavení a ekonomické aspirace studentů Pedf UK. In: 
HAVLÍK, Radomír a kolektiv: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, Praha, 1998, s. 114 – 
116.

80 TICHÁ Milena: Sociálně ekonomické postavení a ekonomické aspirace studentů Pedf UK. In: 
HAVLÍK, Radomír a kolektiv: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, Praha, 1998, s. 118 – 
119.
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Absolventi  pedagogických  fakult,  kteří  nepůsobí  ve  školství  vypověděli,  že 

zaměstnavatelé v soukromém sektoru mají o bývalé učitele poměrně velký zájem. 

Nejen že tito pracovníci prokazují široké všeobecné vzdělání, ale mají i schopnost 

přizpůsobit  se  novým  podmínkám  a  situacím  v  pracovním  prostředí.  Jejich 

vlastnosti  jako  zodpovědnost,  samostatnost  a  důslednost  jsou  často 

zaměstnavatelem upřednostňovány před odbornými znalostmi.81

Investice do vysokoškolského pedagogického vzdělání se zdá být z dlouhodobého 

hlediska  pro  potřeby  národa  efektivní.  Myslím  si,  že  by  stát  měl  studentům 

učitelství poskytovat půjčky na studium, které by studenti „spláceli“ odpracovanými 

lety ve školách. Většinu nákladů na odměny učitelů by měl obstarat stát, aby zajistil 

kvalitní vzdělání svých občanů. 

81 TICHÁ Milena: Sociálně ekonomické postavení a ekonomické aspirace studentů Pedf UK. In: 
HAVLÍK, Radomír a kolektiv: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, Praha, 1998, s. 118 – 
119.
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4. Vybrané problémy učitelské profese

V závěrečné části uvedu některé problémy učitelského povolání. Zaměřím se na 

strukturu učitelských sborů, kvalifikovanost pedagogů, nekázeň a agresivitu žáků a 

s ní spojenou pracovní zátěž učitelů.  

4.1. Struktura učitelských sborů

Věková struktura

Z mezinárodních výzkumů vyplynulo,  že přibývá učitelů ve vyšších věkových 

skupinách  a  naopak  mladých  učitelů  ubývá.  Učitelství  jako  profese  je 

charakteristické tím, že má vyšší procento starších pracovníků než jiná povolání. 

Podíl  učitelů  ve  věku  45  až  64  let  tvoří  více  než  40  %  z  celkového  počtu 

pedagogických  pracovníků  v  mnoha  zemích  Evropské  unie.  V jiných  sektorech 

mimo vzdělávání funguje opačný efekt - pracuje v něm nejvíce mladých lidí  ve 

věku 30 – 44 let (viz Graf č. 11).82

Graf č. 11: Věková struktura všech pracovníků a učitelů

82 [online]: http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/CE-Com/st12414%20en07-Com%20CE-
%20versao%20final.doc 20.2. 2011.
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Věková  struktura  českých  učitelů  (zvyšující  se  podíl  starších  učitelů)  se 

v porovnání  se  zahraničními  pedagogy  pohybuje  na  lehce  nadprůměrných 

hodnotách, jak naznačuje tabulka. Třetina učitelů nižších sekundárních škol je starší 

50 let. 

Během devadesátých let stoupl počet učitelů ve věku 50 let a vyšším ve všech 

ekonomicky vyspělých zemích, zvláště v Německu (45,9 %) a Itálii (44,6 %) o více 

než  10  %.  Pokud  se  zaměříme  na  počty  mladých  začínajících  učitelů,  Česká 

republika  dosahuje  mnohem lepších  výsledků (14,7  %)  než  například  Německo 

 (3,9 %) či  Finsko (9,4 %).  Nemůžeme tedy tvrdit,  že  věková struktura českých 

učitelů trpí nedostatky.83 

Tabulka č. 10: Věková struktura učitelstva v ČR a v jiných zemích (1999)

Nižší sekundární školy

Věk < 30 > 50

ČR 14,7 32,6

Německo 3,9 45,9

Itálie - 44,6

Švédsko 14,2 41,6

Finsko 9,4 32,6

průměr 11,7 30,2

Výsledky  šetření  mohou  souviset  s  demografickými  změnami,  které  se 

v jednotlivých zemích liší  – rozdíl ve střední délce života v obyvatelstvu, různá 

doba odchodu učitelů do důchodu anebo odlišný stupeň „opotřebovanosti“ učitelů. 

83 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 83 – 84.
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Vliv délky praxe učitelů na kvalitu vzdělávání

Jak  efektivní  je  práce mladého učitele  ve srovnání  s  učitelem s  dlouholetými 

zkušenostmi? Předpokládá se, že čím delší praxe učitel dosáhne, tím více zkušeností 

nastřádal.  Očekává  se,  že  jeho  práce  bude  kvalitní  a  efektivní  a  přinese  dobré 

výsledky žáků. 

Pokud se však podíváme na Tabulku č. 11 níže, zjistíme, že výsledky žáků nejsou 

závislé na délce praxe učitelů. Tabulka znázorňuje délku praxe učitelů a maxima 

skóre,  které  jejich  žáci  dosáhli  v  matematickém  testu.  V  některých  zemích 

(Japonsko, USA) sice dosahují žáci výborných výsledků se zkušenými učiteli (více 

než 20 let praxe),  ale v jiných zemích (Slovensko, Anglie) mají  naopak nejlepší 

výsledky žáci, které učí učitelé s nejmenší praxí (0 – 5 let). 

Tabulka č. 11: Délka praxe učitelů a vzdělávací výsledky žáků

Praxe 0 – 5 let 6 – 10 let 11 – 20 let přes 20 let

Francie 539 529 540 538

Japonsko 606 607 598 614
Slovensko 556 531 539 553

Česká rep. 566 538 584 562

USA 484 488 501 513
Švédsko 529 512 518 520

Anglie 522 518 512 515

V  případě  českého  systému  se  žákům  dařilo  dosáhnout  výborných  výsledků 

s učiteli, kteří měli „střední“ délku praxe.  Výsledky mezinárodních analýz  musíme 

interpretovat s obezřetností, protože ani přesná měření nemohou zachytit pestrost 

edukačních procesů ve srovnávaných zemích.   

Někteří  odborníci  vidí  nedostatky  u  starších  učitelů  v  tom,  že  nejsou  často 

schopni být flexibilními a neradi přijímají nové metody a formy výuky. Objevuje se 

u  nich  také  většinou  efekt  vyhasínání.  Proto  se  někteří  experti  raději  přiklání 

k  mladým začínajícím  učitelům,  kteří  mají  plno  energie,  chuti  vyzkoušet  nové 

metody a často zaujímají k žákům příznivější postoj.84

84 PRŮCHA, Jan: Vzdělávání a školství ve světě, Praha 1999, s. 100 – 103.
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Co  je  příčinou  stárnutí  učitelských  sborů?  Prvním  důvodem  může  být 

nedostatečné ohodnocení učitelské profese. Proto si mnoho absolventů hledá práci 

 v  jiných  lépe  placených  oblastech.  Druhým důvodem  je  náročnost  povolání  z 

fyzického  i  neuropsychického  hlediska.  Učitelé  musí  vystupovat  stále  a  naplno, 

jinak se zhoršuje pozornost a kázeň žáků ve třídě.85  

Dalším důvodem může být i fakt, že často starší učitelé zůstávají ve školství až do 

důchodového věku nebo dokonce přesluhují. Platové tarify jsou totiž postaveny tak, 

že nejlépe jsou placeni učitelé s nejdelší praxí nezávisle na jejich výkonu.   

Feminizace učitelství

Z mezinárodních  statistických dat  o  učitelstvu obecně vyplývá,  že  ve školství 

dominují  ženy.  Ve  všech  evropských  zemích  (kromě  Řecka,  Lucemburska, 

Lichtenštejnska a Turecka) pracovalo v roce 2006 více než 60 % žen v primárním a 

sekundárním  školství  (ISCED  1-3).  Feminizace  v  českém  školství  je  vskutku 

vysoká ( 72,2 %), i když v některých zemích je počet žen ještě vyšší. Ve čtyřech 

zemích  (Bulharsko,  Estonsko,  Litva  a  Lotyšsko)  byl  zaznamenán  podíl  učitelek 

primárního a sekundárního vzdělávání vyšší než 80 %.86

Graf č. 12: Procento učitelek v primárním, sekundárním vzdělávání (ISCED 1-3) 

85 SOLFRONK, Jan a kol.: Učitelství jako profese, Liberec, 2000, s. 38 – 39.
86 Key Data on Education in Europe 2009, Eurydice, s. 183.
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Struktura učitelských sborů v regionálním školství

Pokud se zaměříme na věkovou strukturu v regionálním školství podle pohlaví, 

nalezneme zde  rovněž  určité  rozdíly.  Nejvyšší  počet  zaměstnanců  školství  tvoří 

muži i ženy ve věku 46 – 55 let. Přičemž žen je 33 % a mužů 28 %. 

Ženy nejčastěji spadají do věkové kategorie 36 – 45 let (okolo 32 %), 17 % žen je 

ve věku 26 – 35 let a 11 % žen je 56 – 65letých. Nejmenší skupiny tvoří ženy, které 

jsou mladší 25 let (3,4 %) a ženy starší 66 let (0,6 %).

Mužů v nejstarších věkových kategoriích je procentuálně více než žen (muži nad 

65 let tvoří téměř 3 %). V kategorii 56 – 65 let je přibližně čtvrtina mužů. Oproti 

ženám je poměrně vyšší podíl mužů ve věku 26 – 35 let (téměř 23 %). Počet učitelů 

v nejmladší věkové skupině je stejný jako u učitelek - okolo 2,5 %.87

Graf č. 13:  Věková struktura zaměstnanců regionálního školství – ženy a muži 

v letech 2006 – 2008 (v %)

87 Genderová ročenka školství, ÚIV, 2009, s. 111. 
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Jaké jsou příčiny tohoto stavu?  Ženy pracují nejčastěji v oblasti zdravotnictví, 

ekonomice  a  již  zmíněného  školství,  kde  nacházejí  zaměstnání  přiměřená  jejich 

potřebám. Protože ženy hrají v rodině největší roli ve výchově a péči o děti, školství 

jim nabízí široký prostor pro jejich uplatnění.88 

Navíc pracovní podmínky v učitelské profesi, jako je pracovní doba, umožňují 

ženám – učitelkám relativně flexibilní organizaci času.  Další výhodou jsou školní 

prázdniny, které učitelky většinou tráví se svými dětmi. Nemusí si tak zajišťovat 

hlídání a mohou se více svým dětem věnovat. 

 Další  příčinou,  jež  je  často  diskutována,  je  finanční  ohodnocení  učitelského 

povolání. Velký počet žen ve školství také souvisí s nízkými platy učitelů. Obecně 

jsou ženy ve většině profesí hůře hodnoceny než muži. Muž je ve většině rodin stále 

považován za hlavního živitele  rodiny.  Muži  –  vystudovaní  učitelé často ani  do 

školství nenastoupí právě kvůli nízkému platovému ohodnocení a obavě, že rodinu 

neuživí.

Někteří namítají, že přemíra zastoupení žen ve školství může mít negativní dopad 

na kvalitu vzdělávání. Dle výzkumu, kterého se zúčastnili adepti na učitelství a psali 

práci  na téma „Můj  nejlepší  a  nejhorší  učitel“,  se  ukázalo,  že  muži  i  ženy byli 

zastoupeni rovnoměrně. Z prací vyplynulo, že mnoho žaček a žáků uznalo ženy za 

„nejlepší“ vyučující. 

Veřejnost by do škol ráda zařadila více mužů s představou, že budou mít větší 

respekt před žáky. Učitelky jsou však také schopné získat si respekt.

Nízké zastoupení mužů v učitelských sborech má spíše negativní vliv na jejich 

klima. Učitelé totiž dokáží obohatit kolektiv jinými zájmy než mají ženy.

Z toho vyplývá, že feminizace nesnižuje kvalitu vzdělávání. Výchova je do určité 

míry také zájmem mužů. Z výsledků odvodíme, že hlavní příčinou feminizace je 

ekonomická stránka a pracovní doba učitelské profese.89

Myslím si, že je potřeba zlepšit podmínky (hlavně finanční) učitelského povolání, 

a tak zatraktivnit pedagogickou práci.  Je nutno přivést jak mladé absolventy, tak 

absolventky pedagogických fakult do školství.

88 SOLFRONK, Jan a kol.: Učitelství jako profese, Liberec, 2000, s. 40.
89 Tamtéž, s. 40 - 41.
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4.2. Kvalifikovanost učitelů

Základním a rozhodujícím předpokladem pro utváření kvalitní výuky na školách 

je kvalifikace učitelů. Podle Pedagogického slovníku znamená kvalifikace: „souhrn 

požadovaných předpokladů pro vykonávání  určitého povolání  nebo pro sjednaný 

druh  pracovní  činnosti,  a  to  s  předepsaným  stupněm  složitosti,  přesnosti  a 

namáhavosti práce a ve vyžadované kvalitě.“90

Kvalifikace  se  skládá  ze  dvou  zdrojů:  formálního  vzdělávání  (přípravné 

vzdělávání) a praktických zkušeností při výkonu povolání (plně kvalifikovaný učitel 

je „učitel – expert“91). 

Dalším  důležitým  pojmem,  který  je  obsahově  mnohem  širší,  je  pedagogická 

způsobilost.  Dle  legislativy „pedagogickým pracovníkem může  být  ten,  kdo má 

odbornou a pedagogickou způsobilost, je občansky bezúhonný a morálně vyspělý.“92 

Odborná způsobilost může být dosažena studiem určitého oboru na vysoké nebo 

střední škole. Zatímco do pedagogické způsobilosti řadíme vědomosti a dovednosti 

v  oblasti  pedagogiky,  didaktiky,  pedagogické  psychologie,  které  jsou  získávány 

příslušným studiem učitelského zaměření. Proto například absolvent neučitelského 

směru  (např.  inženýr  ekonomie)  má  odbornou  způsobilost,  chybí  mu  však 

pedagogická způsobilost. Tu může získat v tzv. doplňujícím pedagogickém studiu 

na pedagogických fakultách. 

V. Pařízek (1988) již dříve zformuloval několik složek způsobilosti učitele:

• odborná způsobilost (na základě pedagogické, didaktické, psychologické aj. 

přípravy)

• výkonová  způsobilost  (pracovní  zdatnost  podmíněná  fyzickou  a 

neuropsychickou schopností zvládání pracovního vypětí)

• osobnostní  způsobilost  (vlastnosti  vůle  a  charakteru,  sociální  zralost, 

schopnost mezilidských vztahů)

• společenská způsobilost (morální vlastnosti učitele jako nositele hodnot)

• motivační způsobilost (ztotožnění se s rolí učitele, angažovanost)93

Výčet různých druhů způsobilosti je zjevně dosti obsáhlý. Na učitele jsou kladeny 

90 PRŮCHA Jan a kol.: Pedagogický slovník, Praha, 2009. 
91 „Učitel – expert“ je zkušený profesionál po pěti a více letech výkonu povolání 
92 Zákon č. 29/1984 Sb., Zákoníku práce,  § 51
93 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 31 – 32.
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relativně náročné požadavky. 

Splňují  všichni  učitelé  požadavky  odborné  a  pedagogické  způsobilosti? 

Následující  tabulka  udává  podíl  aktivních  učitelů  ZŠ  s  nejvyšším  dosaženým 

vzděláním. 

Tabulka č. 12: Struktura učitelů – podle nejvyššího dosaženého vzdělání, 2006 - 2009

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání

2006 2007 2008 2009

Střední a střední 
vzdělání s 

výučním listem

0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 %

Střední vzdělání 
s maturitní 
zkouškou

27,2 % 26,9 % 27,0 % 27,0 % 

Vyšší odborné 
vzdělání

1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Vysokoškolské 
vzdělání

71,0 % 71, 3 % 71,2 % 71,2 %

V letech 2006 – 2009 se výrazně neměnily podíly jednotlivých stupňů dosaženého 

vzdělání.  Pozoruhodný  je  fakt,  že  podíl  učitelů  s  plnou  kvalifikací,  tedy 

vysokoškolským vzděláním, činí v průměru jen 71,2 %. Cca 27 % učitelů s druhým 

nejčastějším dosaženým vzděláním vystudovalo pouze střední školu s maturitou.

Charta učitelů se k tomuto problému vyjadřuje jasně: „Absolvování schváleného 

kurzu příslušné učitelské přípravy by se mělo vyžadovat od všech osob vstupujících 

do učitelské profese.“94  Jelikož je kladen na učitele ZŠ druhého stupně požadavek 

ukončeného  vysokoškolského  pedagogického  vzdělání,  Česká  republika  tento 

požadavek Charty nesplňuje.

94 Charta  učitelů.  Organizace  OSN  pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  (UNESCO),  Dokumenty,  
Pedagogické centrum Praha, 1995.
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Kvalifikační požadavky 

Otázka  naplňování  kvalifikačních  požadavků  učitelů  spojená  s  pregraduální 

přípravou  a  dalším  vzděláváním  je  neustále  diskutována.  Učitelství  se  stalo 

povoláním, které vyžaduje vysokoškolské pedagogické vzdělání. Tento požadavek 

se však často kvůli nedostatku kvalifikovaných učitelů nedodržuje, jak jsme zjistili 

z výzkumu. Není výjimkou, že v některých školách (zvláště v odborných) vyučují 

studenti  vysokých škol  (i   nepedagogického směru)  anebo středoškoláci.  Dalším 

problémem českého školství je, že mnoho učitelů neučí jen předměty své aprobace, 

ale  navíc  (nebo  jenom)  obory,  které  stojí  mimo  jejich  oblast  odbornosti.  Dle 

výzkumu z roku 2001 uvedlo pouze 42 % mladých učitelů s kvalifikací, že vyučuje 

své aprobace. 54 % přiznalo, že kromě předmětů své aprobace učí i předměty mimo 

svoji aprobaci. 4 % tvořili učitelé, kteří vyučovali neaprobovaně.95 

Někteří odborníci tvrdí, že není nutné, aby učitelé museli dosáhnout tak vysokého 

vzdělání. Garant rady pro oblast školství na vzdělávání tvrdí, že učitelům, kteří učí 

od druhého stupně výš, by mohl stačit bakalářský diplom. Zvýšit by se ale měl podíl 

praxe  během  studia.  „Studie  z  celého  světa  ukazují,  že  vazba  mezi  skutečnou 

kvalitou učitele a formálním vzděláním, kterého dosáhl, je velice malá. Empirické 

studie  ukazují,  že  jsou  to  jiné  charakteristiky,  které  činí  učitele  dobrým  nebo 

špatným,“ uvedl garant. Požadavek magisterského vzdělání je podle něho potřeba 

jen  u  učitelů  na  prvním stupni  ZŠ,  ředitelů  škol  a  odborných  pedagogů.  Podle 

Národní ekonomické rady vlády (NERV) by k bakalářskému studiu stačily krátké 

pedagogické kurzy. Tato změna by měla přilákat do školství více odborníků. Dále by 

podle NERV měly pedagogické fakulty upravit výběrové řízení a přijímat zúžený 

počet studentů, kteří mají opravdový zájem o pedagogickou profesi.96 

V roce 2001 byl mezi mladými absolventy do 30 let proveden výzkum (Havlík 

2002), který kladl otázku: Je pro učitelství potřeba vysokoškolské vzdělání? 58,9 % 

absolventů  všeobecně  vzdělávacích  předmětů  považuje  za  adekvátní  pětileté 

magisterské studium. Podle 37,4 % respondentů by stačila čtyřletá příprava. Tříleté 

(např. bakalářské studium) je přípustné jen pro 2,3 % a institut či VOŠ pouze pro 

 1,4 % respondentů. Odpovědi respondentů tedy odrážejí současný stav. Mezi učiteli 

95 HAVLÍK  Radomír:  Společenský  status,  profesní  dráha  učitele  a  jeho  další  vzdělávání.  In: 
LAZAROVÁ Bohumíra a kol.: Cesty dalšího vzdělávání učitelů, Brno, 2006, s. 57 – 58.

96 [online]: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/190172.aspx 1.3.2011
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převažuje názor o potřebě magisterského vysokoškolského studia.97    

Nekvalifikovaní učitelé

Začátkem  ledna  2009  byla  schválena  novela  zákona  o  pedagogických 

pracovnících,  upravující  termín,  do  kterého  jsou  nekvalifikovaní  učitelé  povinni 

nastoupit  do  vysokoškolského  studia,  tedy  do  roku  2014.  Původní  termín  byl 

začátek roku 2010. Pokud by se však novelou daného zákona termín neprodloužil, 

musela by pětina učitelů opustit školy, což by způsobilo ve školách kolaps. 

Noví učitelé, kteří jsou bez kvalifikace, musí začít s odborným studiem na své 

povolání  (pedagogické  minimum)  nejpozději  do  2  let  od  nástupu  do  školství. 

Pedagogové,  kteří  jsou  starší  45  let  s  více  než  desetiletou  praxí  si  vzdělání  již 

nemusí doplňovat.98

Dle výpovědí ředitelů pracuje ve školách řada velmi kvalitních pedagogů, kteří 

jsou  respektováni  jak  vedením  školy,  tak  žáky  a  jejich  rodiči,  i  když  nejsou 

kvalifikovaní.  V minulých letech  si  nekvalifikovaní  učitelé  stěžovali,  že  by rádi 

studovali, ale nebylo kde. Nabídka kombinovaného studia byla velmi malá.99

Situace se od té doby zlepšila. Nyní má více než 3000 pedagogických pracovníků 

možnost  získat  odbornou  kvalifikaci  během  let  2011  –  2014  nebo  rozšířit 

v  projektech  operačního  programu  „Vzdělávání  pro  konkurenceschopnost“ 

(OP VK). Dle MŠMT budou navíc v rámci projektu otevřena studia na vysokých 

školách v oblasti pedagogických věd a studia k rozšíření odborné kvalifikace.100 

Určitou motivací nekvalifikovaných učitelů k doplnění odborné kvalifikace je i 

fakt,  že  ministr  školství  tento  rok  přidal  kvalifikovaným  učitelům  finanční 

prostředky do platové oblasti. 

97 HAVLÍK  Radomír:  Společenský  status,  profesní  dráha  učitele  a  jeho  další  vzdělávání.  In: 
LAZAROVÁ Bohumíra a kol.: Cesty dalšího vzdělávání učitelů, Brno, 2006, s. 58.

98 [online]: http://www.msmt.cz/ministerstvo/pravo-ucitele-bez-vs-maji-odklad  27.1. 2009
99 Učitelské noviny, č. 25/2008
100[online]: http://www.msmt.cz/vzdelavani/msmt-snizi-pocet-nekvalifikovanych-ucitelu-o-3000 5.2. 

2011.
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Nedostatek kvalifikovaných učitelů

Příčin nedostatku kvalifikovaných učitelů je několik. Odchod učitelů ze škol je 

jev,  který  se  stále  prohlubuje.  Častým  argumentem  je  nedostatečné  finanční 

ohodnocení pedagogů. Důvodem však může být i  vlastní  selhání či  neschopnost 

zvládnout  vysoké nároky profese.  Skutečné příčiny nejsou jednoznačné a  liší  se 

individuálně.

Dalším problémem je nedostatek absolventů škol pedagogického a jiného směru 

(filozofické, přírodovědné, tělesné výchovy a sportu), kteří jsou ochotni nastoupit 

do škol. Dle sociologických výzkumů mnoho absolventů vysokých škol učitelského 

směru nachází své uplatnění mimo sféru školství,  kde mohou dosáhnout lepšího 

platového  ohodnocení.  Dle  šetření  J.  Mareše,  H.  Skalské  a  H.  Kantorkové, 

R. Havlíka, studenti učitelství ztrácí motivaci k učitelství již v průběhu studia. Praxe 

studentům umožňuje vidět podmínky a skutečné poměry učitelství v realitě a často 

na ně působí spíše demotivujícím efektem. 

Do  škol  nastupuje  část  absolventů,  která  však  není  schopna zaplnit  chybějící 

kvalifikované učitele. Z mezinárodních tabulek vyplývá, že v zemích Evropské unie 

dochází ke stárnutí a nedostatečné obnově učitelských sborů. Nerovnováha v ČR 

vzniká i na regionální úrovni. Situace je často spojena s nepříznivými podmínkami 

pro učitele (např.  špatné dopravní spojení).  Jen malá část  obcí a krajů si  teprve 

začíná  uvědomovat,  že  učitelé  nebudou  mít  zájem  o  práci  v  oboru,  pokud  se 

zastupitelé nepostarají o bydlení a další zajištění učitelů.101 

Příspěvek na bydlení se v mnoha zemích využívá hlavně pro učitele na venkově. 

Například učitelům ve Velké Británii platí vláda paušál na bydlení. Příspěvky jsou 

rozlišeny podle lokace, ve které se učitel nachází. V metropolích, kde jsou vysoké 

životní  náklady,  dostávají  učitelé  kromě příspěvku na bydlení  také příspěvek na 

stravu, oblečení a veřejnou dopravu.102

Učitelé jsou reprezentanti vzdělanosti, a proto si nemyslím, že by se požadavky 

na jejich vzdělání měly výrazně snižovat. Magisterské studium s vyšším podílem 

přímé  pedagogické  praxe  než  je  tomu  dnes  by  mělo  vyprodukovat  absolventy 

101 KOŤA, Jaroslav: Profese učitele. In: HAVLÍK, Radomír: Sociologie výchovy a školy, Praha, 
2002,  s. 160.  

102 TICHÁ Milena: Sociálně ekonomické postavení a ekonomické aspirace studentů Pedf UK. In: 
HAVLÍK, Radomír a kolektiv: Učitelské povolání z pohledu sociálních věd, Praha, 1998, s.132.
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učitelství s reálným zájmem o práci ve školství. Důležitou roli zde také hraje stát, 

který by měl zajistit vhodné podmínky učitelům (odpovídající platy, příspěvky na 

bydlení, atd.).    

Další vzdělávání

Cílem učitele  by mělo  být  neustálé  prohlubování  své kvalifikace.  Dle  Charty 

učitelů by „kurzy  a jiné vhodné příležitosti měly být sestavovány tak, aby učitelům 

umožňovaly zvyšovat  si  kvalifikaci,  měnit  nebo  rozšiřovat  si  aprobaci,  usilovat 

o povýšení a nezaostávat ve svém předmětu a v oblasti vzdělávání z hlediska jeho 

obsahu a metod.“103 

Graf č. 14: Postavení dalšího vzdělávání učitelů 2006/07

Graf  označuje  země  OECD,  ve  kterých  je  další  vzdělávání  učitelů  (DVU) 

povinné, dobrovolné či dobrovolné s možností kariérního postupu. Ve více než 20 

zemích  je  DVU povinné.  Např.  ve  Španělsku,  Polsku  a  na  Slovensku  je  DVU 

dobrovolné, ale je spojeno s kariérním postupem a se zvyšováním platů. Pro české 

103 Charta učitelů. Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Dokumenty,  
Pedagogické centrum Praha, 1995.
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učitele je další vzdělávání považováno za profesní povinnost.

V České republice mají učitelé ve školním roce nárok na 12 pracovních dní, které 

věnují  studiu.  V Rumunsku,  Belgii  a  Lucembursku  zavedli  tzv.  „metodologické 

dny“ (několik hodin nebo jeden celý den za týden), které umožňují pořádání dalšího 

vzdělávání.104

Situace v ČR

V České republice se můžeme setkat se sebevzděláváním jako nejčastější formou 

prohlubování kvalifikace. Učitelé se průběžně připravují na vyučování a vyhledávají 

aktuální  poznatky k danému tématu.  Dalšími způsoby,  jak si  navzájem předávat 

zkušenosti,  může  být  např.  diskuze,  výměna  nápadů  a  zkušeností  mezi  učiteli, 

náslechy u zkušených učitelů, workshopy, atd. Avšak tyto formy se nevyužívají tak 

často  jako  samostudium  a  konkrétně  zaměřené  kurzy.  Soustavnému  dalšímu 

vzdělávání učitelů se v České republice nepřikládá taková váha. 

Výzkum,  který  se  zabýval  ochotou  zapojit  se  do  systému  dalšího  vzdělávání 

mladých učitelů do 30 let,  však prokázal pozitivní přístup českých učitelů k této 

problematice. 90,1 % (z toho 38,5 % určitě ano) dotazovaných učitelů pro druhý 

stupeň ZŠ a střední školy projevilo zájem v případě, že vznikne komplexní systém 

DVU (Havlík 2002) (viz Tabulka č. 13). 

Tabulka  č.  13: Vyjadřovaná  ochota  učitelů  zapojit  se  do  systému  dalšího 

vzdělávání učitelů

Zapojil by se do systému DVU Učitelé pro 2. stupeň ZŠ a střední školy

Určitě ano 38,5 %

Spíše ano 51,6 %

Určitě ne 9,5 %

Spíše ne 0,5 %

87 % respondentů očekávalo, že si díky dalšímu vzdělávání polepší na platech a 

funkčním postupu (52 %) (Havlík 2002). Tato očekávání jsou však relativně těžce 

naplňována. Když uvážíme možnosti kariérního postupu, většina učitelů během své 

kariéry povýšení nedosáhne a zůstane na pozici, ve které začínala. Profesní postup 

104 Key Data on Education in Europe 2009, Eurydice, s. 161.
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můžeme  vidět  v  pozicích:  výchovný  poradce,  vedoucí  předmětové  komise, 

regionální  metodik,  zástupce  ředitele,  ředitel  a  školní  inspektor.  S  finančním 

ohodnocením to nevypadá nikterak nadějně, pokud si uvědomíme, jak velké jsou 

výdaje na vzdělávání.

 Někteří  učitelé  vyjadřují  své  obavy,  které  se  týkají  zavedení  organizovaného 

DVU – obavy z nepotřebných teorií, pouhého opakování bez propojení s praxí a 

neobjektivnost  posouzení  výkonu.  Jako  další  překážky  v  DVU  uváděli  nechuť 

k  prohlubování  znalostí  vzhledem k  platovým podmínkám,  nejistotu  profesního 

postupu, přetížení učitelů, organizační problémy, atd. (Havlík 1999). 

Ředitelé  škol  přistupují  k  tomuto  problému  optimisticky.  87  %  respondentů 

prohlásilo,  že  by  své  učitele  organizačně  (např.  uvolněním  z  hodin)  v  DVU 

podporovalo.  47 % by je podporovalo nejen organizačně, ale i finančně.   

Ve výzkumu (Havlík 2002) učitelé uvedli, v čem by bylo pro ně další vzdělávání 

prospěšné:  

• práce  s  patologickými  jevy,  řešení  problémových situací  (drogy,  alkohol, 

šikana a zvládání kázeňských problémů)

• práce s problémovými, handicapovanými  žáky, žáky s poruchami učení

• nové metody, formy výuky, didaktické postupy, nové trendy a přístupy 

k vyučování a výchově dětí, nové materiály a pomůcky

• aktuální poznatky, metody, přístupy, informace z oboru

• práce s PC, internetem, výukovými programy

•  aktivní zvládání cizích jazyků 

• nové poznatky z oborů pedagogiky a psychologie

Mladí  učitelé  by  přivítali  průpravu  na  jednání  s  rodiči,  komunikaci  se  žáky, 

organizaci práce a času, vedení třídnictví a právní normy vztahující se ke školství. 

Učitelé si jsou vědomi důležitosti systému DVU a dle výzkumů jeví o něj velký 

zájem.105  

Vytvoření jednotného komplexního systému DVU by mělo přispět ke zlepšení 

společenského  statusu  učitele.  Na  učitele,  který  se  permanentně  sebevzdělává  a 

zdokonaluje, by bezesporu společnost pohlížela s větší úctou.

105 HAVLÍK  Radomír:  Společenský  status,  profesní  dráha  učitele  a  jeho  další  vzdělávání.  In: 
LAZAROVÁ Bohumíra a kol.: Cesty dalšího vzdělávání učitelů, Brno, 2006, s. 58 – 61.
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4.3. Pracovní zátěž učitelů

Učitelská  profese  je  náročné  povolání  z  hlediska  pracovní  zátěže,  zvláště 

psychické.  Veřejnost  často  poukazuje na  „výhody“ učitelského povolání,  jako  je 

např.  „kratší“  pracovní  doba.  Na druhou stranu laici  konstatují,  že  by „to  dělat 

nemohli.“  Můžeme  z  toho  usoudit,  že  široká  veřejnost  si  je  vědoma  toho,  jak 

namáhavé toto povolání je jak fyzicky, tak psychicky. 

Na téma pracovní  zátěž  učitelů  nebylo  provedeno mnoho výzkumů.  Za jeden 

z  nich  se  zasadil  Řehulka  a  Řehulková v  roce  1998,  kteří  studovali  tělesnou a 

psychickou zátěž učitelské profese. Zátěž se z oboru psychologie práce chápe jako: 

„nesoulad mezi požadavky na pracovníka a jeho možnostmi, tedy mezi tím, čemu je 

vystaven a jaké jsou jeho předpoklady tyto nároky zvládnout.“ 

Fyzickou zátěž nepovažují samotní učitelé za nadměrnou. Většina pedagogů je 

však  po  pracovním  dni  ve  škole  fyzicky unavena.  Byly  zaznamenány stížnosti 

spojené s občasnou bolestí nohou. Hlavním fyzickým problémem této profese je 

hlasová zátěž. Dle M. Vohradníka (2000) si však mnozí učitelé poškozují hlasivky 

sami, když zbytečně zvyšují hlas (což nepůsobí vždy výchovně) nebo nedodržují 

hlasovou hygienu (nedodržování pitného režimu, kouření).

Psychická  zátěž  je  však  v  učitelské  profesi  mnohem  závažnější.  Řehulka  a 

Řehulková rozlišují tři složky zátěže: 

• Senzorická zátěž - učitelé pracují „při plném až vyostřeném vědomí“, během 

výuky musí zapojit všechny smysly (hlavně sluch a zrak)

• Mentální  zátěž  –  je  spojena  s  psychologickými  problémy,  které  mohou 

vznikat při práci se žáky, řízením třídy, poznáváním a formováním osobnosti 

žáků

• Emocionální zátěž – učitelé jsou neustále vystaveni emocionálnímu tlaku, 

protože navazují  sociální  vztahy (s  žáky,  vedením školy,  rodiči).  Emoční 

zátěž může učitel zažít např. při hodnocení žáků na vysvědčení, atd. Výkon 

se v učitelské profesi hodnotí těžko. Následkem je, že se učitelé málokdy 

dočkají poděkování či pochvaly, která by je určitě emocionálně povzbudila 

k další práci.106

106 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 66 – 68. 
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Dle výzkumů byl u 40 % učitelů prokázán neuroticismus – hlavně u žen, a z toho 

10 % z nich dosahovalo dokonce patologických hodnot. Z toho vyplývá, že míra 

zátěže může působit značně negativně na fyzické a psychické zdraví učitelů. 

Někteří učitelé nejsou schopni tolik zátěže unést, a proto by měli být průběžně 

připravováni na zvládání technik při zátěžových situacích. 

Přijímací  řízení  na  pedagogické  fakulty  by  proto  mělo  zohlednit  osobnostní 

charakteristiky  uchazečů.  Např.  Pedagogická  fakulta  Univerzity  J.  E.  Purkyně 

v Ústí n. L. požaduje: „každý uchazeč o studium učitelství nebo vychovatelství musí 

být  fyzicky a  psychicky způsobilý k  výkonu učitelského povolání  (dle  vyšetření 

lékaře).“107    

Příčiny pracovní zátěže učitelů

Psycholog  K.  Paulík  zkoumal  zdroje  pracovní  zátěže  učitelů.  Zabýval  se 

zátěžovými  situacemi,  které  učitele  během  edukačního  procesu  nejvíce  ruší  či 

obtěžují.  Respondenti  měli  uvést,  které  situace  se  objevují  nejčastěji  a  které  je 

nejvíce trápí (1 – nejvíce, 10 – nejméně).108 

Tabulka č. 14: Vlivy nejvíce obtěžující učitele základních škol

Faktor ZŠ

Nízké společenské hodnocení (prestiž) 1

Neodpovídající plat 2

Nutnost  podřizovat  se  administrativním 

rozhodnutím,  která  neberou  v  úvahu  názory 

učitelů

3

Nedostatek času pro odpočinek a relaxaci 4

Učení ve třídách s velmi rozdílnou úrovní žáků 5

Nedostatečná spolupráce ze strany rodičů 6

Špatné postoje žáků k práci 7

Nedostatek pomůcek a potřeb pro vyučování 8

Špatné chování žáků 9

Velký počet žáků ve třídách 10

107 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 66 – 68.
108 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 66 – 68. 
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Učitelé  ZŠ  považují  za  největší  stresory  nízké  hodnocení  společnosti  a 

nedostačující platové ohodnocení. Není pochyb o tom, že pokud se veřejnost dívá 

na pedagogy s despektem, učitelé mohou nabýt pocitu zbytečnosti a nedocenění své 

práce. 

Dle  Solfronka  není  učitelské  povolání  snadnější  než  herectví.  Učitelé  totiž 

vystupují  před  žáky (svým obecenstvem)  sami  bez  režiséra  či  scénáristy.  Jejich 

„role“ se musí hrát stále a naplno, jinak hrozí pokles pozornosti a nekázeň žáků. 

„Publikum“ je schopno poznat i nedostatečnou přípravu či nejistotu učitele.    

Učitelské povolání není vůbec stereotypní záležitostí, jak si někteří laici myslí. 

Učitelova práce je velmi tvořivá, protože pedagog musí stále reagovat na požadavky 

úřadů, rodičů, veřejnosti a žáků. Kromě toho často řeší různé konflikty mezi žáky, 

nezájem  o  učení,  atd.  Výzkumy  prokázaly,  že  učitelé  přemýšlí  nad  některými 

sociálními konflikty i po pracovní době, někdy i několik dnů. Práce pedagoga tedy 

nekončí jen odučením přímých vyučovacích hodin, ale tzv. si nosí práci domů.109 

Zahraniční  odborníci  přičítají  zvýšenou zátěž učitelů příčinám jako je chování 

žáků,  vztahy s  vedením školy a  kolegy,  školská administrativa,  nepochopení  od 

rodičů nebo nátlak médií.

Psycholog B. Vašina poukazuje na další problém, který ztěžuje učitelům práci, a 

to  je  konfliktnost  role.  Na  učitele  jsou  v  dnešní  době  kladeny  protichůdné 

požadavky. Např. učitel by měl být přátelský s pozitivním přístupem k dětem, ale na 

druhou  stranu  by  měl  zajistit  kázeň  ve  třídě  za  použití  rázného  přístupu.  Tyto 

protikladné přístupy vyvolávají u učitelů pocit nejistoty, úzkosti a napětí.  

Specifickým  následkem  pracovního  stresu  u  učitelů  může  být  tzv.  burn-out 

syndrom čili syndrom vyhoření, který se objevuje na konci profesní dráhy učitelů. 

Burn-out znamená naprosté vyčerpání jak fyzických, tak psychických sil, lhostejnost 

a ztráta zájmu o práci, pesimismus, atd. Vyhoření probíhá v pěti fázích:

1) fáze nadšení – učitel je motivován pro práci se žáky, většinou má vysoké cíle 

a ideály

2) fáze stagnace – ideály, požadavky školy, rodičů a žáků se nedaří plnit

3) fáze  frustrace  –  učitel  začíná  vnímat  žáky  negativně,  často  používá 

donucovací prostředky

4) fáze apatie – učitel cítí vzájemné nepřátelství mezi ním a žáky, zabývá se jen 

109 SOLFRONK, Jan a kol.: Učitelství jako profese, Liberec, 2000, s. 39.
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nejnutnějšími povinnostmi

5) syndrom vyhoření – naprosté vyčerpání učitele

Učitelé by měli dodržovat duševní hygienu jako prevenci pro zvládání zátěžových 

situací. Doporučuje se pečovat o životní styl, mezilidské vztahy a sebepřijetí. Do 

svého životního stylu by měli zařadit pohyb, výživu, spánek a  relaxaci. Důležitou 

schopností je také naučit se řešit a zvládat sociální konflikty.110

Učitelství je profese, u které hrozí vznik profesionální deformace (při dlouhém a 

intenzivním provádění povolání dochází k psychickým či tělesným změnám). Podle 

manželů  (partnerů)  je  pro  učitelky  charakteristická  mnohomluvnost,  výrazná 

gestikulace, úhledný rukopis, pozitivní chování k dětem, naopak negativní přístup 

někdy zaujímají učitelky ke svým vlastním dětem. 

I přes velkou pracovní zátěž by učitelé měli  zaujímat pozitivní přístup sami  k 

sobě i svému okolí. Podporou by jim taktéž měly být psychologické poradny pro 

učitele, které by zajišťovaly péči a prevenci před syndromem vyhoření či profesní 

deformací. 

Pracovní spokojenost učitelů

Dle výzkumných šetření (Paulík, 1999) projevilo 64 % učitelů druhého stupně 

základních  škol  pracovní  spokojenost,  naopak  pro  16,8  %  učitelů  není  práce 

uspokojující.  Z  dat  vyplynulo,  že  tato  skupina  pedagogů  projevila  nejmenší 

spokojenost ve svém zaměstnání.  Na prvním stupni základní školy (72,5 %),  na 

střední škole (70,3 %) a vysoké škole (88,6 %) se učitelé vyjádřili spíše pozitivně 

k danému tématu.

 Tabulka č. 15: Očekávání učitelů

Očekávání Procento učitelů se stejným očekáváním

Dobré vztahy v pedagogickém sboru 37 %

Tvůrčí charakter práce 37 %

Možnost formovat žáky 36 %

Možnost práce s dětmi, s mládeží 35 %

Pocit dobře vykonané práce, výsledků 32 %

110[online]: Skripta – Kapitoly ze školní pedagogiky a psychologie, 
http://praxe.pedf.cuni.cz:8080/Plone/skripta-kapitoly-ze-skolni-pedagogiky-a-skolni-psychologie-
1/8_ucitel.pdf   25.2. 2011.

74



Očekávání,  která  ovlivňují  spokojenost  učitelů  s  jejich  povoláním,  vyjádřili 

učitelé  v  Tabulce  č.  15.  Učitelé  očekávají  zejména  dobrý  pracovní  kolektiv, 

kreativní  práci  a  příležitost  vzdělávat  a  vychovávat  žáky.  Obraz  učitele  a  jeho 

postojů  je  příznivější,  než  jak  je  laiky  či  médii  prezentován.  Většina  učitelů 

vyjadřuje vstřícnost k dětem, ochotu dále se vzdělávat a je z velké části spokojena 

se svou profesí.111 

4.4. Nekázeň a agresivita žáků

Situace  ve  školách  se  pro  učitele  značně  ztěžuje  velmi  častou  nekázní  a 

agresivitou žáků. V současné době nastává krize rodiny, která již neplní výchovnou 

roli  v  takové míře  jako  tomu bylo  dříve.  Rodina  dává  často  přednost  kariéře  a 

výchovu přenáší na školu. Přitom Listina základních práv a svobod upozorňuje, že 

výchova  dětí  je  především  záležitostí  (a  odpovědností)  rodičů  a  škola  má  jen 

podpůrnou funkci. V oblasti vzdělávání škola nese primární funkci.112 

Nekázeň

„Škola  bez  kázně,  mlýn  bez  vody.  Neboť  odejmeš-li  mlýnu  vodu,  musí  se 

zastavit. Zrovna tak odejmeš-li škole kázeň, všechno musí ochabnout.“  Jan Amos 

Komenský113

Kázeň můžeme vymezit  jako  „vědomé dodržování  zadaných norem chování“. 

Školní kázeň je nutná, jelikož a) vytváří podmínky školní práce b) připravuje žáky 

pro život ve společnosti c) slouží k naučení návyků sebeovládání.114

Velkým stresorem českých učitelů je od roku 1989 změna chování ve vztahu žáků 

vůči učitelům. Učitelé musí nově řešit nedostatek řádu a pořádku ve třídě. Žáci jsou 

ve  škole  nepozorní,  vyjadřují  se  vulgárně,  jsou  drzí,  atd.  Vzrůstá  míra  násilí  a 

agresivity jak mezi žáky navzájem, tak ve vztahu žáků vůči učiteli (M. Kurelová, 

V. Krejčí).115

111 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 74 – 77.
112 SOLFRONK, Jan a kol.: Učitelství jako profese, Liberec, 2000, s. 15.
113 MORKES, František, Devětkrát o českém školství, Praha, 2004, s. 11.
114 BENDL, Stanislav: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, Praha , 2004, s. 23.
115 PRŮCHA, Jan: Učitel, současné poznatky o profesi, Praha, 2002, s. 78.
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Jaké  jsou  příčiny nekázně?  Mezi  hlavní  zdroje  nekázně  podle  Taxové  1996, 

Zoubkové 1996, Černíkové a Štablové 1996, Semráda 1996 patří: 

• rodina a poruchy (nedostatky) jejích funkcí

• úpadek autority, všeobecná krize hodnot

• nehodnotné a nesmyslné trávení času

• relativizace mravních norem

• dojem, že si děti mohou dělat, co chtějí, že mají na vše právo

• nedostatky v systému dalšího vzdělávání učitelů, atd.

Často slýcháme, že dříve se žáci ve školách chovali slušně a učitelé s nimi neměli 

tolik starostí. Nekázeň tu však byla již odjakživa. Např. v roce 1908 dílo  Mravní 

nemoci dětství od  O. Chlupa  pojednává o zločinnosti a alkoholismu dětí. Nebylo 

výjimkou, že chlapci ve věku 13 – 14 let navštěvovali prostituční místnosti. 

Musíme usoudit, že lidská podstata se nemění. Mění se jeho okolí – technologie, 

poznání, možnosti člověka a formy zacházení s jeho bližními. 

Nalezneme však důkazy toho, že dnes dochází k posunům k horšímu v porovnání 

s  dobou minulou.  Slušnost je v dnešní době považována za deviaci (odchylku z 

normálu).  V  dnešní  době  společnost  vnímá  slušnost  jako  něco  ojedinělého, 

nenormálního.  Vlivem  doby  vznikly  nové  formy  sociálně  patologických  jevů 

(xenofobie, gambling - patologické hráčství a další). Roste počet trestných činů a 

případů násilí dětí vůči učitelům či rodičům.116

Nekázeň a ztráty ve výuce

Kvůli nekázni dochází k časovým ztrátám ve výuce. Z předvýzkumu ze školního 

roku 2000/2001, na kterém se podíleli studenti Pedf UK vyplynulo, že se časové 

ztráty pohybovaly od několika vteřin  po desítky minut  (5  sekund až  32 minut), 

přičemž  průměrná  ztráta  na  jednu  vyučovací  hodinu  činila  3  minuty 54  vteřin. 

Pokud přepočítáme tuto ztrátu na celkovou dobu povinné školní docházky, jednalo 

by se o promarněné týdny či měsíce. 

Největší  podíl  na časových ztrátách mělo napomínání  (za bavení se,  nedávání 

pozor, psaní SMS, atd.) a utišování jedinců či celé třídy. Častým důvodem nekázně 

byla nuda (výklad učitele, který byl monotónní, neatraktivní metody a formy práce). 
116 BENDL, Stanislav: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, Praha , 2004, s. 13 – 29.

76



Nejméně  problémů  měli  učitelé,  kteří  vykládali  učivo  zajímavým,  nevšedním 

způsobem a často střídali tempo a formy práce. I přesto se v některých případech 

vyskytli žáci, kteří vyrušovali nebo nechtěli spolupracovat. V těchto případech se 

osvědčilo přesazení „rušivého elementu“.117

117 BENDL, Stanislav: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, Praha , 2004, s. 13 – 29.
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Kázeňské prostředky

 S nekázní se učitelé ve školách setkávají každý den. Proto je potřeba, aby byli 

učitelé  na  tyto  situace  alespoň  částečně  připraveni.  Pedagogické  fakulty  sice 

výborně  připraví  budoucí  pedagogy z  hlediska  teorie,  ale  to  nestačí.  Začínající 

učitelé  se  pak musí  s  realitou škol  „poprat“  sami,  kdy způsobem pokus – omyl 

hledají řešení nekázně. Každá pedagogická situace je navíc jedinečná a neexistuje 

pro ně jednoduchý vzorec. Při použití kázeňských prostředků je třeba zvážit různé 

faktory: věk žáků, klima ve třídě, mentalita žáků, společenské podmínky, atd.118

Tradičními kázeňskými prostředky jsou:

• příklad (pomocí příkladu může učitel prezentovat slušné chování)

• slovo  (do  této  skupiny  patří  napomenutí,  výstraha,  vysvětlování,  rada, 

poučení)

• zaměstnání (předejít nekázni může učitel pomocí zajímavé výuky, hry, atd.)

• dozor (neboli kontrola žáků)

• trest  (existuje  nepřeberné  množství  trestů  –  černé  puntíky,  poznámka  do 

žákovského sešitu, poškola, snížená známka z chování, domácí úkoly navíc, 

písemná práce, atd.)

Tělesný trest  byl  v  dřívějších  dobách pokládán za  kázeňský prostředek,  který 

přirozeně  patřil  k  učitelskému  povolání.  Učitelé  se  dokonce  na  veřejných 

slavnostech objevovali s holí – symbolem jejich stavu. V roce 1870 byly tělesné 

tresty na českých obecných školách zrušeny. 

Dnes se však objevují návrhy o znovuzavedení těchto trestů do škol z důvodu 

nehorázného chování žáků, na které už nic jiného neplatí.  Např. veřejné mínění ve 

Velké Británii se vyjádřilo pro oficiální obnovení tohoto trestu. 

Z výzkumného šetření bylo zjištěno, že i dnes někteří učitelé používají fyzické 

tresty (např.  pohlavky,  facky,  kliky),  přestože to  podle  Úmluvy o právech dítěte 

(vydané OSN) není povoleno. 

S. Bendl uvádí, že  tělesné tresty mají smysl za určitých okolností v rodině, ne 

však ve škole.  Navíc jen u dětí  předškolního věku,  které  chápou pouze tělesné, 

nikoliv rozumové vjemy.119

118 PELIKÁN Jiří: Hledání algoritmu v hledání pedagogických situací, In: Krykorková Hana a kol.: 
Učitel v současné škole, Praha ,2010, s. 185 – 186.

119 BENDL, Stanislav: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, Praha , 2004, s. 65, 116.
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Šikana učitelů

V současné době se  objevil  nový fenomén – šikana učitelů.  Mluví  se  o  krizi 

vzdělávacích institucí,  jejíž  následkem je ztráta  respektu žáků k učiteli.  Vláda i 

nevládní organizace často mluví o demokracii  a právech dětí  a mládeže.  Ovšem 

stejným způsobem by měla být chráněna práva a osobnost učitele. 

Faktory , které podmiňují šikanu učitelů jsou: 

• Nefunkční  systém  českého  práva  a  jeho  vymahatelnost.  Např.  většina 

fyzického napadení učitele se řeší pouze jako přestupek, pokud nedošlo k 

vážnému poškození zdraví. Kázeňské prostředky, které může škola využít 

(výchovné  komise,  snížená  známka  z  chování),  ztratily  pro  část  občanů 

(někdy včetně žáků) význam.  

•  Nízké  společenské  postavení  učitelů.  Kvůli  nedostatečnému  ohodnocení 

odchází ze školství  mnoho odborných pracovníků.  Společnost se mnohdy 

dívá na učitele jako na neodborníka, který má děti vzdělávat a vychovávat.

•  Statut učitele. Právním problémem učitelského povolání v ČR je, že učitel 

není  chráněn  zákonem  jako  např.  veřejný  činitel.  Někteří  ředitelé  řeší 

problémy takovým způsobem,  aby raději  stížnostem  ze  strany rodičů  či 

zřizovatele  předešli.  Případy  napadení  učitele  se  v  mnoha  případech 

zlehčují.

•  Dovednosti a schopnosti učitelů neodpovídají potřebám škol. Školní scéna 

se bohužel čas od času setkává s odborníky, kteří nejsou schopni empatie či 

mají  nulovou  autoritu.  Je  proto  potřeba  pedagogické  pracovníky  lépe 

vybírat.120  

Nejčastějším důvodem odchodu  učitelů  ze  školství  není  nedostačující  platové 

ohodnocení, ale právě nekázeň a agresivita žáků. V roce 2007 byl proveden výzkum 

J.  Tomáškem s  učiteli  na  200 středních  školách.  S  verbálními  útoky se  osobně 

setkalo 22 % učitelů. 12 % pedagogů uvedlo, že zaznamenali slovní nadávky od 

rodičů žáků. Na 2 % učitelů žák fyzicky zaútočil. Každého desátého z dotázaných 

učitelů zastrašovali žáci či jejich rodiče zneužitím vlivných známostí. 

120 Učitelské noviny, 11/2010.
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Skoro 17 % učitelů sdělilo, že mají ve škole strach z agresivního chování jednoho 

či více žáků, a proto se raději potenciálním sporům s nimi vyhýbají. Kvůli rostoucí 

nekázni žáků přemýšlelo nad odchodem ze škol až 11 % pedagogů.121

Uvádí se, že na českých školách bylo zaznamenáno 2 – 3 % šikanovaných učitelů. 

Každý  pedagog  však  posuzuje  šikanu  jinak.  Proto  může  být  celkové  procento 

šikanovaných učitelů mnohem vyšší. Někteří z nich o šikaně neinformují buď 

z obavy, že ztratí zaměstnání nebo z osobních důvodů.122

Případy ze zahraničí 

V některých zahraničních státech vznikl nový fenomén agresivity žáků – střelba 

na učitele a spolužáky na školách. Tento jev je zejména spojován se Spojenými státy 

americkými, kde bylo zaznamenáno nejvíce případů. Za největší masakr v historii 

(v  roce  2007)  byl  zodpovědný jihokorejský  student  Polytechnické  university ve 

Virginii, který zastřelil 32 lidí a potom obrátil zbraň proti sobě.123 Na amerických 

školách  jsou  běžně  instalovány detektory kovů,  které  mají  zabránit  případnému 

pašování zbraní do škol. Americká vláda dokonce projednává zavedení „chytrých“ 

střelných zbraní, ze kterých bude moci střílet pouze její majitel. Např. tuto zbraň by 

spustily otisky prstů. 

K extrémním projevům agresivity docházelo a dochází i v jiných státech např. 

sousedním Německu (masakr v Erfurtu v roce 2002), ve kterém přišlo o život 17 

lidí. 

Ve Francii zavedli možnost pojištění dětí proti násilí ve školách i po vyučování. 

Pokud dítě bude zodpovědné za šikanu nebo se stane její obětí, pojišťovna zaplatí 

náklady na léčbu či škodu na majetku.

V roce 2001 se objevily zprávy, že Velká Británie má problém s nedostatkem 

učitelů.  Učitelé prohlašují,  že žáci jsou velmi neukáznění a nezvladatelní.  Navíc 

učitelé upozorňují na to, že někteří žáci nosí do školy nože a střelné zbraně. Kvůli 

nízkým platům a nekázni učitelé odchází ze škol. Z tohoto důvodu se uvažuje nad 

tím, že by žáci chodili do škol jen čtyři dny v týdnu.124

121 PELIKÁN Jiří: Hledání algoritmu v hledání pedagogických situací, In: Krykorková Hana a kol.: 
Učitel v současné škole, Praha ,2010, s. 185 – 186.

122 Učitelské noviny, 11/2010
123 [online]: http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia_Tech_massacre  22.1. 2011.
124 BENDL, Stanislav: Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky, Praha , 2004, s. 9.
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U nás v ČR se v poslední době uvažuje o zavedení smluv mezi rodiči a školami. 

Zástupci  škol  by  s  rodiči  podepsali  smlouvu,  díky  které  by  zodpovídali  za 

vystupování  svého potomka ve školním prostředí.  Smlouva by obsahovala  jasně 

dané  povinnosti  rodičů,  žáků  a  školy.  Současný ministr  Dobeš  se  inspiroval  ve 

Velké Británii, kde tato smlouva již několik let funguje. Smlouva by měla zvýšit 

autoritu učitelů a spolupráci mezi rodiči a pedagogy.125 

Z  výzkumů  je  evidentní,  že  situace  týkající  se  nekázně  a  agresivity žáků  ve 

školách není nikterak růžová. Myslím si, že by navrhované smlouvy mezi rodiči a 

školami měly do určité míry snížit nežádoucí chování žáků.  Snaha však musí být na 

obou stranách. Vzdělávání učitelů by mělo rozvíjet takové znalosti a schopnosti, aby 

v dané pedagogické situaci dokázali vhodně zareagovat. Rodiče by měli  věnovat 

více péče a výchově svých ratolestí a komunikovat se školou. 

125 [online]:  http://www.msmt.cz/ministerstvo/lidove-noviny-ucitele-budou-moci-trestat-deti 15.12. 
2010
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Závěr

Učitelé hrají ve společnosti odjakživa důležitou roli vzdělavatelů a vychovatelů. 

Jejich  společenské  postavení  je  spojeno  s  významem jejich  funkce,  pracovními 

podmínkami a jinými aspekty. V průběhu dějin (až na období první republiky) bylo 

učitelské  povolání  chápáno  jako  prestižní  povolání,  avšak  s  nedostatečnými 

podmínkami.

Přestože  dnes  není  učitelství  považováno  za  atraktivní  povolání,  z  průzkumů 

prestiže  povolání  vyplynulo,  že  česká  společnost  si  učitelů velmi  cení.  Zvláště 

z důvodu schopnosti práce s dětmi a náročnosti profese (časté nekázni dětí) .

Přípravné vzdělávání pedagogů je z hlediska délky studia a kvalifikace na dobré 

úrovni  v  porovnání  s  jinými státy.  Učitelé  jsou odborníci,  kteří  se  připravují  na 

výkon svého povolání několik let. Avšak nedostatek jejich vzdělávání vidím v malé 

propojenosti teorie s praxí a příliš krátkých pedagogických praxích na fakultních 

školách.

Co se týká pracovních podmínek českých učitelů, situace není příznivá. V objemu 

investic  do  vzdělávání  se  ČR  v  mezinárodním srovnání  umístila  na  posledních 

příčkách. Následkem toho je,  že se platy učitelů v ČR  řadí k těm nejnižším mezi 

evropskými zeměmi. V celostátním měřítku jsou platy učitelů dokonce hodnoceny 

jako podprůměrné oproti jiným vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům. Naděje na 

kariérní  postup  v  oblasti  učitelství  je  téměř nulová.  Tato  fakta  snižují  význam 

společenského  postavení  učitelů.  Přitom vzdělání  by mělo  být  jednou  z  priorit, 

o kterou by se měl stát dostatečně postarat.

Dle výzkumů je pracovní doba učitelů na průměrných hodnotách.  Výhodou  či 

lépe  řečeno  pracovním  benefitem  je  delší  doba  pracovního  volna  (především 

prázdniny), která spíše slouží k regeneraci učitelů. 

Počet  žáků na učitele se stejně jako v jiných evropských zemích snižuje vlivem 

demografického poklesu  žáků. Nižší  počty  žáků umožňují  individuální,  efektivní 

přístup ke vzdělávání. Na druhou stranu se tím zvyšují náklady.

Mezi aktuální učitelské problémy, které se týkají celé Evropy, můžeme zařadit 

věkovou strukturu učitelů. Kontinuálně totiž dochází ke stárnutí učitelů. Ani vysoký 

stupeň feminizace na školách nepřispívá k prestiži učitelského povolání.
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Fenoménem  českého  školství  je  relativně vysoké  procento  nekvalifikovaných 

učitelů a nedostatek kvalifikovaných učitelů ve školách. Požadavky na vzdělání by 

se  však  z  důvodu udržení  obrazu  učitele  jako  reprezentanta  vzdělanosti  neměly 

snižovat. Navíc obsahem práce učitele by mělo být i neustálé sebevzdělávání.

Častým důvodem odchodu učitelů ze škol je vzrůstající nekázeň a agresivita žáků. 

Tento problém by se měl  řešit  ve spolupráci rodičů a  školy. Je  žádoucí se tímto 

jevem zabývat, abychom předešli případným neštěstím jako v zahraničních školách 

(střelba ve škole). 

Dnešní  doba klade  na učitele  vysoké  požadavky.  Společnost  si  učitelů váží  a 

obdivuje  jejich  „odvahu“  s  jakou  vykonávají  povolání  charakteristické  vysokou 

psychickou a fyzickou náročností. Většina učitelů je se svou profesí spokojena. Na 

učitelském  povolání  se  jim  především  líbí  práce  s  dětmi,  kreativita  a  neustálé 

sebevzdělávání.

V této práci jsem použila statistické údaje OECD a EU, které mně pomohly ke 

srovnání aspektů učitelské profese v ČR a jiných zemích.

Myslím si,  že  se mi  podařilo splnit  cíl  této  práce – provedla jsem komplexní 

analýzu  postavení  učitele.  Za  hlavní  přínos  práce  považuji  porovnání  statusu 

českého učitele s pedagogy z vybraných zemí.  
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