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Příloha č. 1: Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy 

Oblasti, kritéria a příklady ukazatelů kvality profesních činností učitele 

1. Plánování 

Učitel systematicky plánuje vzdělávání, tj. co, jak a proč se mají děti učit, vzhledem 

ke vzdělávacím cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a s ohledem na individuální 

možnosti a potřeby dětí. 

Učitel: 

1.1   volí stěžejní přístupy a metody vzdělávání směřující k naplňování dlouhodobých vzdělávacích 

 cílů; 

 zařazuje do svých plánů výchovné a vzdělávací strategie, které jsou uvedeny v ŠVP; 

 volí vzdělávací strategie s ohledem na náročnost cílů; 

1.2  stanovuje dílčí vzdělávací cíle z hlediska dlouhodobých vzdělávacích cílů; 

 rozpracovává dlouhodobé vzdělávací cíle na jednotlivé kroky s ohledem na vzdělávací potřeby 

dětí 

 dokáže formulovat a vysvětlit vzdělávací cíl v souvislosti s očekávanými výstupy 

formulovanými v ŠVP a klíčovými kompetencemi dětí; 

1.3  k naplnění dílčích vzdělávacích cílů vybírá smysluplný obsah a promýšlí jeho návaznost, 

komplexnost a provázanost, volí vhodné metody a organizaci výuky; 

 s oporou o znalost dětí a vzdělávacích cílů zdůvodní (vysvětlí) volbu přístupů a metod; 

 integruje do vzdělávacího obsahu všechny vzdělávací oblasti; 

 obsah vychází ze situací, ve kterých se děti nacházejí, který je zajímá; 

1.4  při plánování vychází z reflexe průběhu a výsledků předchozího vzdělávání; 

 prokazatelně monitoruje průběh a výsledky vzdělávání; 

1.5  volí způsoby diferenciace a individualizace vzdělávání (vzdělávací cíle, obsah, metody 

a organizaci učení) dle potřeb konkrétních dětí; 

 doloží, že plánuje pro různé typy dětí (např. podle teorie mnohačetné inteligence 

H. Gardnera), v přípravě plánuje navíc specifické činnosti pro jednoho či více konkrétních dětí 

ve třídě; 

 začleňuje do svého plánu i aktivity navržené dětmi čímž vychází vstříc potřebám, učebním 

stylům, schopnostem a dalším osobnostním charakteristikám dětí ve třídě; 

 vyměňuje si se zákonnými zástupci dětí informace o pokrocích dítěte a ve spolupráci s nimi 

stanovuje pro dítě krátkodobé i dlouhodobé cíle vzdělávání, které zapracovává do jeho 

záznamů; 

1.6  plánuje, z čeho a jak pozná, že u dětí dosáhl stanovených cílů. Rozhoduje o způsobu reflexe 

 a hodnocení procesu a výsledků učení dětí; 

 současně s cíli formuluje kritéria pro jejich hodnocení (očekávané výstupy); 



 

1.7  předvídá situace, které při učení mohou nastat, a promýšlí varianty jejich řešení; 

 připravuje činnosti tak, aby je mohly realizovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

děti integrované … 

2. Prostředí pro učení 

Učitel ve třídě vytváří prostředí, v němž se děti cítí dobře a mohou pracovat s vysokým 

nasazením. Ke každému dítěti přistupuje jako k jedinečné lidské bytosti a bez předsudků. 

Učitel: 

2.1  vytváří prostředí vzájemné úcty a respektu; 

 je ke každému dítěti zdvořilý a důsledně vyžaduje od dětí, aby byly zdvořilé vůči sobě 

navzájem, vyhýbá se ironii; 

 dává prostor k vyjádření vlastních zkušeností, názorů a představ dětí; 

 projevuje vstřícnost, vřelost, zájem a respekt každému dítěti; 

2.2  podporuje spolupráci mezi dětmi; 

 analyzuje vztahy ve třídě a snaží se je pozitivně ovlivnit přiměřenými zásahy; 

 žádá a oceňuje vzájemnou pomoc mezi dětmi; 

2.3  vyjadřuje dětem důvěru a pozitivní očekávání, podporuje jejich sebedůvěru; 

 staví na silných stránkách dítěte; 

 vytváří situace, ve kterých může dítě prožít úspěch, podporuje snahu dítěte, povzbuzuje ho 

(„Zkus to ještě jednou, už jsi blízko, to dokážeš, neboj se…“); 

2.4  rozpoznává odlišné potřeby a možnosti jednotlivých dětí a reaguje na ně; projevuje porozumění 

 pro jejich potřeby; 

 aktivně získává informace o dítěti a jeho potřebách (např. vedením záznamů o dětech); 

 pomáhá dětem izolovaným a třídou odmítaným; 

2.5  dává dětem prostor pro vyjádření, naslouchá dětem a poskytuje jim zpětnou vazbu; dbá na to, 

 aby si děti naslouchaly navzájem a aby naslouchaly učiteli; 

 přesměrovává otázky dětí na jiné děti, děti často reagují na sebe navzájem; 

 rozvíjí a podporuje dovednost ocenit se navzájem; 

 poskytuje dostatek času na přemýšlení a odpověď; 

 povzbuzuje děti ke kladení otázek a oceňuje chuť se ptát; 

 nabízí činnosti, v nichž se děti učí rozlišovat a pojmenovávat své pocity a hovořit o nich; 

 zapojuje děti do rozhodování a umožňuje jim nést spoluodpovědnost za věci, které se jich 

týkají; 

2.6 zvládá chování dětí ve třídě, které je chápáno jako dodržování dohodnutého řádu a pravidel 

 chování a soužití ve třídě; při řešení a rušivého chování jedná rázně, důsledně, ale současně 

 s důrazem na důstojnost a vzájemný respekt; 

 rozvíjí dovednost spoluvytvářet a respektovat pravidla a řád; 



 

 podporuje děti ve slušném, ohleduplném a respektujícím chování vůči ostatním a v očekávání 

téhož chování od druhých; 

 upozorňuje dítě na konkrétní problémy jeho chování; 

 pro zvládání chování a upevňování dodržování pravidel využívá pozitivní zpětnou vazbu; 

2.7  přizpůsobuje prostředí třídy, její uspořádání a vybavení potřebám dětí a plánovaným činnostem, 

 prostředí podporuje a umožňuje širokou škálu spontánních činností; 

 pomůcky a materiály jsou dětem přístupné, mohou si je samostatně brát a využívat dle 

aktuálních potřeb a zájmů; 

 zapojuje děti do plánování uspořádání třídy, utváření prostředí třídy i jejího udržování; 

 vede děti k dodržování pravidel, k úklidu hraček, k péči o předměty; 

 výtvory dětí umisťuje na výstavky, aby je mohli shlédnout rodiče a ostatní děti, případně aby 

je mohly děti dále využívat ke hře; 

 vybavení školy je efektivně využíváno pro hru a učení dětí (vyhýbá se vybavení pouze 

pro účely výzdoby školy); 

3. Procesy učení 

Učitel používá takové výukové strategie, které umožňují každému dítěti porozumět obsahu 

vzdělávání, rozvíjet žádoucí kompetence a získat vnitřní motivaci i dovednosti k celoživotnímu 

učení a poznávání. 

Učitel: 

3.1  vede vzdělávání podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na vývoj situace a na potřeby  

 a možnosti jednotlivých dětí, neztrácí zaměření na stanovené cíle učení; 

 diskutuje s dětmi o vzdělávacích záměrech, aby získal informace o jejich zkušenostech 

s plánovaným tématem a vzbudil zájem (vnitřní motivaci) o toto téma 

 reaguje změnou plánu na aktuální situaci a potřeby dětí; 

3.2  využívá širokého spektra metod a forem práce s důrazem na aktivní učení dětí; 

 vytváří učební situace, v nichž děti využívají dosavadní znalosti a zkušenosti; 

 vytváří příležitosti k přemýšlení, ke konfrontaci různých názorů a představ; 

 klade otevřené otázky podporující rozvoj vyšších úrovní myšlení, povzbuzuje děti ke kladení 

otázek a oceňuje chuť se ptát (Proč, Co by se stalo, kdyby…, Jak bys vysvětlil…, Co si 

myslíš, že…, Jaký je tvůj názor…? Jak bys řešil….); 

 děti si často hrají a pracují ve skupinách; 

 vede děti k rozvíjení efektivních individuálních způsobů učení; 

 sdělování hotových poznatků a frontální vzdělávání zařazuje pouze v odůvodněných 

případech; 

 stěžejní metodou je učení založené na přímých zážitcích a aktivní účasti dítěte, 

tzv. prožitkové; 



 

3.3 diferencuje a individualizuje vzdělávání vzhledem k možnostem a potřebám jednotlivých dětí, 

snaží se o dosažení osobního maxima u každého dítěte; 

 vede si záznamy o individuálních potřebách a možnostech dětí (např. formou záznamu 

z pozorování, portfolia dětí); 

 zadává úkoly různé náročnosti (časová, kvalitativní i kvantitativní odlišnost); 

 bere v úvahu individuální tempo učení, dává dostatek času k řešení úkolů; 

 zohledňuje rozdílné styly učení dětí; 

 dává dětem v průběhu vzdělávání možnost volby mezi řízenými, ale i spontánními činnostmi; 

 nepředává hotové informace, obsah vzdělávání předkládá jako problém; 

3.4 průběžně udržuje a podněcuje vnitřní motivaci dětí k učení; 

 propojuje učení s reálnými životními situacemi; 

 propojuje učení s osobními představami a prožitky dětí; 

 předkládá problémy k řešení; 

3.5  komunikuje s dětmi způsobem, který odpovídá jejich věku, kultivovaně, jasně, 

 srozumitelně; 

 při vzdělávání používá spisovnou češtinu; 

 vyjadřuje se jazykem srozumitelným pro děti; 

 hojně využívá prostředky neverbální komunikace. 

4. Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí 

Učitel hodnotí tak, aby děti získaly dostatek informací pro své další učení a aby se učily 

sebehodnocení. 

Učitel: 

4.1  hodnotí procesy učení - poskytuje průběžně popisnou zpětnou vazbu (zaměřenou na dosahování 

 cílů) k vzdělávacím činnostem a chování dětí, hodnotí postup, schopnost vynaložit úsilí, zájem, 

 úroveň spolupráce apod.; 

 využívá záměrného pozorování a dalších vhodných technik sběru dat o pokrocích v učení 

dítěte; 

 shromažďuje autentické produkty dětí, které dokumentují jejich pokrok v učení 

(např. portfolio, ukázky prací dítěte), 

 srozumitelně dětem poskytuje zpětnou vazbu o jejich silných stránkách, citlivě o tom, v čem 

by se mohly zlepšit; 

4.2 hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje 

i hodnoty) s ohledem na individuální možnosti dětí a vzhledem k očekávaným výstupům; 

 při hodnocení výsledků učení se učitel zaměřuje na pokrok dětí, stejně jako na nedostatky; 

 při hodnocení výsledků učení učitel uplatňuje individuální normu dítěte – jeho pokrok; 

4.3  využívá hodnocení podporující zejména vnitřní motivaci dětí k učení; 



 

 využívá pozitivní hodnocení a popisný jazyk; 

4.4  vede děti, zejména nejstarší, k přebírání zodpovědnosti za vlastní učení, u dětí rozvíjí 

 dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení; 

 vede děti k tomu, aby se spolupodílely na plánování vzdělávacích činností, učily se je 

organizovat a řídit, prováděly sebehodnocení. 

5. Reflexe vzdělávání 

Učitel reflektuje procesy i výsledky plánování a realizace výuky s cílem zkvalitnit svoji práci 

a zvýšit tak efektivitu učení dítěte. 

Učitel: 

5.1 vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci vzdělávání vzhledem 

 k plánovaným cílům, ale i jejich dosažení; 

 prokazatelně doloží, jak průběžně vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci 

vzdělávání vzhledem k plánovaným cílům; 

 uvědomuje si a vysvětlí odchylky mezi plánem a realizovanou skutečností; 

5.2 porovnává plánované vzdělávací cíle a skutečně dosažené výsledky; 

 prokazatelně doloží výsledky učení dětí v podobě výrobků, na videozáznamu apod.; 

5.3 shromažďuje a využívá zdroje, které mu pomáhají reflektovat efekty vzdělávání; 

 k reflexi využívá nejen poznatky získané vlastním pedagogickým pozorováním, ale také 

informace získané od dětí, jejich zákonných zástupců, kolegů, atd.; 

 reflexe se týká také vývoje vztahů mezi dětmi ve třídě; 

5.4 vyhodnocuje vliv vzdělávacích činností na pokrok každého dítěte; 

 k reflexi vlastní práce využívá poznatků získaných na základě rozboru individuálních 

výsledků dětí (např. práce s portfoliem). 

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy 

Učitel je aktivním členem školního společenství, který se spolupodílí na rozvoji školy 

a zkvalitňování vzdělávání. Přispívá k vytváření pozitivního klimatu školy, je si vědom, že je 

nositelem kultury školy. 

Učitel: 

6.1 podílí se na rozvoji školy a zkvalitňování jejího vzdělávacího programu, na přípravě a  realizaci 

společných projektů školy; 

 je schopen formulovat základní části školního vzdělávacího programu (charakteristika školy, 

charakteristika školního vzdělávacího programu, podmínky vzdělávání a záměry v jejich 

zlepšování, integrované bloky), předkládá návrhy na úpravy ŠVP; 

 podílí se aktivně na plánování a realizaci vzdělávacích projektů; 

6.2 přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy založeného na vzájemném respektu, 

 sdílení společných profesních hodnot a spolupráci; 



 

 objektivně pojmenuje a charakterizuje prvky klimatu školy a specifika kultury dané školy; 

 v profesních diskusích používá odborné argumenty, je schopen přijímat konstruktivní kritiku; 

 dodržuje etický kodex pracovníka školy, pokud je vytvořen; 

 dodržuje pravidla profesní etiky nejen ve vztahu k dětem, ale i kolegům a dalším pracovníkům 

školy; 

6.3 spolupracuje s kolegy i vedením školy na zkvalitňování předškolního vzdělávání; 

 podílí se na sdílení zkušeností (přispívá vlastními i využívá zkušeností svých kolegů), 

zapojuje se do různých forem spolupráce při zkvalitňování vzdělávání (vzájemné hospitace, 

společná tvorba materiálů apod.). 

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností 

Učitel vyhledává a využívá příležitosti pro spolupráci s rodiči a dalšími partnery školy s cílem 

společně podporovat kvalitu učení dětí. 

Učitel: 

7.1 komunikuje a spolupracuje se zákonnými zástupci dětí na základě partnerského přístupu, 

 založeného na vzájemné úctě, respektu a sdílené odpovědnosti za rozvoj dětí; 

 vysvětluje zákonným zástupcům své pojetí vzdělávání (cíle a strategie, a diskutuje s nimi 

o něm); 

 dává zákonným zástupcům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře učení 

a rozvoje jejich dětí, domlouvá se s nimi na společném postupu; 

 nabízí možnost zapojení rodin dětí do rozhodování o věcech souvisejících s životem 

třídy/školy; 

 poskytuje zákonným zástupcům poradenský servis v otázkách vzdělávání jejich dítěte; 

7.2 usiluje o vtažení zákonných zástupců dětí do života školy; 

 předkládá rodičům konkrétní návrhy na jejich spolupráci se školou; 

 nabízí rodičům informace a podněty z oblasti výchovy a vzdělávání dětí (připravuje a realizuje 

pro ně dílny, přednášky, diskuse a další vzdělávací aktivity); 

7.3 poskytuje rodičům co nejvíc informací o procesu i výsledcích učení dítěte; 

 pravidelně poskytuje zákonným zástupcům dětí informace a doporučení týkající se procesu 

i výsledků učení dětí; 

 je v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, vede s nimi průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, 

rozvoji a učení, o vzdělávacích cílech vyplývajících ze školního a třídního vzdělávacího plánu 

o akcích třídy/školy a to prostřednictvím osobních setkání, písemnou i elektronickou formou; 

7.4 získává od zákonných zástupců dětí informace o sociálním a kulturním prostředí dítěte s cílem 

 společně s nimi hledat cesty k jeho rozvíjení; 

 respektuje přínosy, které mohou zákonní zástupci dětí poskytovat a využívá je pro jejich 

rozvoj; 



 

 pravidelně komunikuje s rodinami, s cílem poznat rodinné prostředí dětí, lépe porozumět 

silným stránkám, zájmům a potřebám dítěte; 

 do vzdělávání dětí začleňuje obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi dětí ze života 

ve vlastní rodině/komunitě; 

7.5 komunikuje a spolupracuje s dalšími partnery školy; 

 navazuje kontakty a vytváří partnerské vztahy s lidmi, organizacemi a institucemi, které 

mohou obohatit vzdělávání dětí, získává od nich odbornou i materiální podporu, umožňuje 

dětem v rámci vzdělávací nabídky vstoupit s těmito lidmi do kontaktu (exkurze, návštěva 

ve třídě…); 

 hledá a využívá příležitosti spolupráce s partnery školy; 

7.6 dokáže prezentovat a zdůvodnit vzdělávací program školy rodičům i širší veřejnosti; 

 dokáže odpovídat na otázky týkající se ŠVP, předkládá argumenty zdůvodňující správnost 

konkrétní podoby ŠVP. 

8. Profesní rozvoj učitele 

Učitel řeší profesní výzvy a úkoly a přijímá zodpovědnost za možná rizika jejich řešení. 

Učitel: 

8.1 projevuje zaujetí pro profesi a pro práci s dětmi; 

 se zabývá svou profesí a dětmi také mimo svou přímou vyučovací povinnost; 

8.2 průběžně reflektuje svou práci (nejen přímou vyučovací povinnost), tj. je schopen popsat, 

 analyzovat a zhodnotit ji, vysvětlit důvody svého profesního jednání, případně navrhovat 

 alternativní způsoby práce; 

 např. formou pedagogického deníku, nebo profesního portfolia vede poznámky, z nichž je 

zřejmé, že přemýšlí o svém pedagogickém stylu a s ohledem na vývoj dětí provádí příslušné 

změny; 

 zodpovídá za rozhodnutí, která činí při výkonu své profese. Dovede svá rozhodnutí objasnit 

ve vazbě k uznávaným teoretickým konceptům, analyzovat a zhodnotit, případně navrhovat 

alternativní řešení; 

 je schopen posoudit svoje přednosti a meze ve své pedagogické činnosti a pracovat na svém 

dalším rozvoji; 

8.3 na základě reflexe a sebereflexe plánuje svůj další profesní růst a své profesní kompetence 

průběžně rozvíjí; 

 rozvíjí postoje a hodnoty, znalosti a dovednosti pedagogicko-psychologické, oborově 

didaktické, 

 oborové, pracovně právní, znalosti a dovednosti z oblasti moderních informačních technologií; 

 využívá k svému rozvoji reflexe od dětí, kolegů, vedení školy; 

 formuluje plán svého profesního rozvoje, konzultuje jej s kolegy, vedením školy; 



 

8.4 plán svého profesního rozvoje koordinuje s úkoly a cíli školy, ve které učí; 

 přichází s návrhy – za kolegy i vedením školy, jak svůj osobní a profesní rozvoj sladit s úkoly 

a cíli školy; 

8.5 k profesnímu rozvoji využívá rozmanité dostupné prostředky, např. literaturu, internet, 

konzultace s kolegy, kurzy dalšího vzdělávání učitelů; 

 prokazatelně doloží (např. formou profesního portfolia, nebo pedagogického deníku), jaké 

prostředky využívá ke svému profesnímu rozvoji; 

8.6 svůj profesní růst průběžně vyhodnocuje a své profesní pokroky je schopen prokázat; 

 učitel doloží obsah a výsledky svého dalšího vzdělávání – seznam prostudované odborné 

literatury, doporučí odborný seminář, nebo odbornou literaturu spolupracovníkům, předloží 

osvědčení; 

 analyzuje a vyhodnocuje kvalitu svojí pedagogické práce prostřednictvím rozmanitých 

technik; 

8.7 své odborné problémy, otázky i pokroky sdílí s kolegy; 

 poskytuje spolupracovníkům své autorské texty (učební texty, prezentace, projekty, přípravy, 

atd.); 

 předává kolegům poznatky z dalšího vzdělávání, uspořádá pedagogickou dílnu, jejímž 

obsahem jsou poznatky, které nabyl v rámci profesního seberozvoje; 

 pracuje jako uvádějící učitel, mentor; 

8.8 pečuje o své fyzické a psychické zdraví, aktivně čelí stresu a syndromu vyhoření. 

  



 

Příloha č. 2: Kódy zemí 

 

  



 

Příloha č. 3: Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy – upravený 

1. Plánování 

a) Učitel dokáže stanovovat dílčí vzdělávací cíle z hlediska dlouhodobých vzdělávacích cílů. 

b) Učitel vybírá k naplnění dílčích vzdělávacích cílů smysluplný obsah a promýšlí jeho 

návaznost, komplexnost a provázanost, volí vhodné metody a organizaci výuky. 

c) Učitel volí způsoby diferenciace a individualizace vzdělávání (vzdělávací cíle, obsah, metody 

a organizaci učení) dle potřeb konkrétních dětí. 

d) Učitel plánuje, z čeho a jak pozná, že u dětí dosáhl stanovených cílů; rozhoduje o způsobu 

reflexe a hodnocení procesu a výsledků učení dětí. 

  

2. Prostředí pro učení 

a) Učitel vytváří prostředí vzájemné úcty a respektu; podporuje spolupráci mezi dětmi. 

b) Učitel vyjadřuje dětem důvěru a pozitivní očekávání, podporuje jejich sebedůvěru. 

c) Učitel rozpoznává odlišné potřeby a možnosti jednotlivých dětí a reaguje na ně; projevuje 

porozumění pro jejich potřeby.  

d) Učitel zvládá chování dětí ve třídě, které je chápáno jako dodržování dohodnutého řádu 

a pravidel chování a soužití ve třídě. 

e) Učitel přizpůsobuje prostředí třídy, její uspořádání a vybavení potřebám dětí a plánovaným 

činnostem, prostředí podporuje a umožňuje širokou škálu spontánních činností. 

 

3. Procesy učení 

a) Učitel vede vzdělávání podle připraveného plánu, aktuálně reaguje na vývoj situace 

a na potřeby a možnosti jednotlivých dětí, ale neztrácí zaměření na stanovené cíle učení. 

b) Učitel využívá širokého spektra výukových metod s důrazem na aktivní učení dětí. 

c) Učitel diferencuje a individualizuje vzdělávání vzhledem k možnostem a potřebám 

jednotlivých dětí, snaží se o dosažení osobního maxima u každého dítěte. 

d) Učitel průběžně udržuje a podněcuje vnitřní motivaci dětí k učení. 

e) Učitel s dětmi komunikuje způsobem, který odpovídá jejich věku, kultivovaně, jasně, 

srozumitelně. 

 

4. Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí 

a) Učitel hodnotí procesy učení - poskytuje průběžně popisnou zpětnou vazbu (zaměřenou 

na dosahování cílů) ke vzdělávacím činnostem a chování dětí, hodnotí postup, schopnost 

vynaložit úsilí, zájem, úroveň spolupráce apod. 

b) Učitel hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje 

i hodnoty) s ohledem na individuální možnosti dětí a vzhledem k očekávaným výstupům. 



 

c) Učitel využívá hodnocení podporujících zejména vnitřní motivaci dětí k učení. 

d) Učitel vede děti, zejména nejstarší, k přebírání odpovědnosti za vlastní učení, u dětí rozvíjí 

dovednost sebehodnocení a vzájemného hodnocení. 

 

5. Reflexe vzdělávání 

a) Učitel vyhodnocuje zvolené strategie, metody a organizaci vzdělávání vzhledem 

k plánovaným cílům výuky, ale i jejich dosažení. 

b) Učitel porovnává plánované vzdělávací cíle a skutečně dosažené výsledky. 

c) Učitel shromažďuje a využívá zdroje, které mu pomáhají reflektovat efekty vzdělávání. 

d) Učitel vyhodnocuje vliv vzdělávacích činností na pokrok každého dítěte. 

 

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy 

a) Učitel se podílí na rozvoji školy a zkvalitňování jejího vzdělávacího programu, na přípravě 

a realizaci společných projektů školy. 

b) Učitel přispívá k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy založeného na vzájemném 

respektu, sdílení společných profesních hodnot a spolupráci. 

c) Učitel spolupracuje s kolegy i vedením školy na zkvalitňování předškolního vzdělávání. 

 

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností 

a) Učitel komunikuje a spolupracuje se zákonnými zástupci dětí na základě partnerského 

přístupu, založeného na vzájemné úctě, respektu a sdílené odpovědnosti za rozvoj dětí. 

b) Učitel získává od zákonných zástupců dětí informace o sociálním a kulturním prostředí dítěte 

s cílem společně s nimi hledat cesty k jeho rozvíjení. 

c) Učitel komunikuje a spolupracuje s dalšími partnery školy. 

d) Učitel dokáže prezentovat a zdůvodnit vzdělávací program školy rodičům i širší veřejnosti. 

  

8. Profesní rozvoj učitele 

a) Učitel průběžně reflektuje svou práci (nejen přímou vzdělávací činnost), tj. je schopen popsat, 

analyzovat a zhodnotit ji, vysvětlit důvody svého profesního jednání, případně navrhovat 

alternativní způsoby práce. 

b) Učitel plánuje na základě vlastní reflexe a cílů školy svůj další profesní růst a své profesní 

kompetence průběžně rozvíjí. 

c) Učitel využívá k profesnímu rozvoji rozmanité dostupné prostředky, např. literaturu, internet, 

konzultace s kolegy, kurzy dalšího vzdělávání učitelů. 

d) Učitel sdílí své odborné problémy i pokroky s kolegy. 

e) Učitel pečuje o své fyzické a psychické zdraví, aktivně čelí stresu a syndromu vyhoření. 

  



 

Příloha č. 4: Dotazník po revizi 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Odkaz na on-line verzi dotazníku: 

http://www.survio.com/survey/d/K2V7H4T5Q2V3H3W4T 

  



 

Příloha č. 5: Případové studie (předvýzkum) 

PŘÍPADOVÁ STUDIE (SOŠ) 

Prvním participantem je učitelka mateřské školy, která je absolventkou Střední odborné školy 

pedagogické Evropská v Praze oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika z roku 2011. Julie 

se narodila v Praze v roce 1991 a vyrůstala do svých osmi let v úplné rodině se svými 

biologickými rodiči a o tři roky mladší sestrou. V jejích osmi letech se rodiče rozvedli 

a matka s dcerami prakticky ihned začala žít s jiným mužem. S Juliiným nevlastním otcem má 

matka ještě jednu dceru. Julie se od rozvodu rodičů se svým biologickým otcem pravidelně 

stýká. Juliin otec, matka i nevlastní otec mají ukončené vyšší sekundární vzdělání bez 

maturitní zkoušky. V současnosti je Julie již vdaná a žije se svým manželem ve městě 

ve Středočeském kraji. Vlastní děti dosud nemá. Nikdo z Juliiny rodiny není učitelem. 

Julie byla už od páté třídy základní školy rozhodnutá, že se stane učitelkou v mateřské 

škole. Podle svých slov měla v dětství kolem sebe vždy mnoho dětí z širší rodiny, o které se 

mohla starat, a vždy ji to velice bavilo. Po ukončení základní školy se přihlásila na Střední 

odbornou školu pedagogickou Evropská se specializací výtvarná výchova, kterou podle údajů 

z dotazníku absolvovala v roce 2011. Ovšem do dnešní doby nemá složenou státní maturitní 

zkoušku z matematiky. Julie si maturitní zkoušku snaží po celou dobu doplnit. Jejím cílem je 

maturitní zkoušku složit a doplnit si i vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně. 

Od září 2011 působila jako učitelka v soukromé mateřské škole v Praze. Zde ovšem 

nebyla spokojená s organizací a vztahy mezi pedagogy, proto po roce toto místo opustila. 

V současné době je zaměstnaná v místě svého bydliště jako učitelka ve státní mateřské škole, 

zde tedy působí třetím rokem. Tato mateřská škola je tří-třídní. Dvě třídy jsou věkově 

heterogenní od tří do pěti let a jedna třída je věkově homogenní, kde se vzdělávají děti 

šestileté (případně děti s odkladem školní docházky). Julie je po celou dobu svého působení 

v této mateřské škole učitelkou jedné z věkově heterogenních tříd. Do této třídy je v tuto 

chvíli zapsáno 27 čtyř až šestiletých dětí. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE (VOŠ) 

Participantem v pořadí druhým je absolventka z roku 2009 Vyšší odborné školy pedagogické 

a sociální Evropská v Praze. Jitka se narodila v roce 1987 a své dětství prožila na Kladně 

podle svých slov velice šťastně v úplné rodině se dvěma mladšími bratry. Sama si vzpomíná, 

že už jako malá pomáhala velice ráda matce s péčí o své mladší sourozence. Otec i matka 

mají středoškolské vzdělání a nikdo z rodiny není učitelem. 



 

Na základní školu chodila Jitka na Kladno, ale na střední školu začala dojíždět 

do Prahy. Rozhodla se pro Střední odbornou školu hotelovou. Prý to bylo její rozhodnutí. 

Na základní škole jí podle jejích slov učení moc nezajímalo ani nešlo, ale měla jiné zájmy, 

jako například zpěv a kreslení. Hotelovou školu si vybrala pro její relativní nenáročnost, ale 

i zájem o obor. Velkou roli v tomto rozhodnutí hrál jistě i fakt, že její otec vedl tehdy 

na Kladně restauraci. Nicméně, po absolvování střední školy již otec v oblasti pohostinství 

nepracoval a Jitka si vybrala svou další vzdělávací dráhu po svém. Začala studovat Předškolní 

a mimoškolní pedagogiku na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální. Jako brigádnice 

tehdy začala pracovat v dětském centru. Po absolvování nastoupila do dětského centra na plný 

úvazek jako administrativní pracovnice a pracovala tam tři roky. Poté nastoupila jako učitelka 

do státní mateřské školy v Praze, která je dvou-třídní a Jitka zde vedla třídu věkově 

heterogenní od 3 do 6 let. Mezitím se Jitka vdala a v současné době žije s manželem v Praze 

a je na mateřské dovolené se svým prvním potomkem. 

Jitka sama říká, že motivace pro studium školy se zaměřením na práci s dětmi v ní asi 

byla vždy, právě už od dětství, kdy se starala o dva mladší bratry. Práce ji velice baví a je 

ráda, že má vzdělání z vyšší odborné školy, kde měla možnost intenzivnější praxe v různých 

volnočasových i výchově-vzdělávacích zařízení pro děti. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE (VŠ 1) 

Třetím participantem je začínající učitel mateřské školy, který je absolventem Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Učitelství pro mateřské školy z roku 2014. Jan se 

narodil v roce 1990 a vyrůstal v Praze v úplné rodině s mladším bratrem. Nyní žije se svou 

přítelkyní stále v Praze. Jeho matka je učitelkou v mateřské škole s vysokoškolským 

bakalářským vzděláním (speciální pedagogika a předškolní pedagogika), otec je učitelem 

na základní škole také s vysokoškolským vzděláním (učitelství pro 1. stupeň a školský 

management). Jan sám tvrdí, že ho rodina nikdy do povolání učitele nenutila, ale jistý vliv 

připouští. Celé své dětství a mládí se zajímá o volnočasovou pedagogiku (vedení zájmových 

kroužků, organizace dětských táborů). Tyto aktivity pojímá jako významnou motivační 

základnu pro své nynější povolání. Sám říká, že práce s dětmi ho velmi baví zejména proto, že 

může využít a propojit vše, co umí a zná a předat to dětem (práce v dílně a na zahradě, zpěv, 

hra na klavír a kytaru, práce s papírem a keramickou hlínou, aj.). 

Jan vystudoval Pedagogické lyceum Evropská v Praze. Po absolvování nastoupil 

na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. 

Tento obor ovšem nedostudoval. V druhém ročníku studium ukončil a přestoupil na obor 

Učitelství pro mateřské školy. Motivaci k práci přímo s dětmi předškolního věku získal až 



 

při studiu oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy, který ho přestal naplňovat. Podle 

svých slov byl studiem absolutně demotivován pro učitelství na prvním stupni základní školy. 

Nevyhovoval mu ani způsob výuky a složení předmětů. Z těchto důvodu se rozhodl pro 

změnu oboru. Obor Učitelství pro mateřské školy se zaměřením na hudební výchovu úspěšně 

absolvoval v roce 2014. Již během studia pracoval v oblasti předškolní pedagogiky. Podle 

jeho názoru byl v rámci studia nedostatečný čas věnován praxi, proto si zajišťoval praxi 

ve svém volném čase. Dále se zabývá volnočasovými aktivitami dětí (výuka hry na klavír 

a kytaru, přípravy a organizace dětských táborů, aj.). V současné době svou praxi v oblasti 

předškolní pedagogiky sečetl na celkem sedm let. 

Od srpna 2014 je zaměstnán na plný úvazek jako učitel státní mateřské školy v malé 

obci ve Středočeském kraji. Mateřská škola zahájila provoz v dubnu 2011 a sídlí v nově 

vybudované samostatné budově s vlastní zahradou. Od září 2013 se škola rozšířila na 5 tříd. 

Třídy jsou věkově heterogenní. Mateřská škola je zapojena do projektu Zdravá mateřská 

škola. Jan je nyní učitelem věkově heterogenní skupiny 24 dětí. Se svým současným 

zaměstnáním je velice spokojen. Jako začínající učitel má povinnost účastnit se dvakrát 

měsíčně hospitací u svých zkušenějších kolegů v jiných třídách. Kromě pedagogických porad 

na škole fungují individuální konzultace učitelů a učitelek s ředitelkou školy. V rámci 

programu Zdravá mateřská škola vyplňují pedagogové čtvrtletně podrobné hodnocení 

pokroků dětí. 

PŘÍPADOVÁ STUDIE (VŠ 2) 

V pořadí čtvrtým participantem je začínající učitelka mateřské školy, která je absolventkou 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, oboru Učitelství pro mateřské školy z roku 

2014. Jana se narodila v roce 1992 v Praze, kde také vyrostla v úplné rodině s mladší sestrou. 

Její otec má vysokoškolské vzdělání a matka si v současné době vysokoškolské vzdělání 

dodělává. Otec je středoškolským učitelem a v širší rodině má Jana ještě učitelku mateřské 

školy a základní školy. Sám otec ji od rozhodnutí stát se učitelkou odrazovat kvůli nízkému 

finančnímu ohodnocení této profese. Naopak matka ji v rozhodnutí stát se učitelkou mateřské 

školy velice podporovala. V současné době žije Jana se svým přítelem v Praze. 

Jana nebyla ještě na základní škole rozhodnutá, jakým oborem by se chtěla zabývat. 

V roce 2011 absolvovala všeobecné gymnázium v Praze. Už v prvním ročníku byla 

rozhodnutá, že chce studovat Učitelství pro mateřské školy. Jedním z důvodů bylo, že měla 

velice špatné vzpomínky na svou vlastní docházku do mateřské školy. Dalším důvodem bylo, 

že se ve svém volném čase věnovala rychlostní kanoistice a trénování žáků (7 - 15 let). Práce 

s dětmi této věkové kategorie ji tolik nenaplňovala, proto se chtěla orientovat na děti 



 

předškolního věku. V roce 2014 absolvovala bakalářský program na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy obor Učitelství pro mateřské školy se specializací na tělesnou výchovu. 

Ve svém volném čase se oblastí tělesné výchovy a vzdělávání dětí zabývá též. Absolvovala 

několik kurzů, např. Instruktorský kurz snowboardingu, Cvičitelský kurz a Trenér II. třídy 

rychlostní kanoistiky. 

Od září 2014 je zaměstnaná ve státní mateřské škole v Praze. Mateřská škola je tří- 

třídní. Všechny třídy jsou věkově heterogenní od tří do šesti let. Jana je učitelkou ve třídě 

s 25 dětmi, kde je jedno dítě integrované. Učitelky v této třídě mají k dispozici asistenta 

pedagoga. Jana ve třídě pracuje s šesti dětmi s odkladem školní docházky. Dále má ve třídě 

několik dětí cizinců a také děti z bilingvních rodin. Kromě toho vede v rámci nadstavbových 

aktivit mateřské školy kurz Sportovních pohybových aktivit pro děti od tří do šesti let. 

  



 

Příloha č. 6: Podrobné výsledky předvýzkumu 

PRVOTNÍ KÓDOVÁNÍ 

VŠ 1 VŠ 2 VOŠ 3 SOŠ 4 

význam rozvoj význam rozvoj význam rozvoj význam rozvoj 

1. Plánování 

5 2 3 1 5 2 5 1 

5 1 4 2 5 3 5 1 

5 2 4 2 4 2 5 1 

5 1 4 2 4 2 5 1 

20 6 15 7 18 9 20 4 

100% 30% 75% 35% 90% 45% 100% 20% 

2. Prostředí k učení 

5 2 4 2 4 2 5 3 

4 1 4 3 4 3 5 3 

5 1 4 3 5 4 5 3 

5 1 3 2 4 2 5 3 

4 2 4 3 5 2 5 3 

23 7 19 13 22 13 25 15 

92% 28% 76% 52% 88% 52% 100% 60% 

3. Procesy učení 

5 1 4 2 4 3 5 5 

4 2 4 2 5 3 5 5 

5 1 4 2 4 2 5 3 

5 1 4 3 4 2 5 3 

5 1 4 3 4 3 5 5 

24 6 20 12 21 13 25 21 

96% 24% 80% 48% 84% 52% 100% 84% 

4. Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí 

5 1 4 2 4 2 5 1 

5 2 3 3 4 3 5 3 

4 1 4 3 5 4 5 5 

3 1 4 2 4 4 5 3 

17 5 15 10 17 13 20 12 

85% 25% 75% 50% 85% 65% 100% 60% 

5. Reflexe vzdělávání 

5 2 3 2 4 2 5 5 

5 1 4 3 4 4 5 3 

4 2 3 2 4 3 5 3 

4 1 4 2 5 4 5 3 

18 6 14 9 17 13 20 14 

90% 30% 70% 45% 85% 65% 100% 70% 

pokračování 

  



 

pokračování 

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy 

5 1 4 2 5 3 5 3 

5 1 4 3 4 4 5 3 

5 1 4 2 5 4 5 3 

15 3 12 7 14 11 15 9 

100% 20% 80% 47% 93% 73% 100% 60% 

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností 

4 1 4 2 5 5 5 5 

5 1 4 2 4 4 5 3 

4 1 3 2 4 3 5 1 

4 1 4 3 3 2 5 1 

17 4 15 9 16 14 20 10 

85% 20% 75% 45% 80% 70% 100% 50% 

8. Profesní rozvoj učitele 

5 2 4 2 4 3 5 1 

5 2 3 2 5 2 5 1 

5 2 4 2 5 3 5 3 

4 1 4 2 5 3 5 1 

5 1 4 2 5 4 5 3 

24 8 19 10 24 15 25 9 

96% 32% 76% 40% 96% 60% 100% 36% 

 

SROVNATELNÉ KÓDOVÁNÍ 

VŠ 1 VŠ 2 VOŠ 3 SOŠ 4 

význam rozvoj význam rozvoj význam rozvoj význam rozvoj 

1. Plánování (4) 

25 6,25 12,5 0 18,75 6,25 25 0 

25 0 18,75 6,25 18,75 6,25 25 0 

25 6,25 18,75 6,25 18,75 6,25 25 0 

25 0 18,75 6,25 18,75 0 25 0 

100 12,5 68,75 18,75 75 18,75 100 0 

100% 13% 69% 19% 75% 19% 100% 0% 

2. Prostředí k učení (5) 

20 5 15 5 15 10 20 10 

15 0 15 10 15 10 20 10 

20 0 15 10 15 10 20 10 

20 0 10 5 10 5 20 10 

15 5 15 10 10 5 20 10 

90 10 70 40 65 40 100 50 

90% 10% 70% 40% 65% 40% 100% 50% 

pokračování 

  



 

pokračování 

3. Procesy učení (5) 

20 0 15 5 15 5 20 20 

15 5 15 5 10 5 20 20 

20 0 15 5 15 5 20 10 

20 0 15 10 15 5 20 10 

20 0 15 10 20 15 20 20 

95 5 75 35 75 35 100 80 

95% 5% 75% 35% 75% 35% 100% 80% 

4. Hodnocení vzdělávacích pokroků dětí (4) 

25 0 18,75 6,25 18,75 6,25 25 0 

25 6,25 12,5 12,5 18,75 6,25 25 12,5 

18,75 0 18,75 12,5 18,75 6,25 25 25 

12,5 0 18,75 6,25 18,75 6,25 25 12,5 

81,25 6,25 68,75 37,5 75 25 100 50 

81% 6% 69% 38% 75% 25% 100% 50% 

5. Reflexe vzdělávání (4) 

25 6,25 12,5 6,25 18,75 6,25 25 25 

25 0 18,75 12,5 12,5 6,25 25 12,5 

18,75 6,25 12,5 6,25 12,5 6,25 25 12,5 

18,75 0 18,75 6,25 18,75 6,25 25 12,5 

87,5 12,5 62,5 31,25 62,5 25 100 62,5 

88% 13% 63% 31% 63% 25% 100% 63% 

6. Rozvoj školy a spolupráce s kolegy (3) 

33,33 0 25 8,333 33,33 8,333 33,33 16,67 

33,33 0 25 16,67 33,33 8,333 33,33 16,67 

33,33 0 25 8,333 33,33 8,333 33,33 16,67 

100 0 75 33,33 100 25 100 50 

100% 0% 75% 33% 100% 25% 100% 50% 

7. Spolupráce s rodiči a širší veřejností (4) 

18,75 0 18,75 6,25 25 6,25 25 25 

25 0 18,75 6,25 18,75 6,25 25 12,5 

18,75 0 12,5 6,25 12,5 6,25 25 0 

18,75 0 18,75 12,5 18,75 6,25 25 0 

81,25 0 68,75 31,25 75 25 100 37,5 

81% 0% 69% 31% 75% 25% 100% 38% 

8. Profesní rozvoj učitele (5) 

20 5 15 5 15 5 20 0 

20 5 10 5 15 5 20 0 

20 5 15 5 20 10 20 10 

15 0 15 5 20 10 20 0 

20 0 15 5 20 10 20 10 

95 15 70 25 90 40 100 20 

95% 15% 70% 25% 90% 40% 100% 20% 



 

Příloha č. 7: Ukázka přepsaného rozhovoru 

Co si myslíte o souběžném modelu vzdělávání v oblasti přípravy primárních 

a preprimárních pedagogů? Je vhodný pro přípravu pedagogů, měl by zůstat nebo si 

myslíte, že by byl vhodnější jiný model? 

Ak sa pod tým myslí, že môže byť pripravovaný na stredných školách, vyšších odborných 

alebo vysokých, tak môj názor, ktorý zastávam už dlhšiu dobu je, že ktokoľvek, kto sa 

rozhoduje pre učiteľské povolanie - pre predprimárne vzdelávanie, teda učiteľ materskej 

školy, má mať univerzitné vzdelanie. Tento svoj názor potvrdzujem a dokladám tým, že 

vyučovať malé deti neznamená starať sa o ne, chrániť ich v tom význame, že sú bezprizorné, 

alebo nemajú rodiča pri sebe, ale ide tam o to obdobie kritických momentov v kritickom 

období dieťaťa. Ja osobne som zástancom toho, že ten kto mieni podporovať rozvoj a učenie 

sa dieťaťa, musí mať bezpodmienečne univerzitné vzdelanie. 

Ak by sme brali ako východiskový moment ten, že máme absolventa univerzitného 

vzdelávania ako základ pre výkon tejto profesie, tak potom očakávam, že je to vzdelanie 

učiteľa - praktika v praxi, ktorý nadväzuje už na to dosiahnuté univerzitné vzdelanie. Stráca sa 

význam, keď by to bolo inak, ako hovorím ja. Univerzitné vzdelanie, ako jeden jediný základ 

pre učiteľské vzdelanie, od toho sa potom odvíja dosiahnuté vzdelanie, a od toho ďalšie 

vzdelávanie učiteľov. 

Trojkolejnost vzdělávacího systému. SOŠ, VOŠ a VŠ. Co si o trojkolejnosti vlastně 

myslíte? Jak by měl být tento stav řešen? Jak vidíte budoucnost trojkolejného systému? 

Keď vezmem tu najnižšiu úroveň, tak tam vidím prípravu pomocných vychovávateľov, ktorý 

by realizovali pomocné pedagogické činnosti pre učiteľov. Tam to vidím schodné a celkom 

prijateľné. Zvláda špecifika, ktoré pomocný pedagóg realizuje. To vyššie vzdelanie, tak to 

môžem vychádzať s tými činnosťami, ktoré už prekrývajú aj prácu učiteľa, aj prácu 

pomocného vychovávateľa. To znamená, že ten človek už je zorientovaný v didaktike, teda 

ako vyučovať, ako podporovať rozvoj dieťaťa v tomto období, v tomto type vzdelávanie. Ak 

sa bavíme o univerzitnom, jednoznačne sú to učitelia, ktorí sú graduovaní, teda z môjho 

pohľadu, a ktorí okrem toho tú priamu vyučovaciu povinnosť realizujú aj pedagogickú 

diagnostiku, pedagogickú prognostiku, pedagogické poradenstvo pre rodičov, proste sú to 

ľudia, ktorí sú odborníci ako očakávame. Vo všetkých tých oblastiach, ktoré prekrývajú 

a zároveň aj doplňujú tu edukačnú starostlivosť o dieťa.  

Směřování institucí vzdělávající učitelky mateřských škol – tzn. teoretická příprava 

k profesi, praktická příprava. Jak by se podle vás měly instituce ve vzdělávání lišit? 



 

Tzn. hodinový rozsah, jak hluboko aj. Je podle vás nutná změna nebo je lepší ponechat 

současný stav? 

Vysoká škola by mala byť najviac zasýtená teoretickými predmetmi, ale zároveň by mala mať 

pedagogickú prax pre študentov, pretože sa stále držím toho, že je to vysoká škola 

východiskový moment v rámci bakalárskeho, teda prípadne magisterského stupňa, má 

zabezpečiť jednu a druhú stránku. Ak sa bavíme o vyššej škole a zároveň o strednej škole, 

ktoré pripravujú tie pomocne pedagogické sily, tak tam nevidím dôvod, že by mali byť 

kontaktovaní tí pripravujúci sa práve tou didaktikou, psychológiou, pedagogikou. Tam to skôr 

vidím na to, aby boli zorientované, aby dokázali zabezpečovať podpornú činnosť dieťaťu, aj 

učiteľovi. 

U nás v ČR máme tyto možnosti a i ve chvíli, kdy jsou učitelky absolventkami těchto tří 

různých stupňů, mohou vyučovat zcela rozvnocenně. 

Tak je to potom nekompatibilné s tým, čo požaduje Európska únia a celý svet, pretože tá je 

nastavená tak, ako som prezentoval. To znamená, že z tohto uhla pohľadu Európskej únie, 

z toho štandardného univerzitného vzdelávania, potom tieto absolventky zrejme nemôžu ísť 

za učiteľky materských škôl. Keď si zoberieme ako príklad detského lekára – pediatera, tak 

tam tiež detská sestra má strednú zdravotnícku školu, alebo má vyššiu odbornú školu, alebo 

má ako detská sestra ošetrovateľstvo na lekárskej fakulte, ale ona nemôže konkurovať 

pediatra ani ho zastupovať. Ona robí podporné ošetrovateľské činnosti a podporuje 

diagnostické činnosti. Nikomu by nenapadlo v Slovenskej republike povedať zubnému 

lekárovi, že mu stačí len stredná zdravotná škola, obor zubný technik alebo dentálny hygienik. 

Nikomu. Pretože sa to traduje ako povinnosť vysokoškolského vzdelania. Od päťdesiatych 

rokov je povinnosť na Slovensku, teda aj v Čechách, že musí mať odborné pracovisko 

stomatológie. Nikomu by nenapadlo povedať detskému lekárovi – pediatrovi alebo 

stomatológovi, že mu stačí stredná škola. Ale pravá učiteľská profesia, tu primárna 

a predprimárna sa motajú už dlhé desaťročia v tom, aby boli uznané spoločensky alebo 

politicky za relevantné profesie.  

Stredná škola a vyššia stredná škola nemôže študentovi získať koncepčný prehľad 

a pochopenie. Tam chýba otázka metodológie. A to dáva len univerzitné vzdelanie. To 

znamená, že tí ľudia z prvých dvoch stupňov sú pripravovaní na ľudský výkon – to je čistá 

metodika: „Dajte mi deti, ja to urobím.“ Nehovorím, že medzi nimi nie sú kolegyne, ktoré sú 

tvorivé, ktoré chápu, hľadajú príčinné stavy, ale bez univerzitného vzdelávania, ktoré dáva 

konceptuálny prehľad s metodológiou to možné nie je, nech je učiteľka seba lepšia. Pedagóg, 

ktorý skončí maturitou, uvažuje v rámci maturity. Má štátny vzdelávací program, u vás 



 

Rámcový vzdelávací program, z toho si urobí školský a triedny a pohybuje sa v tom, že tu má 

jarné kvety a bude s deťmi robiť jarné kvety, alebo pôjde s deťmi na školskú záhradu 

a učiteľka je spokojná, urobila s deťmi aktivitu o jarných kvetoch. Ale keď príde inšpektorka, 

ktorá má PaedDr., PhD. a pýta sa: „Čo si urobila tu tým?“ odpovie len „No, hrali sme sa, 

nie?“ Ja, čo mám fakultné základné a materské školy, kam chodia na prax študentky, je 

povinnosťou, aby aspoň jedna z vyučujúcich mala PaedDr. a ďalšie sú vyškolené učiteľky. To 

znamená, že študentky sa tam dozvedajú o tom, že tu máte deti a niečo si vyfarbujú 

v pracovnom zošite, ale keď to ideš robiť, čo to znamená pre to dieťa, keby si urobila niečo 

iné, ako by to vyzeralo. Aj keby som mal dieťa, tak by som sa opýtal pediatra: „Keď teraz mu 

chcete dať antibiotika; okrem antibiotík aké iné možnosti liečby by boli?“ Očakávam odbornú 

odpoveď, keď má šesťročné štúdium medicíny. 

My sme mali doposiaľ magisterské vzdelávanie pre tento typ štúdia, bol paradox, že 

predprimárne bolo päťročné a primárne štvorročné. V tom predprimárnom bola psychológia, 

pedagogika, pretože v rozšírenom type sa vyučujú malé deti. Ale prijatím Bolonského dekrétu 

sa muselo toto rozdeliť na dve pomerné časti, ktoré sa na Slovensku stali nepomernými. A že 

na niektorých fakultách tri roky študujú predprimárnu pedagogiku a magisterské majú 

primárnu pedagogiku, to je pre vás nepochopiteľné. Niektoré študentky boli u nás na fakulte 

v Bratislave s paní prodekankou asi pred mesiacom a pozerali na nás: „Čo to je? Štyri roky 

študuje za učiteľku materskej školy a dva roky na to, sa staneme učiteľkou základnej školy?“ 

To je naše špecifikum.  

Dosť často sa so štúdiom spojuje otázka financovania. Obdobný problém má 

i Slovenská republika. My máme sedem fakúlt, ktoré pripravujú v obore predprimárna 

pedagogika. Tí ľudia končia s titulom Mgr. Mnohých mám, ktorí majú titul PaedDr. a teraz už 

sú i prvý ľudia, ktorí končia s titulom PhD. A sú učitelia na primárnom alebo 

na predprimárnom vzdelávaní. Ale to, aká je úroveň vzdelania požadovaná s úrovňou, aký je 

zriaďovateľ, to my nevyriešime. Toto je otázka štátnej politiky a zrejme i v Českej republike 

to tak bude. To znamená, že keď štát nebude dotovať vysokoškolské vzdelanie, pretože nie 

som politik, ani politológ – tak potom stačí pre túto profesiu tento typ tohto vzdelania. Tak 

ako to bolo s medicínskym príkladom. Je to problém politiky a politických rozhodnutí. Toto 

ani odborníci, ani učitelia z praxe nevyriešia. 

 


