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Resumé:

Bakalářské práce se zabývá problematikou odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků v návaznosti na zákon o pedagogických pracovnících. Bakalářská práce 

je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zabývá charakteristikou pojmu pedagogický 

pracovník v historickém kontextu až po současnost a vymezením odborné kvalifikace 

pedagogického pracovníka střední školy.

Práce zahrnuje komparaci poptávky po studiu u nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků s nabídkou studijních oborů vysokých škol a teoretický odhad, zda budou splněny 

zákonné předpoklady odborné kvalifikace pedagogických pracovníků středních škol v České 

republice do roku 2014.

Summary:

This bachelor thesis deals with the problem of professional qualification 

of the pedagogical staff in relationship to the Pedagogical Staff Act. The thesis is divided in 

two parts. The theoretical part characterises the term pedagogical employee in the historical 

context up to the present and specifies the professional qualification of the secondary school 

pedagogical employee.

The thesis contains the comparison of the demand for studies of non-qualified 

pedagogical employees with the range of study programmes offered by the universities and 

also the theoretical estimation whether the legal requirements for professional qualification 

of secondary school employees will have been met by 2014 in the Czech Republic.
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Úvod

Význam vzdělávání a s tím související problematika rozvoje školství jsou v popředí 

zájmu společnosti. Uskutečnění celého procesu do velké míry odvisí od kvality 

pedagogických pracovníků. Kromě osobních kvalit a předpokladů je nutné vzít v úvahu 

i jejich odbornou úroveň. Právní rámec odborné kvalifikace pro jednotlivé kategorie 

pedagogických pracovníků je nově stanoven zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2005.

Splnění zákonem stanovených kritérií pro dodatečné získání odborné kvalifikace se 

ukázalo v praxi jako velmi problematické. V souvislosti s tím byl od roku 2005 zákon 

již několikrát novelizován. Jednou z významných změn byl posun doby, během níž musí 

pedagogický pracovník, který nesplňuje odbornou kvalifikaci ke dni nabytí účinnosti zákona,

potřebné vzdělání získat.

Ve své práci bych se chtěla zaměřit na problematiku odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků středních škol a na možnost získat potřebné vzdělání. Téma práce jsem vybrala 

proto, že sama pracuji na střední škole a mám možnost danou problematiku sledovat v praxi. 

Dalším důvodem bylo i to, že jsem během studia oboru Školský management v rámci 

manažerských praxí poznala jiné střední školy, na kterých rovněž řešili problematiku 

nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. 

Zajímalo mě, zda argumenty, které vedly ke změně zákona o pedagogických 

pracovnících, jsou opodstatněné a zda se mohou naplnit obavy z případného kolapsu 

ve fungování určitých typů škol nebo školských zařízení, pokud by museli pedagogičtí

pracovníci bez potřebného vzdělání opustit školství. 
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1 Cíl práce a postup zpracování

Cílem práce je zjistit, zda vysoké školy v České republice v souvislosti s přijetím zákona 

o pedagogických pracovnících dostatečně přizpůsobily nabídku příslušných studijních oborů 

v kombinované formě studia v rámci akreditovaných studijních programů nebo předpokládají 

do roku 2014 otevřít vhodné studijní obory, aby vyhověly požadavkům pedagogických 

pracovníků středních škol, kteří nesplňují požadované vzdělání k výkonu přímé pedagogické 

činnosti. 

V teoretické části se práce soustřeďuje především na vymezení pojmu pedagogický 

pracovník. Přináší právní úpravu této profese v historickém kontextu i její současný stav –

vymezení předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a popis možností 

dosažení kvalifikačních předpokladů u jednotlivých kategorií učitelů středních škol.

Aby bylo možné porovnat teorii se stavem v praxi, bylo uskutečněno výzkumné šetření, 

jehož cílem bylo provést analýzu potřeb odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

středních škol. Zjištěná data byla vyhodnocena a zpracována do tabulek.

Další krokem bylo zmapování nabídky studijních oborů vysokých škol v České republice. 

Nabídka studijních oborů byla zpracována do tabulky podle jednotlivých vysokých škol 

a podle typu studia (bakalářské, navazující magisterské studium).

Vzhledem k možnosti splnění odborné kvalifikace studiem pedagogiky byl proveden 

i výzkum nabídky studia pedagogiky v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Zjištěná data z dotazníkového šetření na středních školách byla následně komparována 

s nabídkou studijních programů vysokých škol.



9

2 Pedagogický pracovník

2.1 Pedagogický pracovník do roku 1869

Podíváme-li se zpět do historie, výchovu a vzdělání vždy zajišťovali učitelé. Už jezuité 

vyžadovali vzdělání, které po řádném ukončení a vysvěcení na kněze opravňovalo k činnosti 

učitele. Kněží zastávali pozice učitelů, a to až do období nástupu buržoazie, tedy do doby 

80. let 18. století.

I na našem území došlo v 18. století k významným změnám v oblasti školství. Hlavní 

reformátoři Marie Terezie a Josef II. zavedli např. povinnou školní docházku.

Zavedením nových způsobů výuky byl pověřen Jann Ignaz von Felbiger, který se 

zasloužil o vydání Všeobecného školního řádu pro německé normální, hlavní a triviální školy. 

Řád obsahoval 79 paragrafů. Kromě výchovy chlapců a dívek v triviálních školách 

(tj. ve školách u farností s 80 –100 dětmi) také stanovoval vyučované předměty, podmínky 

založení trojtřídních a později čtyřtřídních hlavních škol (školy v krajských městech). 

V těchto školách měl být ustanoven ředitel, učitel náboženství a další dva až tři učitelé. Řád 

dále stanovoval, že v každé zemi, kde sídlila školní komise (tj. v hlavních městech), budou 

zřízeny školy normální. Tyto školy měly mít čtyři třídy s rozšířenými osnovami hlavní školy 

a zvláštní kurzy předmětů pro budoucí učitele. Postupně byly u některých hlavních škol 

zřízeny tzv. přípravky pro učitele. Učitelům se stanovila podmínka k výkonu povolání, 

a to předložení vysvědčení o odborné zkoušce. 

Významný představitelem, který se zasloužil o vzdělávání učitelů, byl Karel Slavoj 

Amerling. V roce 1839 založil v Praze – Budči vzdělávací ústav, který se měl věnovat 

vzdělávání učitelů. Postupně se zasloužil o vznik české hlavní školy, ve které se vyučovalo 

česky. Tato škola měla velký význam pro vzdělávání učitelů – byl zřízen dvouletý kurz 

pro učitele a zavedeno doškolování učitelů v činné službě (Somr, 1987).
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2.2 Pedagogický pracovník v závěru 19. a v první polovině 20. století

Zásadní změnu do oblasti školství přinesl školský zákon vydaný 14. května 1869 

(tzv. Hassnerův zákon). Tento zákon se stal základem právního a hmotného postavení 

učitelstva a také stanovoval předpoklad kvalifikace učitele. Učitelé již museli povinně 

absolvovat čtyřletou školu pro učitele a uchazeč byl ke studiu přijat až po složení povinných 

přijímacích zkoušek. Přijati mohli být pouze absolventi nižších gymnázií a reálných škol

a později i měšťanských škol. Složením maturity získal učitel oprávnění k dočasnému získání 

učitelského místa. Po absolvování dvouleté praxe a složení zkoušky způsobilosti byl vydán 

učitelský diplom.

Na základě tohoto zákona poprvé vznikly střední pedagogické školy, avšak absolvování 

studia tohoto typu školy neopravňovalo ke studiu na univerzitách. Studium bylo umožněno 

pouze absolventům úplného gymnázia (Kuzmin, 1981). V roce 1919 byl pro střední 

pedagogické školy zaveden název učitelské ústavy. 

Při učitelských ústavech byly od roku 1936 zřizovány tzv. odborné učitelské ústavy 

určené pro studium učitelek domácích nauk nebo učitelek mateřských škol. Studium bylo 

ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou, která umožňovala vyučování domácích nauk 

na lidových školách, dnešních základních školách. Po absolvování dvouleté praxe mohly 

učitelky vykonat odbornou zkoušku pro školy měšťanské, tj. II. stupeň ZŠ (Somr, 1987).

Organizaci a vzdělávání změnil v roce 1940 zákon č. 288/1940 Sb., o učitelských 

akademiích, kterým současně došlo i ke změně názvu na „učitelské akademie“. Tato změna se 

však netýkala vzdělávání učitelek. 

K významnému posunu došlo až vydáním Dekretu prezidenta republiky z 24. října 1945 

o vzdělání učitelstva, který stanovoval, že učitelé všech stupňů škol získávají vzdělání 

na pedagogických a jiných fakultách vysokých škol. Tyto pedagogické fakulty měly být 

zřízeny na všech univerzitách v českých zemích. Dalším velkým přínosem bylo právo 

organizovat dálkové studium pro učitele. Jeho absolventy mohli být učitelé mateřských, 

obecných a měšťanských škol, dále i učitelé pro mládež vyžadující zvláštní péči a učitelé 

středních škol.

Dekret stanovoval také studijní dobu, např. pro učitele střední školy v rozsahu 8 – 10 

semestrů (Somr, 1987).
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2.3 Pedagogický pracovník do roku 1989

K další reformě školské soustavy došlo vydáním zákona č. 31/1953 Sb., o školské 

soustavě a vzdělávání učitelů. Zákon stanovil, jakým způsobem získají učitelé vzdělání. 

Změny ve vzdělávání přinesl i rok 1959, kdy vládním nařízením č. 57/1959 bylo zřízeno 

20 pedagogických institutů, které měly vzdělávat a vychovávat učitele poskytující základní 

všeobecné vzdělání a vychovatele pro mimoškolní výchovná zařízení. Pedagogické instituty 

byly krajskými zařízeními a byly označovány jako školy vysoké (Somr, 1987). 

V roce 1962 došlo ke změně v koncepci pedagogických institutů, přešly pod správu 

ministerstva školství a kultury. Změnila se organizační i obsahová struktura. Učitelé 1. stupně 

základní devítileté školy se měli zároveň připravovat na vzdělávání jednoho předmětu stupně 

druhého. Toto opatření bylo zrušeno o dva roky později zákonným opatřením z roku 1964. 

Tímto zákonným opatřením byly zřízeny pedagogické fakulty na českých a slovenských 

univerzitách (Somr, 1987).

Do pojetí učitelské profese přinesl zásadní změnu dokument z roku 1976, který nově 

koncipoval kategorie učitelství: učitelství pro mateřské školy, učitelství pro 1. stupeň základní 

školy, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelství odborných předmětů, učitelství 

praktického vyučování, učitelství pro lidové školy umění, učitelství pro jazykové školy, 

učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a vychovatelství (Somr, 1987).

V roce 1984 byl vydán zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol 

a vyšších odborných škol (tzv. školský zákon), který v paragrafu 50 právně vymezil 

pedagogického pracovníka.

Pedagogickými pracovníky byli učitelé včetně ředitelů škol a zástupců ředitelů 

předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, 

speciálních škol, speciálně pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden¸ 

učilišť, zařízení pro zájmové studium, školských zotavovacích zařízení, školských zařízení

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, zařízení sociální péče včetně instruktorů 

tělesné výchovy, mistři a vrchní mistři odborné výchovy, vedoucí odloučených středisek 

praktického vyučování, trenéři sportovních škol a sportovních tříd středních odborných 

učilišť.

V paragrafu 51 byla vymezena jejich způsobilost. Pedagogickým pracovníkem mohl být 

ten, kdo měl odbornou a pedagogickou způsobilost, dále občanskou bezúhonnost a morální 

vyspělost. Pedagogický pracovník měl povinnost vychovávat ve smyslu vědeckého poznání 
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a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Povinností bylo svědomitě se

připravovat a dále vzdělávat (Friedl, 2000). 

V paragrafu 51 byla zakotvena povinnost ministerstva školství vydat zvláštní právní 

předpis o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků. 

Způsobilost byla stanovena vyhláškou č. 59/1985 Sb., o odborné pedagogické způsobilosti 

pedagogických pracovníků a určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí 

pracovníci postavení učitele. Vyhláška byla v roce 1997 zrušena a nahrazena vyhláškou 

č. 139/1997, o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků 

a předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

2.4 Pedagogický pracovník v současnosti

Významným dokumentem, který předurčil změnu polistopadových zákonů, byla Bílá 

kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice z roku 2001. V dokumentu 

jsou formulovány vize rozvoje českého školství. Na jejich podkladě došlo v roce 2004 

k přijetí nového školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání. Tento zákon upravuje všechny typy vzdělávání kromě 

vzdělávání na vysokých školách, pro ty zůstal v platnosti zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách. 

V novém školském zákoně již nejsou obsažena ustanovení o pedagogických pracovnících, 

ale v paragrafu 7, odst. 7 je uvedeno, že ve školách a školských zařízeních zajišťují 

vzdělávání pedagogičtí pracovníci (Zákon č. 561/2004 Sb., 2004) a uveden je také odkaz 

na zcela nový zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Vznikem nového zákona došlo k naplnění cílů Bílé knihy, a to zejména ke zpracování

základního dokumentu o postavení učitelů, upravení jejich práv a povinností (Bílá kniha, 

2001). Všechna ustanovení zákona se vztahují pouze na pracovníky škol a školských zařízení, 

která jsou zapsána ve školském rejstříku, a to bez rozdílu zřizovatele. Zákon nabyl účinnosti 

1. ledna 2005. 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, upravuje to, kdo je pedagogický 

pracovník, jaké jsou předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, ředitele 

školy, stanovuje pracovní dobu a přímou pedagogickou činnost. 

Další ustanovení zákona se týkají dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komise, kariérního systému. V závěrečných ustanoveních je zakotveno, 
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že pedagogičtí pracovníci, kteří splňují předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka 

podle předchozích právních předpisů ke dni nabytí účinnosti zákona, tedy podle vyhlášky 

č. 139/1997 Sb., splňují podmínky pro výkon činnosti pedagogického pracovníka. Kromě 

toho právní předpis uznává i další kvalifikační předpoklady, které byly získány v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Toto ustanovení se týká např. předepsaného 

studia pro výchovné poradce (Valenta, 2005). V zákoně je stanovena i doba, po kterou může

pedagogický pracovník vykonávat přímou pedagogickou činnost, jestliže nesplňuje potřebné 

vzdělání. 

Nejprve bylo zákonem stanoveno, že výkon přímé pedagogické činnosti bez patřičného 

vzdělání lze vykonávat nejdéle po dobu pěti let, a to za předpokladu zahájení studia a jeho

úspěšného ukončení. Výjimkou mohla být pouze skutečnost, že vysoké školy nenabízejí 

příslušné akreditované studijní programy pro učitele středních a vyšších odborných škol. 

V tomto případě se za splnění předpokladů považovalo nejvyšší dosažitelné vzdělání 

v příslušném oboru.

Zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování dalšího vzdělávání a uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání a o změně některých zákonů došlo k novelizaci a ředitelům škol bylo umožněno 

prominout vzdělání, pokud pedagogičtí pracovníci ke dni nabytí účinnosti zákona, tedy 

k 1. lednu 2005, dovršili 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti

nejméně 15 let na příslušném druhu nebo typu školy prokázali schopnost výkonu požadované 

činnosti. Ostatní výše uvedené podmínky vykonávání činnosti pedagogického pracovníka, 

který nesplňuje předpoklady, zůstaly nezměněny.

V roce 2009 byla schválena další novela zákona č. 563/2004 Sb., a to novela č. 422/2009 

Sb. Tato právní úprava prodloužila dobu, po kterou lze požadované předpoklady získat, 

a to z původních pěti let na dobu deseti let, tj. do 31. 12. 2014. Důvodem navrhovaných změn 

bylo jednak velké množství pedagogických pracovníků bez požadované odborné kvalifikace 

(necelých 20 %), kteří by byli bez výše uvedené úpravy nuceni přestat na konci roku 2009 

vykonávat přímou pedagogickou činnost (to by v některých regionech mohlo vést ke kolapsu 

určitých typů škol a školských zařízení) a dále nedostatečná nabídka distančních 

a kombinovaných forem studia, jejichž absolvováním mohou nekvalifikovaní pedagogičtí 

pracovníci odbornou kvalifikaci získat (Sněmovní tisk č.746, 2010)
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3 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka 

3.1 Osoba pedagogického pracovníka

Pojem pedagogický pracovník stanovuje nový zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovních zcela přesně. 

Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného. Je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost 

školy, nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy (Zákon č. 563/2004 Sb., 2004).

3.2 Způsobilost k právním úkonům

Základním předpokladem výkonu funkce pedagogického pracovníka je způsobilost 

k právním úkonům, tj. zda fyzická osoba může nabývat práv a brát na sebe povinnosti. 

Dokladem, který způsobilost k právním úkonům prokazuje, je občanský průkaz.

3.3 Bezúhonnost

Dalším předpokladem pro výkon funkce pedagogického pracovníka je bezúhonnost. 

Za bezúhonného je považován ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 

nebo trestný čin z nedbalosti, který by souvisel s výkonem pedagogické práce. U občanů 

České republiky se bezúhonnost prokazuje výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší 

než tři měsíce. Pokud se jedná o občana z jiného členského státu Evropské unie nebo 

ostatních států, je prokazování bezúhonnosti stanoveno zvláštním právním předpisem,

např. zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů. Bezúhonnost se 

prokazuje v době před vznikem pracovněprávního vztahu. 

V případě, že v průběhu pedagogické činnosti pracovník o tento předpoklad přijde, je 

povinností pracovníka tuto skutečnost sdělit řediteli školy. Zákonem je stanovena lhůta 

do deseti dnů od pravomocného odsouzení za trestný čin, který může ovlivnit předpoklad 

pro výkon činnosti pedagogického pracovníka. Následně do jednoho měsíce od nabytí 
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účinnosti právní moci rozsudku předložit nový výpis z rejstříku trestů (Zákon 

č. 563/2004 Sb., 2004).

3.4 Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost pedagogického pracovníka je stanovena zvláštním právním

předpisem – Směrnicí č. 49/1967 Sb. Ministerstva zdravotnictví – o posuzování zdravotní 

způsobilosti k práci.

3.5 Znalost českého jazyka

U pedagogických pracovníků, kteří získali odbornou způsobilost v jiném vyučovacím 

jazyce než českém, je vyžadováno prokázání znalosti českého jazyka. Znalost se prokazuje 

zkouškou z českého jazyka, kterou lze vykonat na vysoké škole v rámci programu 

celoživotního vzdělávání či v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků nebo 

v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Touto zkouškou nelze nahradit odbornou 

kvalifikaci pro výuku českého jazyka na základních, středních a vyšších odborných školách. 

Výjimkami, kdy u pedagogického pracovníka není vyžadováno prokázání znalosti 

českého jazyka, jsou:

- působení ve škole, kde se vyučuje jiným jazykem než českým

- úspěšné vykonání maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

- výuka cizího jazyka nebo konverzace v cizím jazyce.

Novelou zákona o pedagogických pracovnících č. 189/2008 byla schválena možnost 

prokázání znalosti českého jazyka předložením dokladu o složení jazykové zkoušky 

v zahraničí. Tato výjimka se nevztahuje na učitele mateřské školy a učitele prvního stupně 

základní školy.

3.6 Odborná kvalifikace

Předpoklad odborné kvalifikace je pro zpracování tématu klíčový, proto mu bude 

věnována následující samostatná kapitola.
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4 Odborná kvalifikace pedagogického pracovníka

Předpokladem pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je získání odborné 

kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost. 

Přímou pedagogickou činností je přímé působení na vzdělávaného při naplňování obsahu 

školních vzdělávacích programů. Tuto činnost vykonávají učitelé, pedagogové v zařízeních 

dalšího vzdělávání, vychovatelé, speciální pedagogové, psychologové, pedagogové volného 

času, asistenti pedagoga, trenér, vedoucí pedagogický pracovník. 

Zákon č. 563/2004 Sb. vymezuje podmínky, za nichž lze získat odbornou kvalifikovanost 

pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají výše zmiňovanou přímou pedagogickou 

činnost.

Přímou vyučovací povinnost mohou vykonávat učitelé. Skupina učitelů je dále členěna 

podle stupně vzdělávání, ve kterém učitel působí. 

Nejnižší stupněm vzdělávání je předškolní vzdělávání, které zajišťují učitelé mateřských 

škol. Dalším stupněm vzdělávání je vzdělávání základní. To zajišťují učitele prvního 

a druhého stupně základní školy. Vzdělávání zajišťují i učitelé středních škol, učitelé 

uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných 

školách a konzervatořích. Přímou vyučovací činnost vykonávají též učitelé vyšší odborné 

školy a učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Odborná kvalifikace je 

stanovena i pro další pedagogické pracovníky, kterými jsou učitelé v zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, učitelé náboženství, učitelé odborného výcviku 

v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé, pedagogové volného času, speciální pedagogové, 

psychologové, asistenti pedagoga a trenéři.

4.1 Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků středních škol

Protože se bakalářská práce týká odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků 

středních škol, budou dále uvedeny požadavky na jejich odbornou kvalifikaci.
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4.1.1 Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

Zákon č. 563/2004 Sb. v paragrafu 9 uvádí, že učitelem všeobecně vzdělávacích 

předmětů střední školy je ten, kdo získá vysokoškolské vzdělání v akreditovaném 

magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu 

učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy. 

Za splnění kvalifikace se považuje i studium v oblasti pedagogických věd zaměřené 

na přípravu všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň základní školy a všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro střední školy. 

Odbornou kvalifikaci může splnit pedagogický pracovník i tím, že absolvuje studijní 

obor, který odpovídá charakteru vyučovaného všeobecně vzdělávacího předmětu a získá 

vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy, nebo vzdělání v programu 

celoživotního vzdělávání, které uskutečňuje vysoká škola a je zaměřené na přípravu učitelů 

střední školy.

Kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy splňuje i učitel, 

který má vzdělání v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitele druhého stupně 

základní školy a získal vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd, které je zaměřeno na přípravu učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů střední školy.

Pouze u učitelů cizích jazyků se podmínka splnění kvalifikace posuzuje také podle 

paragrafu 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Učitel cizího jazyka 

může vystudovat cizí jazyk i v neučitelském magisterském studijním programu a doplnit si 

pedagogickou způsobilost studiem pedagogiky, studiem v akreditovaném studijním programu 

v oblasti pedagogických věd nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání na vysoké 

škole se zaměřením na pedagogiku, nebo studiem bakalářského studijního programu v oblasti 

pedagogických věd. Absolventi magisterských studijních programů se zaměřením na přípravu 

učitelů cizích jazyků splňují odbornou kvalifikaci bez rozdílu stupně vzdělání, pro který byl 

studijní program určen.
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4.1.2 Učitel odborných předmětů

Učitel odborných předmětů na střední škole získává odbornou kvalifikaci studiem 

v magisterském studijním programu, který je zaměřen na přípravu učitelů odborných 

předmětů střední školy. Kvalifikace může být splněna i studiem v magisterském studijním 

programu, který není zaměřen na učitelství, ale musí být doplněna o studium v programech 

celoživotního vzdělávání na vysoké škole, studiem bakalářského studijního programu 

všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy nebo studiem pedagogiky.

4.1.3 Učitel praktického vyučování

Odbornou kvalifikace pro učitele praktického vyučování lze získat vysokoškolským 

studiem v akreditovaném studijním programu, který odpovídá charakteru praktického 

vyučování, a doplněním vysokoškolského studia v bakalářském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů střední školy, v programech 

celoživotního vzdělávání na vysoké škole, nebo studiem pedagogiky. Potřebné vzdělání lze 

získat i vyšším odborným vzděláním a středním vzděláním s maturitní zkouškou, 

které odpovídá charakteru praktického vyučování a je opět doplněné o vysokoškolské studium 

v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu 

učitelů střední školy, v programech celoživotního vzdělávání na vysoké škole, nebo studiem 

pedagogiky. U středního vzdělání s maturitní zkouškou je navíc vyžadována praxe v oboru 

v délce nejméně 3 let.

U učitelů praktického vyučování zdravotnických odborů je vyžadována navíc způsobilost 

k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu. 

4.1.4 Učitel odborného výcviku

Na učitele odborného výcviku se vztahují stejné podmínky jako na učitele praktického 

vyučování. Učitel odborného výcviku navíc musí získat odbornou kvalifikaci středním 

vzděláním s výučním listem v oboru, který svým charakterem odpovídá vyučovanému 

předmětu. Tato možnost se nevztahuje na učitele odborného výcviku zdravotnických oborů.
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4.1.5 Učitel střední školy působící ve třídě nebo škole zřízených pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami

Učitel střední školy, který vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, musí 

splňovat vzdělání jako výše uvedení učitelé, ale doplněné o vysokoškolské bakalářské 

studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo v programech 

celoživotního vzdělávání na vysoké škole se zaměřením na speciální pedagogiku.
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5 Dotazníkové šetření k odborné kvalifikaci na středních školách

5.1 Cíl výzkumu

Cílem výzkumu je provedení analýzy počtu pedagogických pracovníků středních škol 

bez odborné kvalifikace v České republice v návaznosti na zákon o pedagogických 

pracovnících.

5.2 Vymezení výzkumného problému

Jaký počet nekvalifikovaných pedagogů nesplňuje podmínku odborné 

kvalifikovanosti?

5.3 Výzkumný vzorek

Výzkumný vzorek byl sestaven na základě stratifikovaného výběru. Byly stanoveny 

tři kategorie škol:

 gymnázia

 střední odborné školy a střední školy s učebními obory 

 střední průmyslové školy

Při výběru ze seznamů středních škol na území jednotlivých krajů byl vybrán metodou

náhodného výběru vždy jeden respondent z každého kraje pro stanovenou kategorii. Seznam 

škol je uveden v příloze.
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5.4 Výzkumný nástroj

Ke zjištění odborné kvalifikace pedagogických pracovníků na středních školách byl 

sestaven dotazník (viz příloha). Celkem bylo rozesláno prostřednictvím elektronické pošty

42 dotazníků, které byly určeny pro ředitele škol. Sběr dat byl prováděn 

od 28. 1. 2011 do 15. 2. 2011.

Dotazník byl zpracován do tří okruhů týkajících se identifikačních údajů školy, 

odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků a doplňujících údajů.

Identifikační údaje zahrnovaly otázky o sídle školy (podle krajů), poskytovaném

stupni vzdělání a velikosti školy (počty žáků). Tento okruh otázek byl do dotazníku zahrnut

z důvodu zjištění dat o počtech nekvalifikovaných pedagogických pracovníků podle krajů, 

velikosti školy i podle stupně vzdělání, který školy poskytují, a následně byla tato data 

porovnána.

Druhý okruh otázek se týkal odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. 

U nekvalifikovaných pedagogů byl dále zjišťován vyučovací předmět, pro který nesplňují 

kvalifikaci, způsob, jakým nekvalifikovaní pedagogičtí pracovníci potřebnou kvalifikaci 

získají, nebo důvody nezahájení studia.

U doplňujících údajů bylo použito polootevřených otázek, ve kterých měli respondenti

vyjádřit vlastní zkušenosti řídícího pracovníka s doplňováním kvalifikace u pedagogů řízené 

školy.

Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a zpracovány do tabulek 

podle jednotlivých otázek. 
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5.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření

5.5.1 Identifikační údaje 

Z celkového počtu 42 dotazníků bylo vráceno 36 dotazníků, což činilo 86 %. Všichni 

respondenti vyplnili základní data, která se týkala údajů o kraji, stupni vzdělání, velikosti 

školy a počtu pedagogických pracovníků školy. 

Tabulka č. 1 – Počet respondentů

Kraj
Počet zaslaných 

dotazníků

Návratnost 
zaslaných 
dotazníků

Hlavní město Praha 3 3

Karlovarský 3 3

Plzeňský 3 3

Jihočeský 3 3

Středočeský 3 2

Ústecký 3 3

Liberecký 3 2

Královéhradecký 3 2

Pardubický 3 2

Vysočina 3 3

Jihomoravský 3 2

Olomoucký 3 2

Moravskoslezský 3 3

Zlínský 3 3

celkem 42 36

celkem v % 100% 86%

Návratnost podle typu školy

Gymnázia 14 14

SOŠ - SOU 14 11

Střední průmyslové 
školy 14 11

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.2 Poskytovaný stupeň vzdělání

V dotazníku měli respondenti vyplnit, jaký stupeň vzdělání poskytují. 30 respondentů 

uvedlo, že poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, z toho 5 respondentů uvedlo, že 

poskytují současně dva typy vzdělání – střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání 

s maturitní zkouškou. 

Tabulka č. 2 – Poskytovaný stupeň vzdělání

Typ školy
Střední 
vzdělání

Střední vzdělání s 
výučním listem

Střední vzdělání s 
maturitní 
zkouškou

Gymnázia 0 14

SOŠ - SOU 0 11 5

Střední 
průmyslové 
školy 0 11

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.3 Rozdělení škol podle počtu žáků

Na otázku „Velikost školy“ odpovědělo 36 respondentů. Velikost do 100 žáků neuvedl 

žádný respondent (0 %), 4 respondenti (11 %) označili velikost mezi 100 - 300 žáky, 

25 respondentů (69 %) zvolilo odpověď 301 – 600 žáků, zbývajících 7 respondentů (19 %) 

zvolilo variantu 601 a víc žáků.

Zjištěná data ukazují, že v našem dotazníku je nejvíce škol, ve kterých studuje  

301 –600 žáků. 

Tabulka č. 3 – Velikost školy 

Kraj do 100 žáků 101 - 300 žáků 301 - 600 žáků 601 a více žáků

Hlavní město Praha 0 0 2 1

Karlovarský 0 1 1 1

Plzeňský 0 0 3 0

Jihočeský 0 0 3 0

Středočeský 0 0 3 0

Ústecký 0 0 1 1

Liberecký 0 0 2 0

Královéhradecký 0 1 1 0

Pardubický 0 0 2 0

Vysočina 0 1 1 1

Jihomoravský 0 0 1 1

Olomoucký 0 0 2 0

Moravskoslezský 0 1 1 1

Zlínský 0 0 2 1

celkem 0 4 25 7

celkem v % 0 11 69 19

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.4 Velikost školy podle typu školy

V kategorii 101 až 300 žáků bylo nejvíce středních odborných škol – 3 školy, 

v kategorii 301 – 600 žáků bylo nejvíce gymnázií – 14 škol a u kategorie 601 a více žáků 

převažovaly střední odborné školy technického zaměření – 4 školy.

Tabulka č. 4 – Velikost školy podle typu školy

do 100 žáků 101 - 300 žáků 301 - 600 žáků 601 a více žáků

Gymnázia 0 0 14 0

SOŠ-SOU 0 3 5 3

SOŠ-technického 

zaměření 0 1 6 4

celkem 0 4 25 7

Zdroj: vlastní výzkum

Graf č. 1  - Velikost školy podle typu školy

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.5 Počet a podíl kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků podle kraje a typu školy 

5.5.5.1 Počet a podíl kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků podle kraje

Na otázku „Počet pedagogických pracovníků školy“ odpovědělo 36 respondentů. 

Z celkového počtu 1773 pedagogických pracovníků na jednotlivých zkoumaných středních

školách jich je 1514 (85 %) odborně kvalifikovaných a 259 (15 %) nekvalifikovaných. 

Pokud porovnáme zjištěná data se Šetřením kvalifikovanosti a aprobovanosti 

uveřejněných v Analýze naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání 

v České republice (Bílá kniha) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání 

(dostupné na www.msmt.cz), ve které bylo zjištěno, že odbornou kvalifikaci k 1. 9. 2009 

z celkového počtu 53 873 pedagogických pracovníků středních škol, nesplňuje 8 575,

tj. 15,9%, dojdeme k závěru, že se situace v oblasti počtu nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků nezměnila.

Nejnižší počet nekvalifikovaných učitelů mají střední školy v moravských krajích. 

Nekvalifikovanost pedagogických pracovníků je nižší než 10%. Naopak nejvyšší podíl

nekvalifikovaných byl zjištěn u Karlovarského (39%) a Ústeckého kraje (20%).

Zjištěná data se shodují s výsledky Šetření kvalifikovanosti a aprobovanosti.

V uvedeném šetření je vysoký podíl nekvalifikovaných učitelů v případě Ústeckého kraje 

dáván do souvislosti s rozdílnou strukturou škol oproti ČR (např. nižším počtem gymnázií). 

Tuto domněnku však nelze vyhodnocením provedeného výzkumu potvrdit. V případě

Karlovarského kraje se zjištěný podíl nekvalifikovaných pedagogů výrazně odlišuje od stavu 

zjištěného v roce 2009. V roce 2009 byl podíl nekvalifikovaných v Karlovarském 

kraji 22,1 %, avšak v dotazníkovém šetření byl zjištěn podíl 39%. Důvodem může být výběr 

škol pro dotazníkové šetření.

file:///C:\Users\Pribylova\AppData\Local\Temp\www.msmt.cz
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Tabulka č. 5 - Počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků

podle kraje

Kraj

Počet 

pedagogických 

pracovníků

Z toho 

kvalifikovaní 

pedagogičtí 

pracovníci

Z toho 

nekvalifikovaní 

pedagogičtí 

pracovníci

Nekvalifikovaní 

pedagogičtí 

pracovníci 

vyjádření v %

hlavní město Praha 174 151 23 13%

Karlovarský 211 128 83 39%

Plzeňský 75 64 11 15%

Jihočeský 69 63 6 9%

Středočeský 146 124 22 15%

Ústecký 113 90 23 20%

Liberecký 80 68 12 15%

Královéhradecký 78 68 10 13%

Pardubický 117 102 15 13%

Vysočina 185 167 18 10%

Jihomoravský 125 115 10 8%

Olomoucký 87 79 8 9%

Moravskoslezský 118 109 9 8%

Zlínský 195 186 9 5%

celkem 1773 1514 259

celkem v % 100% 85% 15%

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.5.2 Počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků podle velikosti školy

Počet pedagogických pracovníků, kteří nesplňují odbornou kvalifikaci, byl nejvyšší 

u škol s počtem žáků mezi 101 - 300 tj. 106 (41%) nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků, u škol s počtem žáků 301 – 600 žáků byl zjištěno 83 (32%) nekvalifikovaných 

pedagogických pracovníků a nejnižší počet nekvalifikovaných byl zjištěn u škol s počtem 

žáků 601 a více – 70 (27%) nekvalifikovaných pedagogických pracovníků.

Nejvyšší podíl nekvalifikovaných učitelů je u škol s nižším počtem žáků. S rostoucím 

velikostí školy se současně snižuje i počet nekvalifikovaných pedagogů. 

Tabulka č. 6 - Počet nekvalifikovaných podle velikosti školy

Velikost školy Počet 

nekvalifikovaných

Počet 

nekvalifikovaných v 

%

101 – 300 žáků 106 41

301 – 600 žáků 83 32

601 a více 70 27

Celkem 259 100

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.6 Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků dle vyučovaného 

předmětu, krajů a typu školy 

V otázce odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků měli respondenti 

odpovědět, kolik učitelů nesplňuje odbornou kvalifikaci podle vyučovaného předmětu.

Z celkového počtu 259 nekvalifikovaných pedagogických pracovníků jich 93 (36%) nesplňuje

kvalifikaci pro všeobecně vzdělávací předměty, 108 (42%) kvalifikaci pro výuku odborných 

předmětů. Kvalifikaci pro učitele praktického vyučování nesplňuje 13 (5%) pedagogických 

pracovníků a 43 (16 %) nesplňuje kvalifikaci pro výuku odborného výcviku. Pouze 

2 (1%) pedagogičtí pracovníci nesplňují kvalifikaci pro výkon funkce učitele uměleckých 

odborných předmětů.

V dotazníkovém šetření bylo zjištěno, že kvalifikaci pro všeobecně vzdělávací

předměty nesplňuje 93 pedagogů, tj. 36% pedagogických pracovníků z celkového počtu

nekvalifikovaných pedagogů. Dle výzkumu, který byl zveřejněn v Analýze naplnění cílů 

Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) v oblasti 

předškolního, základního a středního vzdělávání, nesplňovalo odbornou kvalifikaci v roce 

2009 přibližně 37 % pedagogů. Pokud porovnáme obě šetření, situace je obdobná.

Z celkového počtu nekvalifikovaných učitelů jich 108 nesplňuje kvalifikaci pro výuku 

odborných předmětů, tj. 42%. V porovnání s výzkumem z roku 2009 (35,9%) došlo 

k mírnému navýšení počtu nekvalifikovaných. Vlastní výzkumný vzorek je však malý 

a mohlo dojít k určité disproporci ve výsledcích.

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 13 pedagogických pracovníků, 

tj. 5% nesplňuje odbornou kvalifikaci pro výuku praktického vyučování. Stejný výsledek byl 

prezentován i v roce 2009. 

Z dat zjištěných dotazníkem byla získána hodnota uvádějící, že 43 pedagogických 

pracovníků, tj. 16% nesplňuje kvalifikaci pro odborný výcvik. Odbornou kvalifikaci 

pro odborný výcvik v roce 2009 nesplnilo celkem 1567 pedagogických pracovníků, což činilo 

18 %. Tato hodnota může být ovlivněna výběrem respondentů.
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Tabulka č. 7 – Porovnání nesplněné odborné kvalifikace podle vyučovaného předmětu 

a kraje

Kraj

Všeobecně 

vzdělávací 

předměty

Odborné 

předměty

Praktické 

vyučování

Odborný 

výcvik

Umělecké 

odborné 

předměty

hlavní město Praha 4 19 0 0 0

Karlovarský 38 30 4 10 1

Plzeňský 4 6 0 1 0

Jihočeský 2 1 1 2 0

Středočeský 9 8 1 4 0

Ústecký 9 8 1 5 0

Liberecký 4 5 1 2 0

Královéhradecký 2 1 2 4 1

Pardubický 5 6 1 3 0

Vysočina 5 8 1 4 0

Jihomoravský 3 3 0 4 0

Olomoucký 3 4 0 1 0

Moravskoslezský 2 5 1 1 0

Zlínský 3 4 0 2 0

celkem 93 108 13 43 2

celkem v % 36 42 5 16 1

Zdroj: vlastní výzkum

5.5.6.1 Počet nekvalifikovaných podle vyučovaného předmětu a typu školy 

Z uvedených dat vyplývá, že nejmenší problém s odbornou kvalifikací pedagogických 

pracovníků je na gymnáziích, kde je pouze 6% učitelů nekvalifikovaných. Na středních 

průmyslových školách činí podíl nekvalifikovaných 15% a nejvyšší hodnotu 17% tvoří podíl 

nekvalifikovaných učitelů na středních odborných školách a středních odborných učilištích. 

V porovnání s daty uveřejněnými ve statistickém šetření Kvalifikovanost 

a aprobovanost, které zpracoval Ústav pro informace ve vzdělání, se situace oproti roku 2009 

výrazně nezměnila. Tímto šetřením bylo zjištěno, že podíl nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků na gymnáziích činí 5,2% a podíl nekvalifikovaných učitelů na středních 

odborných školách činí 16,6%. Ve statistickém šetření nebyly střední odborné školy 
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dále členěny podle typu školy jako v hodnoceném dotazníkovém šetření, ale i přesto byly

zjištěny obdobné hodnoty.

Tabulka č. 8 – Počet nekvalifikovaných pedagogů podle typu školy a vyučovaného 

předmětu

Počet 

pedagogických 

pracovníků

Z toho 

kvalifikovaní 

pedagogičtí 

pracovníci

Z toho 

nekvalifikovaní 

pedagogičtí 

pracovníci

Nekvalifikovaní 

pedagogičtí 

pracovníci 

vyjádření

v %

Gymnázia 266 250 16 6

SOŠ a SOU 902 749 153 17

Střední 

průmyslové 

školy 

605 515 90 15

celkem
1773 1514 259 15

Z toho učitele učí

Všeobecně 

vzdělávací 

předměty 656 563 93 14

Odborné 

předměty 571 463 108 19

Praktické 

vyučování 120 107 13 11

Odborný 

výcvik 337 294 43 13

Umělecké 

odborné 

předměty 89 87 2 2

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.7 Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků podle způsobu získání 

odborné kvalifikace

Z celkového počtu 259 pedagogických pracovníků, kteří nesplňují potřebný 

předpoklad odborné kvalifikace pro výkon funkce pedagogického pracovníka, jich 

44 (17%) zahájilo studium na vysoké škole v oblasti pedagogických věd, 

34 (13%) předpokládá zahájení studia v akademickém roce 2011/2012, 

42 (16%) nekvalifikovaných pedagogických pracovníků splní předpoklad studiem 

pedagogiky. Zbývajících 139 (54 %) pedagogických pracovníků nezahájilo studium.

Vzhledem k vysokému počtu těch (139 pedagogických pracovníků), kteří nezahájí 

studium, se mohou naplnit obavy, že v roce 2014 bude stále vysoký počet pedagogů 

bez odborné kvalifikace.

Dle šetření kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogů středních škol z roku 2009 

zahájila studium více než třetina z nich. V provedeném dotazníkovém šetření si odbornou 

kvalifikovanost studiem doplňuje nebo zahájí studium v letošním roce téměř polovina z nich.

Z uvedených dat vyplývá, že počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků, kteří 

zahájili či zahájí studium, má stoupající tendenci.
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Tabulka č. 9 - Způsob získání odborné kvalifikace nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků 

Kraj

Zahájili

studium na 

VŠ

Zahájí 

studium na 

VŠ

2011/2012

Zahájili 

studium 

pedagogiky 

jinde než na 

VŠ

Nezahájili

studium

hlavní město Praha 3 5 6 9

Karlovarský 8 2 12 61

Plzeňský 4 2 1 4

Jihočeský 3 2 0 1

Středočeský 5 3 6 8

Ústecký 6 4 2 11

Liberecký 2 1 1 8

Královéhradecký 1 2 2 5

Pardubický 2 4 2 7

Vysočina 4 3 3 8

Jihomoravský 2 1 3 4

Olomoucký 1 1 1 5

Moravskoslezský 2 1 1 5

Zlínský 1 3 2 3

celkem 44 34 42 139

celkem v % 17 13 16 54

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.8 Důvody nezahájení studia nekvalifikovaných pedagogických pracovníků

U 139 (54%) nekvalifikovaných pedagogických pracovníků bylo uvedeno nezahájení 

studia, kterým lze potřebné vzdělání získat. Z výše uvedeného počtu u 58 (42%)

pedagogických pracovníků je důvodem nevyhovující nabídka studijních programů a oborů 

vysokých škol v České republice, u 13 (9%) z nich ve studiu brání provozní podmínky školy,

jako je např. suplování, a zbývajícím 68 (49%) pedagogům brání ve studiu jiné důvody.

Tabulka č. 10 – Důvody nezahájení studia

Kraj

Nevyhovuje 

nabídka VŠ

Provozní 

podmínky 

(např. 

suplování) Jiné důvody

Hlavní město Praha 5 1 3

Karlovarský 17 3 41

Plzeňský 2 1 1

Jihočeský 0 0 1

Středočeský 3 1 4

Ústecký 5 3 3

Liberecký 6 0 2

Královéhradecký 3 0 2

Pardubický 4 1 2

Vysočina 3 1 4

Jihomoravský 3 0 1

Olomoucký 2 1 2

Moravskoslezský 3 1 1

Zlínský 2 0 1

celkem 58 13 68

celkem v % 42 9 49

Zdroj: vlastní výzkum
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U nekvalifikovaných učitelů, kteří nezahájili studium z jiných důvodů, byla nejčastěji 

uváděna odpověď „Neochota k zahájení studia“, a to celkem u 46 (68%) z nich. Dalším 

důvodem byl věk pedagogického pracovníka. Byl uveden u 19 (28%) pedagogických 

pracovníků. Pouze u 3 (4%) pedagogických pracovníků se jednalo o jiné důvody

(např. dopravní dostupnost).

Neochota k zahájení studia může být vyvolána malou motivací ke studiu. 

Nedostatečná motivace byla zjištěna i Šetřením kvalifikovanosti a aprobovanosti v roce 2009. 

Tabulka č. 11 – Důvody nezahájení studia – jiné důvody

Kraj

Neochota k 

zahájení studia Věk 

Jiné (dopravní 

dostupnost)

Hlavní město Praha 0 3 0

Karlovarský 41 0 0

Plzeňský 0 1 0

Jihočeský 0 1 0

Středočeský 1 3 0

Ústecký 1 2 0

Liberecký 0 1 1

Královéhradecký 0 1 1

Pardubický 1 1 0

Vysočina 2 1 1

Jihomoravský 0 1 0

Olomoucký 0 2 0

Moravskoslezský 0 1 0

Zlínský 0 1 0

Celkem 46 19 3

celkem v % 68 28 4

Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.9 Doplňující údaje

V části „Doplňující údaje“ byli respondenti požádáni o vyplnění údajů, které vyjadřují 

jejich názor na nabídku vhodných studijních oborů k získání odborné kvalifikace, a které 

popisují vlastní zkušenosti řídícího pracovníka, týkající se doplnění či získání odborné 

kvalifikace pedagogických pracovníků u řízené školy. 

5.5.9.1 Nabídka studijních oborů z pohledu respondenta

Na otázku „Je nabídka studijních oborů pro získání nebo doplnění odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků ze strany vysokých škol (v kombinované či distanční formě) 

dostačující?“ odpovědělo 19 (53%) respondentů „ano“ a 17 (47%) respondentů zvolilo 

odpověď „ne“.

Tabulka č. 12 – Názory respondentů na nabídku studijních oborů VŠ k získání nebo 

doplnění odborné kvalifikace 

Kraj ANO NE

hlavní město Praha 2 1

Karlovarský 2 1

Plzeňský 2 1

Jihočeský 1 2

Středočeský 2 0

Ústecký 2 1

Liberecký 0 2

Královéhradecký 0 2

Pardubický 1 1

Vysočina 1 2

Jihomoravský 1 1

Olomoucký 2 0

Moravskoslezský 2 1

Zlínský 1 2

Celkem 19 17

celkem v % 53 47

Zdroj: vlastní výzkum
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Na otázku „Postrádáte v nabídce VŠ studijní programy a obory vhodné k získání 

odborné kvalifikace pedagogických pracovníků“ odpovědělo 17 (47%) respondentů „ano“ 

a 19 (53%) respondentů zvolilo odpověď „ne“.

Tabulka č. 13 - Názory respondentů na chybějící nabídku studijních programů a oborů 

VŠ k získání odborné kvalifikace

Kraj ANO NE

hlavní město Praha 1 2

Karlovarský 1 2

Plzeňský 1 2

Jihočeský 2 1

Středočeský 0 2

Ústecký 1 2

Liberecký 2 0

Královéhradecký 2 0

Pardubický 1 1

Vysočina 2 1

Jihomoravský 1 1

Olomoucký 0 2

Moravskoslezský 1 2

Zlínský 2 1

Celkem 17 19

celkem v % 47% 53%
Zdroj: vlastní výzkum
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Respondenti, kteří postrádali v nabídce VŠ vhodné studijní obory k získání 

kvalifikace, měli možnost uvést chybějící obory. 9 respondentům chybí obory potřebné 

k získání odborné kvalifikace cizích jazyků. Je postrádána zejména nabídka anglického 

jazyka, a to u 7 (78 %) respondentů. 

Tabulka č. 14 – Studijní obory cizích jazyků chybějící v nabídce VŠ

Kraj Cizí jazyky

Z toho 
anglický 

jazyk

Z toho 
ostatní cizí 

jazyky

Hlavní město Praha 1 1 0

Karlovarský 0 0 0

Plzeňský 0 0 0

Jihočeský 1 1 0

Středočeský 0 0 0

Ústecký 1 1 0

Liberecký 2 2 0

Královéhradecký 1 1 0

Pardubický 1 0 1

Vysočina 1 1 0

Jihomoravský 0 0 0

Olomoucký 0 0 0

Moravskoslezský 0 0 0

Zlínský 1 0 1

celkem 9 7 2

celkem v % 78 22
Zdroj: vlastní výzkum
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U 8 respondentů bylo vyplněno, že v nabídce vysokých škol postrádají jiné studijní obory. 

Nabídku studijních oborů odborných předmětů postrádá 6 (75%) respondentů 

a 2 (25%) respondenti postrádají nabídku všeobecně vzdělávacích předmětů (tělesná 

výchova).

Tabulka č. 15 - Studijní obory odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů chybějící 

v nabídce VŠ

Kraj
Odborné

předměty

Všeobecně 
vzdělávací 
předměty

Hlavní město 
Praha 0 0

Karlovarský 1 0

Plzeňský 1 0

Jihočeský 0 1

Středočeský 0 0

Ústecký 0 0

Liberecký 0 0

Královéhradecký 0 1

Pardubický 0 0

Vysočina 1 0

Jihomoravský 1 0

Olomoucký 0 0

Moravskoslezský 1 0

Zlínský 1 0

celkem 6 2

celkem v % 75 25
Zdroj: vlastní výzkum
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5.5.9.2 Další vlastní zkušenosti řídícího pracovníka

Na otázku „Máte vlastní zkušenosti řídícího pracovníka se studiem k získání 

či doplnění odborné kvalifikace vašich pedagogických pracovníků (v období od roku 2005 –

od nabytí účinnosti zákona o pedagogických pracovnících), odpovědělo 20 respondentů 

„ano“ a 16 respondentů opověď „ne“.

4 respondenti se vyjádřili k nedostatečné nabídce vhodných vzdělávacích oborů. Uváděli, že 

pro řadu oborů jsou nedostupné distanční či kombinované formy studia (zejména u výuky 

cizích jazyků). 4 respondenti považují za významnou překážku k získání odborné kvalifikace 

obtížnost příjímacího řízení, problém nedostatečné kapacity nabízených studijních oborů. 

5 respondentů uvedlo zkušenosti s motivací ke studiu, za chybějící motivační prvek 

považovali 3 respondenti vysoký věk pedagogů a 1 z nich poukazoval na demotivující malé 

úvazky učitelů. Zbývající 3 respondenti spatřují problém v zajištění výuky v době 

nepřítomnosti studujících pedagogů a ve zvýšených mzdových nákladech za hodiny přímé 

pedagogické činnosti nad stanovený rozsah za zastupování.
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6 Zmapování nabídky studijních oborů vysokých škol v ČR v

oblasti pedagogických věd

K tomu, aby mohla být porovnána poptávka po studijních oborech potřebných ke splnění 

odborné kvalifikace ze strany pedagogických pracovníků středních škol s nabídkou vhodných 

studijních oborů ze strany vysokých škol, bylo potřeba zmapovat nabídku akreditovaných 

vzdělávacích programů vysokých škol v České republice, které poskytují vzdělávání se 

zaměřením na učitelství pro střední školy v kombinované formě studia pro akademický rok 

2011/2012. 

K získání přehledu vysokých škol bylo využito periodika Učitelské noviny (Učitelské 

noviny, 2010) a dále informací o přehledu vysokých škol, které jsou uveřejněny 

na internetové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

(www.msmt.cz). Vzhledem k tomu, že se na přípravě Přehledu bakalářských a magisterských 

studijních programů a studijních oborů na vysokých školách, fakultách a jiných součástech 

vysokých škol v České republice, k nimž budou uchazeči přijímáni pro akademický 

rok 2011/2012, podílel i odbor vysokých škol MŠMT, bylo využito dat z Učitelských novin.

Z dostupných informací, které byly uveřejněny v periodiku Učitelské noviny číslo

38 - 39 ze dne 9. 11. 2010, bylo zjištěno, že v České republice je v současné době celkem 

84 vysokých škol. Z celkového počtu vysokých škol je 28 veřejných a zbylých 56 tvoří 

soukromé vysoké školy. 

6.1 Veřejné vysoké školy

Z dat uveřejněných veřejnými vysokými školami bylo zjištěno, že z celkového počtu 

105 fakult na vysokých školách poskytuje vzdělání v oblasti pedagogických věd pro střední 

školy 36 fakult a pouze 18 fakult poskytuje kombinované formy studia v oblasti 

pedagogických věd. 

Ze zjištěných dat vyplývá, že studium pedagogických věd v kombinované formě 

nabízí pouze polovina fakult veřejných vysokých škol.

http://www.msmt.cz/
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Tabulka č. 16 - Přehled veřejných vysokých škol poskytující studium pedagogických věd

Veřejná vysoká škola 

Studium 

v oblasti 

pedagogic-

kých věd

Celkový 

počet 

fakult

Počet fakult 

poskytujících 

studia 

pedagogic-

kých věd

Z toho 

v kombino-

vané formě 

studia

Univerzita Karlova v Praze ano 17 6 2

Masarykova univerzita ano 9 4 3

Univerzita Palackého 

v Olomouci
ano 8 5 1

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích
ano 8 3 1

Západočeská univerzita 

v Plzni
ano 8 2 2

Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem
ano 7 4 1

Ostravská univerzita 

v Ostravě
ano 6 3 2

Slezská univerzita v Opavě ano 3 3 1

Univerzita Hradec Králové ano 5 1 1

České vysoké učení technické 

v Praze
ano 8 1 1

Univerzita Tomáše Bati ve 

Zlíně
ano 6 1 1

Česká zemědělská univerzita 

v Praze
ano 7 1 1

Mendelova univerzita v Brně ano 6 1 1

Technická univerzita v Liberci ano 7 1 0

Celkem 105 36 18
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6.1.1 Přehled vysokých škol dle nabízených studijních oborů, počtu 

přihlášených a přijatých  

V následující tabulce jsou zpracovány údaje o nabízených studijních oborech 

v rozdělení podle jednotlivých vysokých škol a fakult, které poskytují studium 

v kombinované formě studia v členění na bakalářské a navazující magisterské studium. 

V dalším sloupci jsou zpracovány přehledy nabízených studijních oborů a počty přihlášených 

a přijímaných v předchozím akademickém roce.

Vyhodnocením nabídky bakalářských studijních programů v kombinované formě se 

zaměřením na oblast pedagogických věd bylo zjištěno, že z celkového počtu 3 603 uchazečů

přihlášených na veřejné vysoké školy bylo pro akademický rok 2010/2011 přijato 

1706 uchazečů ke studiu. Možnost přijetí tak měl každý druhý zájemce o studium. 

Situace v nabídce navazujících magisterských studijních programů v kombinované 

formě je téměř shodná, i zde má šanci na přijetí pouze každý druhý uchazeč. Z celkového 

počtu přihlášených 1291 bylo přijato 630 studentů. 
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VŠ Fakulta

Kombinované studium pedagogických věd

Bakalářské

Počet 

přihlášených/

přijatých

Navazující magisterské

Počet 

přihlášených/

přijatých

UK v Praze

Pedagogická fakulta

Zaměření na matematiku 30/30

Učitelství praktického vyučování a 

odborného výcviku

36/36

Učitelství VVP pro ZŠ 

a SŠ – matematika nebo 

biologie
27/27

14 dvouoborových kombinací –

biologie, geologie, výchova ke 

zdraví, matematika, informační 

technologie, základy společenských 

věd, technická a informační 

výchova 

198/184

Matematicko- fyzikální 

fakulta

Zaměření na matematiku, fyziku, 

deskriptivní geometrii
29/27

Učitelství fyziky – matematiky 

pro SŠ
295/190

Informatika pro střední školy
338/136

Filozofická fakulta --- ---
Pedagogika

81/28
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VŠ Fakulta

Kombinované studium pedagogických věd

Bakalářské

Počet 

přihlášených/

přijatých

Navazující magisterské

Počet 

přihlášených/

přijatých

MU Brno

Pedagogická fakulta

Lektorství cizích jazyků- anglický 

jazyk 
539/162

Speciální pedagogika pro SŠ a 

učitelství oborných předmětů 

pro SŠ

98/35

Lektorství cizích jazyků německý 

jazyk 
88/58

Učitelství oborných předmětů 

pro SŠ - specializace 

strojírenství nebo obchod a 

služby 

138/68

Učitelství praktického vyučování 238/77

Základy společenských věd nezjištěno

Speciální pedagogika pro SŠ 511/181

Filozofická fakulta Pedagogika 134/61

Pedagogika

Učitelství pro SŠ – estetická 

výchova, francouzský jazyk a 

literatura, německý jazyk a 

literatura, španělský jazyk a 

literatura, základy 

společenských věd

nezjištěno
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VŠ Fakulta

Kombinované studium pedagogických věd

Bakalářské

Počet 

přihlášených/

přijatých

Navazující magisterské

Počet 

přihlášených/

přijatých

UP Olomouc Pedagogická fakulta

Speciální pedagogika pro SŠ 154/37
Učitel odborných předmětů pro 

zdravotnické obory
174/36

Dvouoborové kombinace –

anglický jazyk, informační 

technologie, matematika, německý 

jazyk přírodopis

147/44 --- ---

Učitelství praktického vyučování a 

odborného výcviku
135/30 --- ---

JČU České 

Budějovice
Pedagogická fakulta

Sociální pedagogika 407/138 --- ---

Učitelství odborných předmětů 84/44
Fyzika a technická výchova se 

zaměřením na vzdělávání 
59/41

Základy výrobní techniky se 

zaměřením na vzdělávání
32/22 --- ---

ZČU Plzeň
Pedagogická fakulta

Učitelství praktického vyučování 81/15 Fyzika-tělesná výchova 2/1

---- ---- Informatika – tělesná výchova
2/1

Fakulta aplikovaných 

věd
--- ---- Matematika 4/2
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VŠ Fakulta

Kombinované studium pedagogických věd

Bakalářské

Počet 

přihlášených/

přijatých

Navazující magisterské

Počet 

přihlášených/

přijatých

UJEP Ústí nad 

Labem
Pedagogická fakulta Tělesná výchova a sport 25/25 --- ---

OU Ostrava

Pedagogická fakulta
Informační technologie 46/30 --- ---

Učitelství odborných předmětů 93/98 --- ---

Přírodovědecká 

fakulta

Dvouoborové kombinace-  chemie, 

biologie, informatika, geografie, 

matematika

36/36 Matematika 8/5

SU Opava
Přírodovědecká 

fakulta

Němčina pro školskou praxi 32/23 --- ---

Angličtina pro školskou praxi 164//89 --- ---

UHK Hradec 

Králové
Pedagogická fakulta Učitelství praktického vyučování 96/29 --- ---

ČVUT Praha
Masarykův ústav 

vyšších studií

Učitelství praktického vyučování a 

odborného výcviku
90/60 --- ---

UTB Zlín
Fakulta humanitních 

studií
--- ---

Učitelství odborných předmětů 

pro SŠ
65/60
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VŠ Fakulta

Kombinované studium pedagogických věd

Bakalářské

Počet 

přihlášených/

přijatých

Navazující magisterské

Počet 

přihlášených/

přijatých

ČZU Praha
Institut vzdělávání a 

poradenství

Učitelství praktického vyučování 120/64 --- ---

Učitelství odborných předmětů 30/30 --- ---

MENDELU Brno
Institut celoživotního 

vzdělávání

Učitelství praktického vyučování 67/44 --- ---

Učitelství odborných předmětů 41/31 --- ---

Celkem počet 

přihlášených/přijatých
3683/1706 1291/630
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6.2 Soukromé vysoké školy 

Z celkového počtu 56 soukromých vysokých škol pouze dvě nabízí studium v oblasti 

pedagogických věd, avšak ani jedna nenabízí studium pro učitele střední školy.

Tabulka č. 17 – Přehled soukromých vysokých škol 

Soukromá vysoká škola Studium v oblasti pedagogických věd

Univerzita Jana Amose Komenského 

Praha s.r.o., Praha

·        Specializace v pedagogice – bakalářské

·        Pedagogika – navazující magisterské

·        Speciální pedagogika – bakalářské

Vysoká škola tělesné výchovy a 

sportu Palestra, s.r.o., Praha

·        Tělesná výchova a sport - bakalářské

·        Sportovní a volnočasový pedagog - bakalářské
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7 Nabídka studia pedagogiky v zařízeních dalšího vzdělávání

Vzhledem k tomu, že zákon umožňuje získání odborné kvalifikace i jiných způsobem 

než je studium na vysoké škole, zahrnuje tato práce i přehled zařízení, ve kterých je nabízeno 

studium pedagogiky. Možnost splnění odborné kvalifikace studiem pedagogiky se nevztahuje 

na učitele všeobecně vzdělávacích předmětů.

Ke zjištění přehledu zařízení poskytujících v České republice studium pedagogiky,

bylo využito internetových stránek www.msmt.cz. 

Studium pedagogiky nabízí 5 zařízení dalšího vzdělávání. Ke zjištění počtu absolventů 

od roku 2005 a předpokládaného počtu účastníků pro školní rok 2011/2012 byl sestaven 

dotazník (viz. příloha). Otázky byly zodpovězeny prostřednictvím elektronické pošty.

7.1 Vyhodnocení nabídky studia pedagogiky

Z vyhodnocení odpovědí bylo zjištěno, že nejvyšší počet absolventů od roku 2005 

má Národní institut dalšího vzdělávání - 1183 absolventů.

Zjištěná data vypovídají o upřednostňování doplnění odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků v zařízeních dalšího vzdělávání před studiem na vysoké škole.

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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Tabulka č. 18 – Přehled počtu absolventů a předpokládaný počet účastníků studia

pedagogiky v zařízeních dalšího vzdělávání

Zařízení dalšího 
vzdělávání 

pedagogických 
pracovníků

Počet absolventů od 
roku 2005

Předpokládaný počet 
účastníků pro školní 

rok 2011/2012 Poznámka
Středisko služeb 
školám a Zařízení 
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 
Hodonín 0 30
Krajské zařízení 
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků a 
informační 
centrum Nový 
Jičín 79 24
Vzdělávací institut 
Středočeského 
kraje – Zařízení
pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků 189 50
Vysočina 
Education, školské 
zařízení pro další 
vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků a 
středisko služeb 
školám 90 20-25

ve spolupráci s 
Univerzitou Hradec 
Králové

Národní institut
dalšího vzdělávání 1183 260

realizace ve 13 
městech České 
republiky

Celkem 1541 384-389
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8 Komparace poptávky a nabídky vzdělávání pedagogických 

pracovníků středních škol s nabídkou vhodných studijních 

oborů ze strany VŠ

Cílem práce bylo zjistit, zda vysoké školy v České republice v souvislosti s přijetím 

zákona o pedagogických pracovnících dostatečně přizpůsobily nabídku příslušných studijních 

oborů v kombinované formě studia v rámci akreditovaných studijních programů nebo 

předpokládají do roku 2014 otevřít vhodné studijní obory, aby vyhověly požadavkům 

pedagogických pracovníků středních škol, kteří nesplňují požadované vzdělání k výkonu 

pedagogické činnosti. 

V České republice ve školním roce 2010/2011 dle výkonových ukazatelů 

publikovaných Ústavem pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) vykonává 45 385 osob 

činnost učitele na SŠ. Pokud aplikujeme zjištěné procentuální údaje nekvalifikovaných učitelů 

zjištěné výzkumným šetřením (15 %) na celkový počet učitelů, činí počet učitelů 

bez potřebné kvalifikace 6808.

Celkový počet osob přijatých ke studiu na vysokých školách činil pro akademický rok 

2010/2011 2336 uchazečů, tento počet přijímaných můžeme předpokládat pro následující 

akademický rok 2011/2012. Ke studiu pedagogiky v zařízeních dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků bude přijato 389 osob. Pokud uvedené hodnoty sečteme, činí 

roční kapacita pro doplnění odborné kvalifikace 2725 míst.

Za předpokladu zachování roční kapacity pro doplnění oborné kvalifikace 

pro následující čtyři roky lze vypočítat, že během těchto let bude možné přijmout až 10 900 

uchazečů, což lze považovat za dostatečnou nabídku studijní programů do roku 2014. 

Na druhou stranu je třeba říci, že se jedná o teoretický hrubý hypotetický výpočet, 

ve kterém je počítáno s celkovým počtem nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 

bez dalšího členění podle vyučovacích předmětů. Vliv na zájem uchazečů můžou mít i další 

faktory jako je zavedení školného na vysokých školách. Dalším významným faktorem, který 

může ovlivnit zájem o studium, je připravovaná změna zákona č. 563/2004 Sb., jež má 

umožnit větší prostupnost mezi jednotlivými kategoriemi pedagogických pracovníků.

Zmapováním nabídky studijních oborů, které nabízí vysoké školy v České republice, 

bylo zjištěno, že studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na střední školy 

http://www.uiv.cz/
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neposkytuje žádná soukromá vysoká škola, a to i přesto, že soukromých vysokých škol 

v České republice je 56.

Z dotazníkového šetření vyplývá, že předpoklad odborné kvalifikovanosti pro učitele 

střední školy všeobecně vzdělávacích předmětů nesplňuje 93 učitelů tj. 36%

z nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Pokud zjištěnou hodnotu opět přepočteme 

na počet nekvalifikovaných v roce 2010/2011, tj. 6 808, zjistíme, že kvalifikaci pro všeobecně 

vzdělávací předměty nesplňuje 2 451 pedagogických pracovníků. Vyhodnocením počtu 

přihlášených k bakalářskému studiu všeobecně vzdělávacích předmětů pro učitele středních 

škol v kombinované formě studia bylo zjištěno, že v roce 2010 se přihlásilo 1370 uchazečů

a ke studiu bylo přijato 632 (46%). Do navazujícího magisterského studia všeobecně 

vzdělávacích předmětů v kombinované formě bylo přihlášeno 735 uchazečů o studium 

a přijato bylo 403 (54%). I zde můžeme dojít k hypotetickému závěru, že nabídka studijních 

oborů je postačující a pedagogičtí pracovníci budou moci zahájit studium v těchto oborech 

do roku 2014. V případě, že se zaměříme více na studijní obory, kde je rozdíl mezi počtem 

přihlášených a přijímaných výrazně vyšší, je možné, že pedagogičtí pracovníci těchto 

studijních programů odbornou kvalifikaci nesplní. Největší rozdíl v počtu přihlášených 

a přijatých je u nabídky studijních oborů se zaměřením na učitelství cizích jazyků, 

a to zejména u anglického jazyka, kde byl počet přihlášených 703 a přijatých 251 (36%).  

Tato hodnota se shoduje i s názorem 9 respondentů, kteří považují nabídku studia anglického 

jazyka za nedostatečnou. 

V roce 2010 bylo akreditováno 14 studijních oborů na Univerzitě Karlově v Praze,

které umožňují studium dvouoborových kombinací všeobecně vzdělávacích předmětů 

v kombinované formě. Studium těchto oborů může významnou měrou přispět k doplnění 

odborné kvalifikace. Jen v prvním roce bylo ke studiu přijato 184 studentů. Jedním z důvodů 

pro akreditaci těchto oborů může být právě poptávka po studiu ze strany nekvalifikovaných 

učitelů. 

Odbornou kvalifikaci pro učitele odborných předmětů podle zjištěných dat nesplňuje 

108 učitelů, tj. 42% z nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Z nabídky bakalářských 

studijních programů veřejných vysokých škol, vyplývá, že přihlášku ke studiu v loňském 

roce zaslalo 280 uchazečů a celkem bylo přijato 226 (81%). Zájem o navazující magisterské 

studium v kombinované formě projevilo 470 osob, počet přijatých činil 199 (42%). Za důvod 

nezahájení studia k doplnění kvalifikace považovalo 6 (75%) respondentů nedostatečnou 

nabídku oborů pro učitele odborných předmětů uvedlo 6 (75%) respondentů.
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Vzhledem k tomu, že zákon o pedagogických pracovnících vyžaduje vysokoškolské 

magisterské vzdělání pro pedagogické pracovníky, je nabídka studia navazujících 

magisterských studijních programů nedostačující. Odbornou kvalifikaci pro učitele 

odborných předmětů lze získat i jiným způsobem než studiem v magisterském studijním 

programu se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů, např. studiem pedagogiky, 

které postačuje v případě, že učitel získal potřebnou odbornou kvalifikaci v jiném,

neučitelském magisterském studijním programu. Důkazem toho, že odborná kvalifikace je 

doplňována prostřednictvím studia pedagogiky v zařízeních dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, je 1541 absolventů, kteří dokončili studium od roku 2005.  

Učitelé praktického vyučování i učitelé odborného výcviku musí také splňovat 

odbornou kvalifikaci, avšak není podmínkou odpovídající vysokoškolské vzdělání, 

postačujícím je vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou doplněné 

o studium pedagogiky, u učitelů odborného výcviku vyučení v příslušném oboru (s výjimkou 

zdravotnických oborů). Přesto vysoké školy nabízí studijní programy učitelství praktického 

vyučování a odborného výcviku. O tyto studijní programy je zájem, což vyplývá i z porovnání 

počtu přijatých a přihlášených v roce 2010 (počet přihlášených 837 a počet přijatých 

342 (41%)). Z dat zjištěných v dotazníku vyplývá, že z celkového počtu 259 

nekvalifikovaných učitelů jich 13, tj. 5 %, nesplňuje odbornou kvalifikaci pro praktické 

vyučování a 43, tj. 16 %, pro odborný výcvik.
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Závěr

Ve své práci jsem se zabývala problematikou odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků na středních školách v návaznosti na zákon o pedagogických 

pracovnících. 

V roce 2004 vznikl zcela nový zákon, který se týká pedagogických pracovníků. Zákon 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vymezil předpoklady pro výkon 

pedagogického pracovníka a stanovil požadavky na jejich odbornou kvalifikaci. V souvislosti 

s přijetím nového zákona a jeho nabytím účinnosti od 1. 1. 2005 se stala část učitelů odborně 

nekvalifikovaných. Současně začala běžet lhůta, během níž měli tito pedagogové potřebné 

vzdělání získat. Vzhledem k této potřebě získání odpovídajícího vzdělání se zvýšila poptávka 

po studijních oborech v bakalářských i magisterských oborech, jejichž studiem by bylo 

dosaženo doplnění odborné kvalifikace.

Ve výzkumném šetření bylo zjištěno, že počet nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků se oproti obdobnému šetření, které bylo provedeno v roce 2009, nezměnil. 

Ve školství pracuje stále přibližně 15% nekvalifikovaných pedagogických pracovníků.

S vědomím toho, že nabídka vhodných studijních oborů v kombinované formě studia 

ze strany vysokých škol je stále nedostatečná, docházelo postupně k novelizacím výše 

zmiňovaného zákona. Změny spočívaly zejména v prodloužení lhůty stanovené k doplnění 

odborné kvalifikace. Současná právní úprava umožňuje nekvalifikovaným učitelům výkon 

této funkce až do roku 2014, pod podmínkou zahájení studia nejpozději v tomto roce. 

Potvrzením toho, že si vysoké školy postupně uvědomovaly, že nabízené studijní obory 

neodpovídají skutečné poptávce ze strany zájemců o studium, je snaha o akreditaci nových 

oborů v kombinované formě studia, které mohou významnou měrou přispět ke snížení počtu 

nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. 

Za stále nedostačující lze považovat zejména nabídku studijních oborů se zaměřením 

na všeobecně vzdělávací předměty a nejpalčivějším problémem je nabídka oborů ke studiu 

cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Toto potvrzují i počet zájemců o studium cizích 

jazyků výrazně převyšující počet skutečně přijatých.

Vliv na poptávku po studijních oborech, kterým lze splnit předpoklad odborné 

kvalifikace mohou mít i změny některých jiných zákonů, které se netýkají jen pedagogických 

pracovníků. Velkých význam lze přisoudit novele nařízení vlády č. 381/2010 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kterým 
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se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., které nabylo účinnosti 1. 1. 2011. Novelou vznikly 

dvě nové platové tabulky, které rozlišují vysokoškolsky kvalifikované a nekvalifikované 

pedagogy. Právě změna platové tabulky pro nekvalifikované pedagogické pracovníky může 

výraznit ovlivnit zájem o studium k získání odborné kvalifikace, a to hlavně u učitelů, kteří 

nemají vysokoškolské vzdělání. 

Významnou měrou ke snížení počtu nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 

může přispět i připravovaná změna zákona o pedagogických pracovních, jejímž cílem je větší 

prostupnost mezi jednotlivými kategoriemi pedagogických pracovníků. 

Svou prací jsem chtěla zmapovat, jaká je současná situace v nabídce studijních oborů 

kombinovaného studia, které nabízejí vysoké školy v České republice pro pedagogy v praxi, 

a porovnat je s počty nekvalifikovaných pedagogických pracovníků. Zajímalo mě, zda tvrzení 

o nedostatečném počtu akreditovaných studijních oborů odpovídá skutečnosti a mohou se 

naplnit obavy z toho, že v roce 2014 budou muset učitelé, kteří nesplňují odbornou

kvalifikaci, opustit školství. 

Moje práce zahrnuje pouze malou část středních škol, které byly využity pro 

výzkumné šetření. Zajímavá by byla určitě zjištění o počtu nekvalifikovaných pedagogických 

pracovníků v rámci celé České republiky s odstupem několika let například v roce 2014, kdy 

je podle současné právní úpravy nejzazší termín k zahájení studia, jímž lze získat potřebnou 

kvalifikaci. 

Ve své práci jsem zmapovala nabídku studijních oborů vysokých škol v České 

republice, jež by mohla usnadnit práci všem zájemcům o doplnění odborné kvalifikace při 

hledání vhodných studijních oborů.
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Přílohy:

Dotazník – střední škola

Dobrý den,

jmenuji se Libuše Přibylová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze - oboru Školský management a obracím se na Vás se žádostí o vyplnění 

následujícího dotazníku, který bude využit jako poklad pro bakalářskou práci na téma 

„Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků středních škol“.

Děkuji za vyplnění  a zaslání do 15.2.2011.

I. Identifikační údaje školy

1. Kraj

2. Poskytovaný stupeň vzdělání 3. Velikost školy

4. Počet pedagogických pracovníků školy

hlavní město Praha

Karlovarský

Plzeňský

Jihočeský

Středočeský

Ústecký

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Jihomoravský

Olomoucký

Moravskoslezský

Zlínský

střední vzdělání

střední vzdělání s výučním listem

střední vzdělání s maturitní zkouškou

do 100 žáků

100 - 300 žáků

301 - 600 žáků

601 a více žáků

Pardubický
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II. Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků

odborně kvalifikovaných pro přímou pedagogickou činnost

nekvalifikovaných pro přímou pedagogickou činnost

z toho:

všeobecně vzdělávacích předmětů

odborných předmětů

praktického vyučování

odborného výcviku

uměleckých odborných předmětů 

z nekvalifikovaných pedagogických pracovníků:

zahájilo studium na vysoké škole v oblasti pedagogických věd

zahájí studium na vysoké škole v akademickém roce 2011/2012 

zahájilo potřebné studium jinde než na vysoké škole např.

studium pedagogiky

nezahájilo studium

Důvody nezahájení studia

III. Doplňující údaje

1. Je nabídka studijních programů pro získání nebo doplnění odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků ze strany vysokých škol (v kombinované či distanční formě)

 dostačující? 

2.Postrádáte v nabídce VŠ studijní programy a obory vhodné k získání odborné kvalifikace 

pedagogických pracovníků?

3. Máte vlastní zkušenosti řídícího pracovníka se studiem k získání či doplnění odborné 

kvalifikace vašich pedagogických pracovníků (v období od roku 2005 – od nabytí účinnosti 

zákona o pedagogických pracovnících?

nevyhovující nabídka studijních programů a oborů na VŠ

provozní podmínky školy  (suplování apod.)

jiné doplňte (např. špatná dopravní dostupnost):

ANO NE

ANO, uveďte jaké:

NE

ANO, stručně uveďte:

NE
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Dotazník – zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Děkuji za vyplnění. 

Realizujete kvalifikační studium - studium 

pedagogiky pro pedagogické pracovníky 

středních škol

Počet absolventů od roku 2005 do 

současnosti 

Předpokládaní počet účastníků pro školní 

rok 2011/2012

jmenuji se Libuše Přibylová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity

Karlovy v Praze - oboru Školský management a obracím se na Vás se žádostí o

vyplnění následujícího dotazníku, který bude využit jako podklad pro bakalářskou

práci na téma „Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků středních škol“.

Dobrý den,

ANO NE
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Seznam střední škol pro dotazníkové setření

Karlovarský kraj

Název školy adresa e-mail www stránky

Střední odborná škola 
pedagogická, Gymnázium a 
vyšší odborná škola Karlovy 
Vary Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary info@pedgym-kv.cz www.pedgym-kv.cz

Integrovaná střední škola 
Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb liska@iss-cheb.cz www.iss-cheb.cz

Střední průmyslová škola 
keramická a sklářská 
Karlovy Vary

Nám.. 17. Listopadu 12,360 05 
Karlovy Vary spskk@volny.cz www.spskkv.cz

Plzeňský kraj

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Sušice Fr. 
Procházky 324, 324 01 
Sušice Fr. Procházky 324,324 01 Sušice gymnazium@gymsusice.cz www.gymsusice.cz

Odborné učiliště a Praktická 
škola, Plzeň Vejprnická 56, 318 00 Plzeň info@ouplzen.cz www.ouplzen.cz

Střední průmyslová škola,
Klatovy

Nábřeží Kpt. Nálepky 362, 339 01 
Klatovy info@spskt.cz http://klatovynet.cz/spskt

http://www.pedgym-kv.cz/
mailto:spskk@volny.cz
http://www.spskkv.cz/
mailto:gymnazium@gymsusice.cz
http://www.gymsusice.cz/
mailto:info@ouplzen.cz
http://www.ouplzen.cz/
mailto:info@spskt.cz
http://klatovynet.cz/spskt
mailto:info@pedgym-kv.cz
http://www.pedgym-kv.cz/
mailto:liska@iss-cheb.cz
http://www.iss-cheb.cz/
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Jihočeský kraj

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium, Zlatá stezka 
137, 383 01 Prachatice Zlatá stezka 137,383 01 Prachatic gympt@gympt.cz www.gympt.cz

Střední odborná škola a 
střední odborné učiliště 

Hněvkovice, 375 01 Týn nad 
Vltavou info@isshnevkovice.cz www.isshnevkovice.cz

Střední průmyslová škola a 
Vyšší odborná škola, Karla 
Čapka 402, Písek Karla Čapka 402, 397 11 Písek sps@sps.cz www.sps-pi.cz

Vysočina

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův 
Brod ghb@ghb.cz www.ghb.cz

Odborné učiliště a Praktická 
škola, Černovice, Mariánské 
náměstí 72 Mariánské náměstí 72, Černovice ou.prs.cernovice@iol.cz www.uciliste-cernovice.cz

Střední průmyslová škola 
Třebíč

Manželů Curieových 734, 674 01 
Třebíč office@spst.cz www.spst.cz

http://www.gympt.cz/
mailto:info@isshnevkovice.cz
http://www.isshnevkovice.cz/
mailto:sps@sps.cz
mailto:ghb@ghb.cz
http://www.ghb.cz/
mailto:ou.prs.cernovice@iol.cz
mailto:office@spst.cz
http://www.spst.cz/
mailto:gympt@gympt.cz
http://www.sps-pi.cz/
http://www.uciliste-cernovice.cz/
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Ústecký kraj

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Chomutov, 
Mostecká 3000, 430 11 
Chomutov Mostecká 3000, 430 11 Chomutov info@gymcv.cz www.gymcv.cz

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Podbořany Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany škola@sos-podborany.cz www.sos-podborany.cz

Střední průmyslová škola, 
Most, Topolová 584 Topolová 584, 434 47 Most zdenka.nemeckova@spsmost.cz www.spsmost.cz

Liberecký kraj

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium, Česká Lípa Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa gym-cl@gym-cl.cz www.gym-cl.cz

Střední škola řemesel a 
služeb, Jablonec nad Nisou Smetanova 66, Jablonec nad Nisou skola@sosjbc.cz www.sosjbc.cz

Střední průmyslová škola 
stavební, Liberec 1

Sokolské náměstí 14, 460 31 
Liberec reditel@stavlib.hiedu.cz www.stavlib.hiedu.cz

mailto:zdenka.nemeckova@spsmost.cz
http://www.spsmost.cz/
mailto:skola@sosjbc.cz
http://www.sosjbc.cz/
mailto:reditel@stavlib.hiedu.cz
http://www.stavlib.hiedu.cz/
mailto:info@gymcv.cz
http://www.gymcv.cz/
mailto:�kola@sos-podborany.cz
http://www.sos-podborany.cz/
mailto:gym-cl@gym-cl.cz
http://www.gym-cl.cz/
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Královehradecký kraj

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium J. K. Tyla, 
Hradec Králové

Tylovo nábřeží 682,500 02 Hradec 
Králové kancelar@gjkt.cz www.gjkt.cz

Střední odborná škola a 
střední odborné učiliště, 
Vrchlabí Krkonošská 265, 543 11 Vrchlabí vrchlabi@sossou.cz www.sossou.cz

Střední průmyslová škola
elektrotechniky a 
informačních technologií, 
Dobruška, Čs.odboje 670 Čs.odboje 670, 518 01 Dobruška spse@dobruska.cz www.spse.cz

Pardubický

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Aloise Jiráska, 
Litomyšl, T. G. Masaryka

T. G. Masaryka 590, 570 01 
Litomyšl glit@glit.cz www.glit.cz

Integrovaná střední škola 
Moravská Třebová

Brněnská 1405, 571 01 Moravská 
Třebová info@sosmt.cz www.issmt.cz

Průmyslová střední škola 
Letohrad Komenská 472, 561 51 Letohrad sou.kancelar@orlice.cz www.pssletohrad.cz

http://www.gjkt.cz/
mailto:vrchlabi@sossou.cz
http://www.sossou.cz/
mailto:spse@dobruska.cz
http://www.spse.cz/
mailto:glit@glit.cz
http://www.glit.cz/
mailto:info@sosmt.cz
http://www.issmt.cz/
mailto:sou.kancelar@orlice.cz
http://www.pssletohrad.cz/
mailto:kancelar@gjkt.cz
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Jihomoravský

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium, Hodonín, 
Legionářů 1 Legionářů 1, 695 11 Hododnín gym.hodonin@ho.orgman.cz www.gymhodonin.cz

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Blansko, Bezručova 33 Bezručova 33, 678 01 Blansko sosblansko@sosblansko.cz www.sosblansko.cz

Střední průmyslová škola 
elektrotechnická Kounicova 16, 611 00 Brno machovec@spsbr.cz www.spsebr.cz

Olomoucký

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium, Hranice, 
Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice

gymnazium-
hranice@gym.hranet.cz www.gymnaziumhranice.cz

Střední odborná škola a 
střední odborné učiliště 
zemědělské, Horní 
Heřmnanice

Horní Heřmanice 47, 790 57 
Bernartice skola@skolahermanice.cz www.skolahermanice.cz

Střední průmyslová škola 
strojnická, Olomouc, Tř. 17. 
listopadu 49

Tř. 17. Listopadu 49, 772 11 
Olomouc zahnasova.martina@spssol.cz www.spssol.cz

mailto:sosblansko@sosblansko.cz
http://www.sosblansko.cz/
mailto:machovec@spsbr.cz
http://www.spsebr.cz/
mailto:skola@skolahermanice.cz
http://www.skolahermanice.cz/
mailto:zahnasova.martina@spssol.cz
http://www.spssol.cz/
mailto:gym.hodonin@ho.orgman.cz
http://www.gymhodonin.cz/
mailto:machovec@spsbr.cz
mailto:gymnazium-hranice@gym.hranet.cz
http://www.gymnaziumhranice.cz/
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Moravskoslezský

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Krnov Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov writer@gym-krnov.cz www.gymnasiumkrnov.cz

Odborné učiliště a praktická 
škola, Nový Jičín

Sokolovská 487/45, 741 11 Nový 
Jičín OURS_NJ@applet.cz www.ouaprs.com

Střední průmyslová škola 
stavební Ostrava

Středoškolská 2992/3, 700 30 
Ostrava - Zábřeh hanzlik@stav-ova.cz www.stav-ova.cz

Zlínský

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Kroměříž
Masarykova nám. 496, 767 01 
Kroměříž gymkrom@gymkrom.cz www.gymkrom.cz

Střední odborné učiliště 
Uherský Brod

Svatopluka Čecha 1110, 688 01 
Uherský Brod sou@sou-ub.cz www.sou-ub.cz

Střední průmyslová škola
Zlín Tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín reditel@spszl.cz www.spszl.cz

mailto:OURS_NJ@applet.cz
http://www.ouaprs.com/
mailto:reditel@spszl.cz
http://www.spszl.cz/
mailto:writer@gym-krnov.cz
http://www.gymnasiumkrnov.cz/
mailto:hanzlik@stav-ova.cz
http://www.stav-ova.cz/
mailto:gymkrom@gymkrom.cz
http://www.gymkrom.cz/
mailto:sou@sou-ub.cz
http://www.sou-ub.cz/
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Středočeský

Název školy adresa e-mail www stránky

Gymnázium Jiřího z 
Poděbrad, Poděbrady,
Studentská 166 Studentská 166, 290 01 Poděbrady gjp@gjp.cz www.gjp.cz

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště, 
Kladno, Dubská Dubská 967, 272 03 Kladno reditelstvi@sou-dubska.cz www.sou-dubska.cz

Střední průmyslová škola, 
Mladá Boleslav, Havlíčkova 
456

Havlíčkova 456, 293 80 Mladá 
Boleslav sekretariat@spsmb.cz www.spsmb.cz

Praha

Název školy adresa e-mail www stránky

Malostranské gymnázium, 
Praha 1, Josefská 7

Josefská 626/7, Malá Strana, 118 
00 Praha 1 reditelstvi@malagym.cz www.malgym.cz

Střední odborné učiliště, 
Praha 2, Belgická 29

Belgická 250/29, Vinohrady, 120 00 
Praha 2 sekretariat@soubelgicka.cz www.souobelgicka.cz

Střední průmyslová škola 
stavební, Praha 1, Dušní 17

Dušní 900/17, Staré Město, 110 01 
Praha 1 spsdusni@spsdusni.cz www.spsdusni.cz

http://www.gjp.cz/
mailto:sekretariat@spsmb.cz
http://www.spsmb.cz/
mailto:reditelstvi@malagym.cz
http://www.malgym.cz/
mailto:sekretariat@soubelgicka.cz
http://www.souobelgicka.cz/
mailto:spsdusni@spsdusni.cz
http://www.spsdusni.cz/
mailto:gjp@gjp.cz
mailto:reditelstvi@sou-dubska.cz
http://www.sou-dubska.cz/
mailto:reditelstvi@malagym.cz
http://www.malgym.cz/

	Obsah:
	Úvod
	Pedagogický pracovník  do roku 1869
	Pedagogický pracovník v závěru 19. a v první polovině 20. století
	Pedagogický pracovník do roku 1989
	Pedagogický pracovník v současnosti
	Osoba pedagogického pracovníka
	Způsobilost k právním úkonům
	Bezúhonnost
	Zdravotní způsobilost
	Znalost českého jazyka
	Odborná kvalifikace
	Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků středních škol
	Učitel odborných předmětů
	Učitel praktického vyučování
	Učitel odborného výcviku
	Učitel střední školy působící ve třídě nebo škole zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
	Cíl výzkumu
	Vymezení výzkumného problému
	Výzkumný vzorek
	Výzkumný nástroj
	Vyhodnocení dotazníkového šetření
	Poskytovaný stupeň vzdělání
	Rozdělení škol podle počtu žáků
	Velikost školy podle typu školy
	Počet a podíl kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků podle kraje a typu školy
	Počet kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogických pracovníků podle velikosti školy
	Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků dle vyučovaného předmětu, krajů a typu školy
	Počet nekvalifikovaných pedagogických pracovníků podle způsobu získání odborné kvalifikace
	Důvody nezahájení studia nekvalifikovaných pedagogických pracovníků
	Doplňující údaje
	Další vlastní zkušenosti řídícího pracovníka
	Veřejné vysoké školy
	Soukromé vysoké školy
	Vyhodnocení nabídky studia pedagogiky
	Závěr
	Seznam použité literatury
	Přílohy:
	Dotazník – zařízení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků



