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Abstrakt 

Práce se zabývá pedagogickými fakultami z hlediska jejich poslání v rámci terciárního 

systému vzdělávání České republiky. Vychází z předpokladů teoretického východiska poslání 

neziskových organizací, které zdůrazňuje roli poslání a jeho fundamentální význam pro 

existenci celé instituce. Autor zároveň pracuje i s hodnotovým východiskem, které vyjadřuje 

potřebu transparentnější diferenciace segmentu pedagogických fakult v systému českého 

vysokého školství. Základem metodologie práce je studium a rozbor dokumentů společně 

s expertním dotazníkovým šetřením. S jejich pomocí je zkoumáno definování a formulace 

identity pedagogických fakult na úrovni veřejně-politických dokumentů; legislativy (Zákon o 

vysokých školách), institucí (statuty fakult) a osobních postojů vedoucích akademických 

pracovníků všech pedagogických fakult v České republice (expertní šetření).  

  



 
 

Abstract 

The thesis deals with the faculties of education from the perspective of their role in the system 

of tertiary education in the Czech Republic. It works on the theoretical assumptions of the role 

of non-profit organisations, which emphasize the role of the mission and it´s 

fundamental value for the existence of the entire institution. The author of the thesis works 

with the assumption in terms of values, which expresses the need of more transparent 

differentiation of the segment of the faculties of Education in the Czech higher education 

system. The fundament of the methodology is the studies and analysis of the documents 

together with expert questionnaire survey. Based on the methodology, the definition and 

formulation of the identity of the faculties of education is investigated on the level of legal 

documents, higher education legislation, institutions (statute of the faculty) and personal 

attitudes of senior academic staff (expert survey).  
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1) Charakteristika tématu práce 

V diplomové práci se chci zabývat oblastí fungování pedagogických fakult v České republice. 

Samotná problematika tématu začíná již u různých pokusů o uchopení fungování 

pedagogických fakult jako jednoho segmentu terciárního vzdělávání. Při objevování problémů 

v této oblasti, totiž celý systém působí jako vzájemně propojený kruh příčin a důsledků. 

Jakékoliv zaměření se směrem k jednomu problému z perspektivy veřejné respektive 

vzdělávací politiky, totiž okamžitě odkazuje k dalším a dalším problémům, až se zdá, že 

strukturace zkoumaného problému je nekonečná. K tomuto zjištění ještě více přispívá 

skutečnost, že posuzovat a hodnotit tyto fakulty v provádění jejich činnosti, je s ohledem 



 
 

absence oficiálních kritérií pro hodnocení kvality pedagoga - ale i vysokých škol 

vzdělávajících učitele - jen velmi těžce proveditelné. 

Když si to, co bylo zmíněno, rozšířím o obecná úskalí v zajišťování a hodnocení kvality 

v systému terciárního vzdělávání, uvědomuji si, že pro jakékoliv další zkoumání v oblasti 

fungování pedagogických fakult potřebuji pevný výchozí bod. A to takový, který by mi 

bludný kruh příčin a důsledků nedokázal již zpochybnit nebo více relativizovat. To mě 

přivedlo k zájmu o samotné poslání pedagogických fakult, ve kterých spatřuji základní 

východisko pro další studium, výzkum, či hodnocení těchto institucí. Vyjádření, které by 

oficiálně deklarovalo poslání pedagogických fakult a dávalo současně jasný signál o povaze 

těchto institucí, ale není možné vůbec najít, ba ani na akademické úrovni jsem nezaznamenal, 

že by se jím někdo doposud zabýval. Proto nakonec svoji pozornost a téma diplomové práce 

zaměřím tímto směrem. 

2) Cíl práce: 

Na základě výše uvedeného si volím následující hlavní cíle práce, který do velké míry 

zkonstituují současně představené cíle vedlejší: 

Hlavní cíl: Zjistit poslání pedagogických fakult v České republice 

Vedlejší cíle: a) Vymezit poslání pedagogických fakult z veřejně politických dokumentů. 

b) Nalézt poslání pedagogických fakult a vnímání jeho postavení v rámci 

systému vysokých škol. 

3)Metody a zdroje dat 

a) sekundární data získaná z dostupných veřejně politických dokumentů 

b) primární data získaná z dotazníkového šetření, rozhovory s aktéry 

Metody – 1) studium a rozbor dokumentů 

2) dotazníkové šetření 

3) polostrukturované rozhovory s aktéry 
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1 Úvod 

Rozhodne-li se člověk zabývat se otázkou fungování pedagogických fakult v České republice, 

čeká jej hned na počátku nelehký úkol v podobě odpovědi na otázku „S čím a kde mám 

vlastně začít?“ Zní to banálně, ale ve skutečnosti je oblast, do které se snaží takový člověk 

vstoupit labyrintem, který má tendenci vést jej bludným kruhem příčin a důsledků stále 

dokola do té doby, než si dotyčný uvědomí, že už vlastně ani on sám neví, kde je vlastně tomu 

všemu, s čím se na své cestě seznamuje, konec a kde začátek. Při vymezení konkrétního 

tématu pro tuto diplomovou práci jsem neměl - na základě počátečních zjištění při mapování 

terénu - daleko od zmiňovaného uvíznutí v točícím se víru příčin a důsledků.  

V poměrné krátké době jsem se dozvěděl informace o tom, že fakulty jsou vězněny ve 

vědecké akreditační mašinérii, v níž zaníceně shánějí akreditační docenty a profesory z jiných 

fakult či univerzit, aby jim formálně garantovali nově zakládané studijní programy
1
. Na druhé 

straně při prezentaci týkající se činnosti pedagogických fakult na diskusním kulatém stole, 

kterého jsem se účastnil
2
, zástupce jedné z fakult jako první věc zmiňoval úspěšné akreditace 

dalších nově zbudovaných doktorantských programů. V neoficiálně vedeném osobním 

rozhovoru s děkanem/děkankou jedné z pedagogických fakult, jsem se dověděl o 

problematice financování jejich vzdělávací činnosti, která je de facto kompenzovaná 

financemi plynoucími z o to více potřebných vědeckých aktivit této vzdělávací instituce
3
.      

U debat o nízké pedagogické kvalitě absolventů jsem pak měl možnost slyšet, že při současné 

strukturaci studia, není možné v dvouletém magisterském programu udělat ze studenta učitele 

dobře připraveného na vstup do praxe
4
. Při rozhovorech o nízké atraktivitě učitelského 

vzdělání naráželi debatující odborníci kolem mě hromadně na absenci kariérního řádu pro 

učitelskou profesi
5
 a v souvislosti s kvalitou výuky se objevuje věčná otázka, jak ji měřit. 

 

                                                 
1
Uvedeno na základě poznatků z Bílé knihy terciárního vzdělání z roku 2009 (str. 21) a osobní výpovědi jednoho 

z vedoucích pracovníků pedagogické fakulty získané v rámci anonymního výzkumu pro tuto diplomovou práci. 
2
 Kulatý stůl pořádaný ČŠI v budově Ped. fakulty UK v Praze, dne 26. 3. 2013. 

3
 Rozhovor proběhl při setkání na kulatém stole pořádaném ČŠI (viz pozn. č. 3). 

4
 Informace vzešla z debaty o strukturaci pedagogického studia na kulatém stole (viz pozn. č. 3). 

5
 Diskuze proběhnutá na kulatém stole od Stálé konference asociací ve vzdělávaná (SKAV) v aule ZŠ 

Vodičkova 22, v Praze, dne 14. 3. 2013. 
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Při přemýšlení nad tím, jak správně uchopit takovéto množství informací, jsem si uvědomil, 

že aby se mohl do budoucna kdokoliv pevně orientovat v prostředí, které je takto složitě 

strukturované, aby jej mohl pochopit, hodnotit či srovnávat, bude potřeba, aby měl jasný a 

pevný bod. Takový bod by mu pak měl posloužit jako základní východisko pro další 

zkoumání oblasti vzdělávací politiky týkající se fungování pedagogických fakult. Za tento 

„kompas s neměnnou střelkou“ jsem zvolil poslání pedagogických fakult v České republice a 

jeho hledání jsem věnoval celou svoji diplomovou práci.  

Při práci na tomto projektu jsem nenarazil na žádnou předešlou publikaci, která by stejné téma 

situovala do středu svého zájmu, a i proto je mojí ambicí se o to pokusit. Pokusit se zjistit a 

explicitně formulovat poslání pedagogických fakult v rámci vzdělávacího systému českého 

vysokého školství, a to z hlediska legislativy, ustanovujících dokumentů (statutů) fakult a 

osobních přesvědčení jejich vedoucích pracovníků. V práci se opírám zejména o teoretické 

východisko poslání v řízení neziskových organizací
6
. Společně s ním však pracuji i s  

hodnotovým východiskem, které vychází z přesvědčení o důležitosti diferenciace vysokého 

školství
7
. V kontextu práce je toto východisko nahlížené jako potřeba transparentnější 

diferenciace segmentu pedagogických fakult v systému českého terciárního vzdělávání, která 

vychází nejprve z jasně definované identity těchto institucí. 

V této úvodní kapitole byla vylíčena některá přímá zjištění získaná především na základě 

osobní, subjektivní zkušenosti autora. Následující dvě kapitoly představí již více objektivní    

- ale zároveň i obecnější - informace a fakta o zkoumání kvality ve vzdělávání a fungování 

pedagogických fakult. Kapitola č. 2 (Měření hodnocení kvality vzdělávání) uvede 

do problematiky měření kvality ve vzdělávání spolu s limity tohoto měření a blíže popíše 

jakým způsobem je v České republice prováděna kontrola a monitoring v oblasti kvality ve 

vzdělávání a s tím spojené pravomoci k její regulaci. Kapitola č. 3 (Zjištění z výzkumů 

vysokých škol v České republice) ukazuje na statistická data a výzkumy týkající se 

pedagogických fakult, na jejichž základě je možné širší optikou nahlédnout na jejich současné 

fungování. Výše uvedené kapitoly svými poznatky umožňují vytvořit rámcový přehled, který 

lépe napomáhá při úvodním mapování ne zcela přehledného terénu působení pedagogických 

fakult. Nabití těchto poznatků obohacených o zmiňované osobní zkušenosti, vyústilo 

                                                 
6
 Drucker 1994, Plamínek, Svatoš, Hledíková a kol. 1996, Duben 1996, Rektořík a kol. 2012. 

7
 Bílá kniha Terciárního vzdělávání 2009, Dokument 2 x 5 MŠMT, OECD Reviews of Tertiary education – 

Czech republic. 
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k celkovému dovršení procesu výchozího poznání pro tuto práci, o kterém pojednává kapitola 

č. 4 (Výchozí poznání) a na jehož základě byly zvoleny cíle s výzkumnými otázkami (kapitola 

č. 5), na ně navazující teoreticko-hodnotová východiska (kapitola č. 6) a od nich se odrážející 

metodologie s výzkumem (kapitoly č. 7 a 8) celé této diplomové práce. 
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2 Měření a hodnocení kvality vzdělávání 

Zkoumat kvalitu v různých systémech vzdělávání není snadná věc a v případě, že se tak děje 

pro potřeby plošného srovnání kvality vzdělávacích institucí či celých systémů, to platí 

dvojnásob. Mnoho mezinárodně uznávaných organizací se problematice měření kvality na 

všech stupních vzdělávání věnuje ve svých publikacích (viz např. OECD, UNESCO, 

EURYDYCE). V oblasti primárního a sekundárního vzdělávání existuje například již celá 

řada zavedených šetření na nadnárodní úrovni (PISA, TIMS, PIRLS aj.). Účastní se jich velké 

množství zemí po celém světě
8
, které jsou mezi s sebou porovnávány na základě výsledků 

testů dosažených jejich žáky v daném šetření. I v oblasti terciárního vzdělávání se můžeme 

setkat zejména s celou řadou mezinárodních aktivit směrem k hodnocení kvality vzdělávání. 

Jde zejména o různé světové žebříčky univerzit, které jsou sestavovány na základě 

nejrůznějších kritérií s cílem určit kvalitativní pořadí univerzit ve světě (Academic Ranking of 

World Universities – ARWU, QS World University Rankings, The Times Higher Education 

World University Rankings a mnoho jiných). 

Přesto, že vývoj aktivit v oblasti měření kvality vzdělávání rozhodně neustává, ba spíše 

naopak (viz například v českém kontextu poslední „Zpráva OECD o hodnocení ve vzdělávání 

Česká republika 2012“), je třeba mít na paměti, že zejména plošné měření kvality ve 

vzdělávání bude pro svoje užívané metodiky vždy velmi diskutabilním. Samotné nastavení 

kritérií – které nemohou být nikdy zcela objektivní – totiž vždy do jisté míry determinujeme i 

výsledky, které jsou následně interpretovány ve vztahu k hodnocené instituci. Měření kvality 

ve vzdělávání tak má své limity. Často tak může poukázat spíš na tendenční směřování v 

oblasti kvality vzdělávání než na exaktní určení stavu kvality u zkoumané vzdělávací instituce 

či celého systému. 

2.1 Plošné měření, vnější hodnocení a kontrola v České republice 

Ačkoliv je tato práce zaměřená ke specifickým institucím terciárního vzdělávání, bude dobré 

si pro ilustraci rozdílu mezi ostatními stupni (primární, sekundární) vzdělávacího systému 

představit alespoň elementárně, jakým způsobem je centrálně prováděna kontrola, monitoring 

                                                 
8 
U veřejnosti asi nejznámějšího mezinárodního šetření PISA, které probíhá v rámci zemí OECD, se Česká 

republika zúčastnila poprvé již v roce 1998. 
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a s nimi spojené pravomoci v oblasti regulace kvality vzdělávání na jednotlivých úrovních. 

Hned poté bude představena situace v oblasti terciárního vzdělávání v České republice spolu 

s dílčími výsledky týkající se pedagogických fakult. 

2.1.1 Primární a sekundární vzdělávání 

Nedávné pokusy se zaváděním plošného testování na základních školách (pilotní pokus v roce 

2011, plošná realizace rok 2012), či uzákonění státních maturit (uzákonění v roce 2004, 

plošná realizace 2011), lze z pohledu vzdělávacích politik do jisté míry hodnotit jako snahu 

státu resp. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o vytvoření funkčního 

nástroje, který by na národní úrovni umožnil testovat, porovnávat a koncepčně směrovat 

kvalitu vzdělávání v institucích primárního a sekundárního vzdělávání. Mimo tato testování, 

je významným kontrolním orgánem pro průběžné měření a hodnocení kvality vzdělávání 

v preprimárním, primárním a sekundárním sektoru českého školství Česká školní inspekce 

(ČŠI).  

„… svými kontrolními a hodnotitelskými činnostmi zajišťuje stav škol z hlediska:  

 Dodržování zákonnosti (princip legality) 

 Ochrany prostředí žáků (zásada rovného přístupu, zajištění bezpečného a zdravého 

prostředí 

 Kvality výchovy a vzdělávání (identifikace úspěšných škol a postupů, orientace na 

úspěšnost žáků, tj. účinnost podpory rozvoje osobnosti žáků, včasná a cílená pozornost 

znevýhodněným skupinám a také žákům nadaným) 

 Cílů vzdělávání (dlouhodobé cíle školského zákona i strategické cíle školských politik 

– inovace) a zároveň 

 ČSI orientuje svou činnost především tak, aby napomáhala zvyšování kvality práce 

školy.“ (inspekce, 2011 str. 9) 

ČŠI má společně s těmito funkcemi zároveň i právo při zjištění závažných nedostatků 

v činnosti školy podávat návrhy na výmaz školy ze školského rejstříku. 
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2.1.2 Monitoring a měření na vysokých školách 

Na poli terciárního vzdělávání, které je stěžejním pro tuto práci, je s ohledem na vysokou 

míru autonomie vysokých škol, kterou jim zaručuje právní řád České republiky, situace o 

něco složitější. Nejdůležitějším garantem v oblasti monitoringu kvality v terciárním 

vzdělávání, se značnými kompetencemi, je v České republice Akreditační komise. Té svěřuje 

Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., §84 o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách); následující úkoly a kompetence: 

„…pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol.  

K tomuto cíli zejména: 

a) hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky 

hodnocení, 

b) posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr, a vydává 

k nim stanovisko. 

(2) Akreditační komise vydává stanovisko: 

a) k žádostem o akreditaci studijních programů, 

b) k žádostem o oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,  

c) ke zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty veřejné vysoké školy, 

d) k udělení státního souhlasu pro právnickou osobu, která chce působit jako soukromá 

vysoká škola, 

e) k určení typu vysoké školy.“ 

Možnosti plošného měření kvality vzdělávání u vysokých škol ve smyslu prokázaných 

znalostí studentů (podobně jako se provádí u studentů základních a středních škol), nelze již v 

systému terciárního školství použít. Především při sestavování mezinárodních žebříčků 

vysokých škol se však velmi často přihlíží k tzv. tvrdým, měřitelným datům, které se týkají 

výkonnosti škol. V praxi to znamená, že je pozornost ve velké míře zaměřena na hodnocení 

prováděných vědeckých a výzkumných aktivit na škole a pomíjejí se tak často ostatní funkce 
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instituce. V konečném důsledku tento fakt způsobuje, že je na vysoké školy a jejich fakulty 

nezřídka vyvoláván tlak ke zvýšené aktivitě, právě ve vědecko-výzkumných činnostech. 

 Z pohledu Akreditační komise lze mluvit v oblasti terciárního vzdělávání spíše o 

nesystematickém srovnávání, což potvrzuje i její tajemník Jiří Smrčka: „Nehodnotíme školy 

ve smyslu jejich srovnávání. Kontroly provádíme tam, kde cítíme nějaký problém nebo kde 

máme signály, že to nefunguje úplně nejlépe"
9
. Přesto se setkáváme (nejčastěji v období 

přijímacích řízení) s různými výzkumy, které srovnávají jednotlivé vysoké školy, jejich 

fakulty či celé vzdělávací obory a nemalou měrou přispívají k vytvoření společenského 

povědomí o kvalitě vzdělání na příslušné vzdělávací instituci. Skutečnost, že na poli 

vzdělávání kvalita často úzce souvisí i s celkovou prestiží školy, je patrná z následně  

představených výzkumů a statistik, které pojednávají o pedagogických fakultách. 

                                                 
9 
Jiří Smrčka v rozhovoru pro Hospodářské noviny 15. 2. 2010   

(online http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-40632560-nejlepsi-skoly-podle-aktualniho-zebricku-hn) 

http://zpravy.ihned.cz/cesko-skolstvi/c1-40632560-nejlepsi-skoly-podle-aktualniho-zebricku-hn
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3 Zjištění z výzkumů vysokých škol v České republice 

Tato kapitola představí některé z již provedených výzkumů týkajících se možných ukazatelů 

kvality veřejných vysokých škol v České republice. Prostřednictvím interpretace statistický 

dat a některých poznatků z těchto výzkumů, které byly vybrány s ohledem na jejich 

výpovědní hodnotu o pedagogických fakultách (PedF), se pokusíme o lepší vykreslení 

kontextu v ne zcela prozkoumané oblasti fungování těchto fakult. 

3.1 Selekce nových uchazečů na pedagogických fakultách 

Ačkoliv je vzdělání nutné pro výkon pedagogické profese podle zákona
10

 poskytováno i 

mimo uvedené fakulty (zejména na oborových katedrách pedagogiky jiných fakult), zůstávají 

ve své šíři pedagogické fakulty (co se týče kvantity) hlavními producenty absolventů pro 

výkon učitelské profese u nás. V České republice (ČR) působí v současnosti celkem devět 

pedagogických fakult: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogická fakulta 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

v Ostravě, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzity 

Hradec Králové, Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, Pedagogická fakulta 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v 

Brně. 

Za poslední čtyři roky (2009-2012) bylo na pedagogické fakulty v ČR z celkového počtu 

117 741 přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, přijato 54 512 uchazečů. Počet 

reálně zapsaných studentů ke studiu byl 41 148 (MŠMT, 2012). Celorepublikový průměr 

nabízí zjištění, že na pedagogické fakulty v ČR je přijat každý 2,16 uchazeč
11

. Zároveň s tím 

čtvrtina (24,52 %) uchazečů, kteří byli ke studiu na pedagogické fakultě přijati, vůbec 

nenastoupí. Při pohledu na výzkum kvality přijatých uchazečů provedený firmou SCIO z 

dostupných statistických údajů vysokých škol za léta 2007-2010, pak bylo zjištěno, že 

                                                 
10 

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
11 

Celorepublikový průměr je zde uveden záměrně pro demonstraci celkového stavu, jelikož práce chce pojednat  

PedF jako celek resp. specifickou skupinu.
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v průměrném poměru se na pedagogické fakulty zapíše 13% „špičkových“ studentů proti 39% 

„slabých“ zapsaných studentů (SCIO)
12

.  

Studie OECD „Teachers matter“ (OECD, 2005) poskytující komplexní vhled do problematiky 

učitelské profese hovoří o tom, že učitel a jeho kvalita jsou jedny z nejdůležitějších „školních 

proměnných,“ které ovlivňují žákovu úspěšnost. Zmiňovaná studie zároveň uvádí, že 

vzdělávací politika by v souvislosti s učiteli měla svoji pozornost zaměřit (mimo jiné oblasti) 

rovněž na oblast získávání kvalitních nových učitelů. V návaznosti na to hovoří o zemích, kde 

je široká dostupnost přijetí ke studiu učitelské profese na vysoké škole (mj. tedy i o České 

republice) následovně: „Jestliže studijní programy pro pedagogy v těchto zemích přijmou 

méně studentů, budou-li tito studenti vhodnější a mít větší zájem o kariéru učitele, mohly by 

být dostupné zdroje využity s větší efektivitou.“
13

 (OECD, 2005 str. 102) To, že náročnější 

parametry pro selekci mohou být velmi důležité pro zvýšení prestiže pedagogické profese a 

zvyšují tak i kvalitu uchazečů potvrzují i jiní odborníci a příklady z praxe
14

 (Whelan, 2009). 

Samozřejmě nedá se určit, jak se bude v průběhu studia každý uchazeč individuálně rozvíjet, 

nicméně v perspektivě tykající se samotné prestiže studia na pedagogických fakultách, 

sehrávají velkou roli. 

3.2 Projekt Reflex 2010 

Dalším z prováděných šetření v oblasti vysokoškolského vzdělávání v České republice, které 

se pokoušelo zjistit informace týkající se kvality v terciárním vzdělávání, byl projekt s 

názvem REFLEX 2010
15

. Uskutečnilo jej v roce 2010 Středisko vzdělávací politiky (SVP), 

které je pracovištěm Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přičemž tento výzkum 

měl za cíl zjistit a porovnat kvalitu především veřejných vysokých škol a oborů jejich studií 

z pohledu absolventů vysokých škol. V tomto výzkumu bohužel nejsou pedagogické fakulty 

vyhodnoceny odděleně. V předkládané tabulce č. 1 jsou tak ukázány odpovědi na dvě otázky, 

které se týkají kvality fakulty a prestiže spojené se studiem příslušného oboru na akademické 

půdě. Právě pro svoji explicitní formulaci prestiže a kvality v zadání byly výsledky z těchto 

                                                 
12 

Podrobná metodika pro výpočet dat měřících kvalitu uchazečů spolu s databází dostupná na: 

http://vs.scio.cz/uchazeci-kvalita.asp
 

13 
Pozn. překlad autora 

14 
Příkladem velmi selektivního přístupu při výběru studentů ke studiu pro učitelskou profesi, který vede 

k vysoké prestiži tohoto vzdělávacího oboru je Finsko. 
15 

Podrobněji o celém výzkumu a jeho metodice na: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=85 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/default.asp?page=svp&KID=85
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otázek vybrány pro ilustraci vnímání pedagogických fakult z pohledu absolventů vysokých 

škol. Zároveň je ale nutné na tomto místě zmínit i limity tohoto výzkumu. Pedagogické 

fakulty jsou totiž v šetření zahrnuty pod oborem studia „vzdělávání a sport.“ Tato širší 

klasifikace oboru studia zvolená řešiteli uvedeného výzkumu v sobě zároveň integruje jak 

pedagogické fakulty a vzdělávací instituce, které pedagogické vzdělání poskytují, tak i fakulty 

tělovýchovy a sportu. Proto je potřeba vnímat níže uvedená data tak, jak bylo již dříve řečeno 

o plošném zkoumání kvality, tedy v tomto případě jako tendenční ukazatele směřování kvality 

a s ní související prestiž v oblasti učitelského vzdělávání. 

Tabulka 1. 

    
Prestižní z akademického 

hlediska Kvalita fakulty (1 až 7) 

O
b

o
r 

st
u

d
ia

 

Přírod. 44% 5,1 
Inform. 39% 5,2 
Stroj. 30% 5,0 
Elektr. 45% 5,3 
Staveb. 40% 5,0 
Ost. tech. 36% 5,0 
Zeměd. 21% 4,6 
Zdrav. 50% 5,0 
Human. 42% 5,0 
Ekonom. 31% 4,8 
Právo 68% 5,5 
Vzdělávání a sport 22% 4,7 
Umění 37% 4,9 
Celkem 36% 4,9 

 

Zdroj: Pro potřeby této práce upravil autor na základě použitých dat  

z výzkumu SVP PEDF UK REFLEX 2010 

Poznámka:  

V tabulce v části týkající odpovědi na otázku „prestiže studia z akademického hlediska", jsou 

prezentovány procentuální hodnoty. Jedná se o podíl absolventů, kteří na jednotlivé otázky odpověděli 

pozitivně, tj. na škále od 1 do 5 zvolili nabídku 4 nebo 5. U druhé otázky je hodnocena kvalita fakulty 

na základě škály 1 až 7, přičemž známka 7 je nejvyšší hodnotou pro vyhodnocení kvality. Celkové 

výsledky z odpovědí absolventů jsou v tabulce uvedeny formou aritmetického průměru. 

Výsledky z uvedené tabulky poukazují na to, že obor studia „vzdělávání“ je absolventy 

vnímán z hlediska prestiže na akademické půdě téměř nejhůře s hodnotou 22 % pozitivních 

odpovědí (hned za ním – jako celkově poslední – je již jen obor studia zaměřený na 

zemědělství s 21 %). Současně s tím, jsou fakulty pro obor „vzdělávání“ z hlediska kvality 
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v uvedeném přehledu hodnoceny jako předposlední s průměrným hodnocením 4,7. Za těmito 

fakultami jsou opět již jen ty, které se věnují oboru zemědělství s průměrnou hodnotou 4,6. 

3.3 Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 

Snad jedním z největších a nejaktuálnějších výzkumů v oblasti vysokých škol, byla expertizní 

studie Jana Kouckého a Aleše Bartuška ze Střediska vzdělávací politiky Univerzity Karlovy 

s názvem „Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012“. V tomto rozsáhlém šetření 

autoři uvádějí, že provedli srovnání a hodnocení všech 26 českých veřejných vysokých škol a 

138 jejich fakult na základě analýz z více než stovky údajů z veřejně dostupných zdrojů za 

roky 2010 a 2011. Snahou této studie bylo: „…vytvořit a popsat funkce, které budou 

vypovídat o různých charakteristikách, činnostech a aktivitách vysokých škol (nejen například 

o počtech studentů a výzkumné aktivitě).“ (Koucký, 2012 str. 4) 

3.3.1 Výsledky pedagogických fakult 

Co je na následujícím předvedeném výzkumu velmi přínosné pro tuto práci, je zejména 

skutečnost, že autoři srovnali vysoké školy nejen jako celky, ale rozlišovali i jednotlivé 

fakulty. Rozdělené fakulty pak dali do jednotlivých skupin fakult (např. právnické, 

ekonomické, lékařské atd.). Nyní si zde představíme výsledky zjištěné za všechny 

pedagogické fakulty v České republice. 

Autoři vytvořili následující seznam šesti funkcí vysokých škol
16

, přičemž jako relevantní pro 

pedagogické a tělovýchovné fakulty je v tabulce č. 2 uvedeno pět následujících funkcí: 

 „Studijní funkce vyjadřuje především míru orientace školy na magisterské a 

doktorské studijní programy na jedné straně oproti programům bakalářským na straně 

druhé. 

 Mezinárodní funkce vypovídá o celkové míře internacionalizace vysoké školy, jejím 

zapojení do mezinárodních aktivit, počtu studujících cizinců, rozsahu výměn studentů 

apod. 

 

                                                 
16

 Podrobnější informace o metodologii celého výzkumu viz na: 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4

%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf 

http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/download/Srovn%C3%A1n%C3%AD%20VV%C5%A0%20%C4%8CR%202012%20-%20SVP%20PedF%20UK%202012-02-15.pdf
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 Výzkumná/umělecká funkce charakterizuje rozsah a úroveň jak vědecké, výzkumné a 

vývojové, tak i umělecké činnosti vysoké školy v mezinárodním i národním kontextu. 

 Regionální funkce vypovídá o orientaci vysoké školy na regionální problematiku, o 

územním rozmístění jejích studentů a o míře její spolupráce s kraji a s městy. 

 Celoživotní funkce charakterizuje, do jaké míry se vysoká škola zaměřuje na další 

vzdělávání a vzdělávání dospělých nebo seniorů. 

Následující tabulka se týká funkcí a profilů všech veřejných vysokých škol v České republice 

pro rok 2012 (vychází z údajů a ukazatelů za roky 2010 – 2011). Úroveň každé funkce je 

odvozena z číselné škály od 0 do 100 bodů, která je pro zjednodušení převedena do pěti 

skupin označených jednou až pěti hvězdičkami (vyšší počet hvězdiček znamená vyšší úroveň 

příslušné funkce, podobně jako například u hotelů). Každá škola může tedy u každé z šesti 

funkcí získat jednu až pět hvězdiček. Opatrnější a poněkud odlišnou interpretaci je zapotřebí u 

funkce studijní, která má dva póly, a počet bodů tedy nevyjadřuje míru naplňování funkce 

jako u ostatních funkcí, ale slouží spíše jako jakýsi ukazatel umístění dané školy mezi oběma 

póly.“ (Koucký, 2012 stránky 2-11) 

Tabulka 2. 

 

Funkce a profily: 

Pedagogické a tělovýchovné fakulty 2012 

 

S
tu

d
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n
í 
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í 
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u
m

ěl
ec

k
á 

R
eg
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n
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n
í 

C
el

o
ži

v
o
tn

í 
Pedagogická fakulta UK ***   *** *** *** ***** 

Pedagogická fakulta JU * * ** ***** *** 

Pedagogická fakulta UJEP * ** * **** **** 

Pedagogická fakulta MU ** *** *** *** **** 

Pedagogická fakulta UP *** * ** **** ***** 

Pedagogická fakulta OU ** * * ***** ***** 

Pedagogická fakulta UHK ** ** * **** ***** 

Pedagogická fakulta ZČU ** *** ** **** **** 

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL * *** ** ***** *** 

 
Zdroj: Funkce a profily veřejných vysokých škol v ČR 2012 (Koucký, Bartušek) 

Pro účely práce upraveno autorem. 
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Autoři zmiňované studie k těmto výsledkům připojují komentář formulující typologii škol 

resp. fakult, které vynikají v příslušných funkcích: 

a) regionální  

Jde o: „…školy s nízkým podílem zahraničních studentů, školy s vyšším podílem studentů v 

kurzech celoživotního vzdělávání, školy získávající ve zvýšené míře prostředky od územně 

samosprávných celků a školy, jejichž studenti mají trvalé bydliště převážně ve stejném kraji, 

jako je sídlo školy.“ (Koucký, 2012 str. 7)  

 

b) celoživotní 

Jde o: „…školy s vysokým podílem studentů v distančním a kombinovaném studiu a školy s 

vysokým podílem studentů kurzů celoživotního vzdělávání různých druhů a forem (pro 

absolventy SŠ, VOŠ nebo vysokých škol a zaměřené na výkon povolání).“ 

(Koucký, 2012 str. 8) 

 

c) výzkumná/umělecká 

Jde o: „…školy s vysokým počtem bodů získaných za vědeckou a výzkumnou nebo uměleckou 

činnost na jednoho pracovníka, školy získávající značnou část finančních prostředků 

z grantů a dotací na výzkum a vývoj ať už z národních či zahraničních zdrojů, školy s vysokým 

podílem studentů v doktorských programech a školy s vysokým podílem profesorů a docentů a 

tedy vysokým kvalifikačním indexem.“ (Koucký, 2012 str. 6) 

d) studijní 

„Studijní funkce jako jediná nevypovídá na dané škále o úrovni naplňování, ale zařazuje 

školy mezi dvěma póly. Rozlišuje především mezi těmi školami a fakultami, které se orientují 

spíše na magisterské a hlavně doktorské programy (5 hvězdiček) a těmi, které se orientují na 

programy bakalářské (1 hvězdička), případně na nějakou jejich kombinaci. S prvním typem 

souvisí vyšší odborná kvalifikační úroveň akademických pracovníků a vyšší preference při 

zápisu ke studiu, s druhým typem pak široký přístup ke studiu. U studijní funkce tedy počet 

hvězdiček nevyjadřuje kvalitu, ale především převažující zaměření na bakalářské nebo dlouhé 

magisterské a doktorské studium.“ (Koucký, 2012 str. 4) 
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c) mezinárodní 

Jde o: „…školy s vysokým podílem zahraničních studentů, školy získávající značnou část 

finančních prostředků (ať už na běžnou či vědeckou a výzkumnou činnost) ze zahraničí a školy 

podporující vysílání svých a přijímání zahraničních studentů v rámci mezinárodních 

programů mobility.“ (Koucký, 2012 str. 5) 

 

Pakliže bychom si provedli jednoduchou matematickou operaci a převedli pěti-hodnotovou 

škálu uvedených hvězdiček do aritmetického průměru, vyjde nám, že nejvyšších úrovní se 

podle výzkumu daří pedagogickým fakultám dosahovat ve dvou funkcích – regionální 

(dosažený průměr 4) a celoživotní (dosažený průměr 4,2). Na druhé straně naopak nejnižších 

úrovní funkcí dosahují pedagogické fakulty u funkce výzkumná/umělecká (dosažený průměr 

1,9) a studijní (dosažený průměr 1,9). Relativně průměrné úrovně hodnot v rámci bodové 

škály dosáhla u pedagogických fakult funkce mezinárodní (dosažený průměr 3). 

K výše představeným výsledkům expertizní studie „Funkce a profily veřejných vysokých škol 

v ČR 2012“ (jakož i k ostatním představeným datům) je nutné říct, že na zjištění této rozsáhlé 

studie (ač velmi dobře zpracované), je v kontextu celé diplomové práce potřeba nahlížet jako 

na další ukazatele, z nichž se konstituuje možná prestiž pedagogických fakult v České 

republice a zároveň, mohou leccos napovědět o jejich současném faktickém fungování. 
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4 Výchozí poznání 

Tato práce nesměřuje ke kritice samotného fungování PedF v ČR a detailnějšímu zkoumání 

prestiže těchto institucí, přestože by se tak mohlo na základě uváděných zjištění v celku 

oprávněně zdát. Při jejím zrodu byly považovány za důležité tyto často diskutované otázky 

týkající se devalvace studia na PedF:  

Z jakého důvodu volí vzdělání na PedF  častěji ti studenti, kteří byli neúspěšní v přijímacím 

řízení na jiné vysoké školy? Z jakého důvodu se na PedF  nazapisuje více špičkových 

studentů? Jsou kvůli své snadné dostupnosti k přijetí  PedF vnímány často jen jako záchrana 

pro zachování statusu studenta po maturitním studiu nebo jsou voleny jako snadnější cesta k 

docílení vysokoškolského diplomu? Proč nejsou pedagogické fakulty prestižním studiem na 

akademické půdě? 

Dlouhou dobu u autora této práce trvalo přesvědčení, že na každou z těchto otázek lze 

odpověď vyvodit právě ze současného stavu prestiže pedagogických fakult
17

. Teprve až po 

delším studium a bližším seznamování se s výzkumy a studiemi týkající se pedagogických 

fakult, z nichž některé byly právě představeny, se dospělo k poznání, že pakliže bude chtít 

tato práce hledat základní východisko pro další zkoumání v oblasti vzdělávací politiky 

týkající se fungování pedagogických fakult, které by zároveň poskytlo fundamentální pohled 

na tyto instituce, nebude možné zůstat jen u prestiže. Bylo potřeba jít mnohem více 

k samotným kořenům pedagogických fakult. Právě u nich se problém malé prestiže 

pedagogických fakult již nejeví jako původně zamýšlená výchozí příčina, ale stává jen jedním 

z jejích možných indikátorů. 

Snaha pochopit, vysvětlit a zdůvodnit si samotné jednání a postavení pedagogických fakult a 

možnost podrobit toto jednání dalšímu kritickému zkoumání, totiž dovedla k základnímu 

stavebnímu kameni každé instituce, a tím je její poslání. V tu chvíli se však nutně proměnily i 

priority a znění původních otázek, od nichž se odrazilo i celé zaměření této práce: 

                                                 
17

 O významném rozporu vnímání relativně vysoké prestiže u učitelské profese a nízké prestiže pedagogického 

vzdělání podrobněji viz práce autora „Nízká prestiž vzdělání na pedagogických fakultách v ČR. České 

Budějovice: Milota, 2012.“ 
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Co je skutečným smyslem pedagogických fakult v České republice? Odráží se poslání těchto 

institucí v jejich jednání? Čím chtějí být a koho chtějí oslovovat pedagogické fakulty v České 

republice?  Jaké místo chtějí pedagogické fakulty zaujímat mezi ostatními fakultami vysokých 

škol? 

Na první pohled možná banální a dlouho upozaděné otázky po hodnotách a smyslu existence 

samotné instituce mají své opodstatnění. Právě nalezením odpovědí k těmto fundamentálním 

otázkám, můžeme pro jednání pedagogických fakult nalézt hlubší zdůvodnění, a nebo naopak 

poukázat, na možná zcela jinou představu o pedagogických fakultách, než o které jsme se 

domnívali, že je ta správná. 
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5 Cíle a výzkumné otázky 

Tato práce si klade za hlavní cíl (č. 1), zjistit poslání pedagogických fakult v České 

republice. Základní výzkumnou otázkou tedy bude: „Jaké je poslání pedagogických 

fakult ve vzdělávacím systému České republiky?“ Půjde o základní zjištění, které do velké 

míry konstituují následující cíle s jejich dílčími cíli a výzkumnými otázkami, které k nim 

náleží. Zde je uveden nyní jejich přehled: 

Cíl č. 2: Vymezit poslání pedagogických fakult z veřejně politických dokumentů. 

Dílčí cíl 2A):  Popsat vymezení poslání fakult v rámci platné legislativy ČR. 

Dílčí cíl 2B):   Zjistit a zhodnotit formulace poslání pedagogických fakult v ČR z jejich statutů 

 

Výzkumná otázka:  „Jak je definováno poslání pedagogických fakult ve veřejně 

politických dokumentech?“ 

Výzkumná podotázka 2A): „Jak definuje poslání fakult Zákon o vysokých školách?“ 

Výzkumná podotázka 2B): „Jaké je poslání pedagogických fakult na základě činností, které 

uvádějí ve svých statutech?“ 

 

 

Cíl č. 3: Vyzkoumat současné i ideální podíly zjištěných činností na naplňování poslání 

fakult a porovnat je mezi sebou. 

Výzkumná otázka: „V jaké míře se zjištěné činnosti podílejí v současnosti na naplňování 

poslání pedagogických fakult a v jaké míře by se ideálně podílet měly?“ 

Cíl č. 4: Nalézt poslání pedagogických fakult a vnímání jeho postavení v rámci systému 

vysokých škol. 

Výzkumná otázka: “Jak definují poslání pedagogických fakult a vnímají jeho postavení v 

rámci systému vysokých škol jejich vedoucí akademičtí pracovníci?“ 



20 
 

 

6 Teoreticko-hodnotová část 

V této kapitole se seznámíme se základními hodnotovými a teoretickými východisky, které 

jsou pro tuto práci důležité. Z definice svých kategorií (teoretické x hodnotové) stojí obě 

východiska z hlediska vědecké objektivity často proti sobě v opozici. Zde se však vzájemně 

nevyrušují ani nepopírají. Ba právě naopak, při pozornějším čtení je možné spatřit nemalou 

pravděpodobnost jejich vzájemné provázanosti. Jako první bude uvedeno hodnotové 

východisko diferenciace vzdělávacích institucí v systému terciárního vzdělávání. 

V bezprostřední návaznosti si pak představíme teoretické východisko zaměřené na poslání 

institucí v řízení neziskových organizací. 

6.1 Hodnotová východiska  

Hodnotová východiska nám ujasňují orientaci v rámcích, ve kterých se autoři pohybují, 

vycházejí z nich ve své práci a formují do jisté míry jejich myšlenky. Pakliže si je autor těchto 

vlivů vědom, je zcela na místě čtenáře o této skutečnost co nejdříve informovat. Při 

zpracování jakéhokoliv společensky problematického jevu totiž samotní autoři – ať již 

záměrně nebo třeba bez zjevného úmyslu: „ …vstupují na pole zájmů, voleb, alternativ – a je 

vždy lepší, pokud tak činí vědomě, pokud hodnotově deklarují svá východiska, toto své 

kriteriální ukotvení.“ (Potůček, 2011 str. 11) Autor této práce se do velké míry přiklání 

k hodnotovému východisku, které zastává přesvědčení o potřebě diferenciace vzdělávacích 

institucí v systému terciárního vzdělávání
18

. Ve vztahu k této práci mu jde zejména o potřebu 

transparentnější diferenciace segmentu pedagogických fakult v systému českého vysokého 

školství vycházející nejprve z jasně definované identity těchto institucí. Předpoklady pro toto 

hodnotové východisko, stejně jako jeho bližší vysvětlení a zdůvodnění, se pokusí autor blíže 

představit v této podkapitole. 

 

                                                 
18

 Diferenciace vysokých škol, je složitě strukturovanou problematikou. Proto i s ohledem na téma této práce, se 

chce autor záměrně vyvarovat podrobnějšího rozboru toho, jak by měla být diferenciace provedena, nýbrž mu 

zde jde jen o deklarovaný základní hodnotový postoj k problematice, na který později navazuje a rozvíjí jej 

teoretickým východiskem. 
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6.1.1 Diferenciací instituce k nalezení její identity 

Zpráva OECD 

Debaty o nutnosti reformy vysokých škol i s ní spojenou potřebou diferenciovat 

vysokoškolské instituce nejsou v diskursu terciárního vzdělávání žádnou novinkou. Dokladem 

tohoto tvrzení je i přehledová Zpráva o terciárním vzdělávání v České republice
19

 (dále jen 

Zpráva) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) vydaná v roce 

2009, která byla součástí celkového projektu „OECD Thematic Review of Tertiary 

Education“ konaném v letech 2004-2008. Tato Zpráva hovoří ve vztahu k systému českého 

terciárního vzdělávání o naléhavosti diferenciace vysokoškolských institucí, která by 

formálně vymezila reálnou identitu dané instituce a s ní spojené opodstatnění provádění 

činností. (Jon File, 2009).  

 

Postoje a veřejně politické dokumenty MŠMT 

Podobně jako výše zmíněná Zpráva OECD se v České republice k potřebě diferenciace 

vyjadřuje rozsáhlý koncepční veřejně politický dokument „Bílá kniha terciárního vzdělávání“. 

Tento dokument ze Zprávy v mnoha ohledech vychází při celkové formulaci koncepce 

reformy vysokých škol. Pro tuto práci je však důležitá jeho pasáž, týkající se potřeby 

diferenciace institucí. V ní je nejvíce vyzdvihována (v negativním slova smyslu) především 

problematika široké akreditace veřejných vysokých škol a jejich fakult pro jednotlivé stupně 

studia (bakalářské, magisterské, doktorské), ze které vyvstává odmítavý postoj těchto institucí 

v debatách o potřebě diferenciaci institucí terciárního vzdělávání. Pro lepší ilustraci celé 

problematiky je zde uvedena citace z Bílé knihy navazující bezprostředně na výše zmíněnou 

problematiku vysokých škol: 

„V mnoha případech jsou však na těchto institucích akreditovány magisterské a doktorské 

programy jen díky formální garanci ze strany habilitovaných pracovníků z jiných, personálně 

lépe vybavených vysokých škol. S obdobným problémem se můžeme setkat samozřejmě i na 

soukromých vysokých školách. Na této snaze mít na všech veřejných vysokých školách a jejich 

jednotlivých částech (fakultách) za každou cenu všechny tři stupně studia se podepsala i 

dlouhodobá neúspěšná diskuse o potřebě rozdělení institucí terciárního vzdělávání na 

výzkumné školy, školy zaměřené na vzdělávání a na instituce poskytující prakticky 

orientované programy (instituce profesní přípravy). První z těchto kategorií bývá 
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zjednodušeně interpretována jako jediná plnohodnotná univerzita, zatímco ostatní kategorie 

jsou chápány jako označení nižší kvality.“ (Petr Matějů, 2009 str. 21)  

V jednom z posledních veřejně představených deklaračních dokumentů Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy České republiky ze začátku února 2013 je představeno 10 kroků, které 

by měly Českou republiku dovést ke kvalitním školám a učitelům. Jako jeden z hlavních 

kroků terciárního vzdělávání zdůrazňuje ministerstvo opět tendenci k diferenciaci vysokých 

škol: „Podporovat diverzifikaci systému vysokých škol, díky které školy získají možnost 

strategicky se profilovat a vytvářet profesně, akademicky, popř. výzkumně orientované 

studijní programy.“ (MŠMT, 2013) Současně s tím se o potřebě diferenciace velmi otevřeně 

vyjadřuje i stávající ministr školství: „Moje priority vycházejí z požadavků a potřeb 

vysokoškolského prostředí: musíme upravit akreditační proces, doplnit systém o hodnocení 

kvality, především uvnitř samotných škol, provést diferenciaci vysokých škol nejen formou 

finančních mechanismů, ale i profilací studijních oborů…” (P.Fiala, 2012) 

Diferenciace a masová fáze systému terciárního vzdělávání 

V knize „České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009“ 

posuzují autoři české vysoké školství optikou konceptuálního modelu vysokého školství, 

který vytvořil v sedmdesátých letech 20 století americký sociolog M. Trow
20

. I přesto, že 

tento model není teoretickým východiskem této práce, je dobré jej vzhledem k další 

hodnotové argumentaci v textu alespoň stručně představit. Skládá se ze tří vývojových fází. 

První je elitní fáze, kdy systém vysokého školství připravuje pouze úzkou rozhodovací a 

profesní elitu (jak tomu bylo u nás zejména v období před rokem 1989). Druhá fáze je fáze 

masová, jež má podle něj sloužit k přípravě pro široké spektrum povolání. A poslední, je 

závěrečná fáze univerzální, ve které má vysoké školství především sloužit v rozvoji 

adaptability celé populace.  V závěrečné kapitole knihy pojednávající o terciárním vzdělávání 

v České republice čeští autoři vyslovují přesvědčení, že po opuštění první – elitní fáze 

vysokého školství – se terciární systém vzdělávání České republiky (i přes některé aspektové 

odchylky) usadil pevně ve fázi masové (Prudký, 2009). 

                                                 

20
 M. Trow vytvořil teorii postupných transformací moderních vysokoškolských systémů od elitních přes 

masové k univerzálním. Podrobněji viz Trow, M. 1973. Problems in the Transition From Elite to Mass Higher 

Education. Berkeley: Carnegie Commission on Higher Education. 
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Uvedená fáze s sebou nutně přináší do oblasti vysokého školství pozitivní i negativní vlivy. 

Zároveň vnáší i nové požadavky na jednotlivé vzdělávací instituce, vysoké školy a jejich 

fakulty (v našem případě fakulty pedagogické). Navzdory tomu se však nemusí – za splnění 

určitých předpokladů – nárůst vlivu studentů nutně negativně odrážet v  kvalitě 

poskytovaného vysokoškolského studia. Právě diferenciací vzdělávacích institucí v systému 

terciárního vzdělávání, bychom se totiž do velké míry mohli přiblížit k rozluštění hádanky 

toho, co se kvalitou vzdělávání u dané instituce vlastně rozumí, jakým způsobem ji 

v konkrétním případě měřit a jakou cestou by se měla instituce prostřednictvím vhodně 

zvoleného modelu řízení ubírat. 

„Zásadním krokem, který čelí negativnímu vlivu růstu počtu studentů, je diferenciace institucí 

terciárního vzdělávání. Z toho je ale zároveň zřejmé, že nelze pro všechny instituce uplatnit 

unifikovaný model řízení, jak to činí stávající zákonná úprava. Týká se to jak řízení vnějšího, 

tak mechanismů používaných uvnitř instituce. Zároveň je ale nutné zdůraznit, že volba modelu 

řízení na všech úrovních musí jednoznačně odpovídat poslání konkrétní instituce. Funkční 

model řízení, který je v souladu s posláním instituce, by měl být zásadním požadavkem 

(nutnou podmínkou) pro akreditaci instituce a klíčovým prvkem pro hodnocení činnosti 

(soulad poslání a dosahovaných výsledků) a také kvality.“ (Petr Matějů, 2009 stránky 36-37)  

Právě momentem, kdy  se v úzké souvislosti s diferenciací vzdělávacích institucí našeho 

terciárního systému začíná mluvit o poslání a jeho vztahu k fungování celé instituce, 

uzavíráme i tuto podkapitolu Hodnotová východiska a přesuneme se již na pole teoretického 

východiska této práce. 

6.2 Teoretické východisko 

Jak bylo naznačeno již v předchozí kapitole, v této části práce bude představeno její teoretické 

východisko. Půjde o představení teoretického východiska poslání v neziskových organizacích.  

Aby však byla čtenáři jasnější vazba mezi touto teorií a pedagogickými fakultami, které zde 

stále zůstávají ve středu zájmu, je potřeba ještě malého odbočení směrem k právním definicím 

a vymezením institucí, kterými se práce zabývá.  

Vysoké školy jako neziskové organizace 
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Zákon o vysokých školách
21

 definuje hned ve svém druhém paragrafu veřejné vysoké školy s 

jejich součástmi (fakulty, vědecký pracoviště atd.) jako právnické osoby. Tyto právnické 

osoby jsou primárně zřizované pro neziskové, veřejně prospěšné činnosti, které slouží 

obecným zájmům. Na základě toho mají veřejné vysoké školy v České republice postavení 

neziskových organizací (MFČR). Stejný statut platí i pro fakulty veřejných vysokých škol. 

Výše uvedené instituce mají velký podíl na kultivaci a rozvoj nejrůznějších sfér veřejného 

života, a proto by mělo být cílem těchto institucí (ostatně stejně jako všech organizací 

s veřejně prospěšným charakterem): “úsilí o změnu chování a jednání člověka včetně zlepšení 

kvality jeho života i změnu celé společnosti.“ (Duben, 1996 str. 127) V následujícím textu již 

bude podrobněji představeno teoretické východisko poslání v neziskových organizacích. 

6.2.1 Role poslání v neziskových institucích 

Představitelé různých veřejných institucí můžeme často při rozhovorech o budoucnosti těchto 

institucí či jejich dlouhodobých výhledech, zaslechnout mluvit o dlouhodobých strategiích, 

plánech, cílích či záměrech. Jen málokterý z nich ale zmíní při plánování budoucnosti 

základní úhelný kámen, z něhož by všechny tyto strategie, plány a další věci spojené s řízením 

a výkonem činností instituce měly vycházet. Přitom právě poslání instituce, které je: „… 

nejzákladnějším základem činností neziskové organizace. …vyjadřuje důvod existence 

neziskové organizace, říká proč je organizace tady a čeho chce dosáhnout.“ (Plamínek, 1996 

str. 13) Důležitost významu tohoto pojmu v kontextu neziskových organizací zdůrazňuje 

mnoho dalších autorů zabývajících se řízením neziskových organizací
22

. I v souladu s jejich 

výkladem lze poslání v celku po právu označit za fundamentální základ samotné existence 

neziskové organizace, přičemž bychom ale neměli zapomínat, že současně s tím má pro 

organizaci cennou funkci i v jiných oblastech. 

6.2.2 Poslání jako synergický impuls 

Poslání, je-li skutečně zaměřené na to, co se nezisková organizace snaží (nebo bude snažit) 

vykonávat, přispívá k tomu, že členové této organizace lépe chápou smysl své konkrétní 

činnosti (P.Drucker, 1994). Plamínek zde hovoří o tzv. synergickém efektu skupiny, v němž 

se možnosti jednotlivých členů organizace nesčítají, ale násobí (Plamínek, 1996). Uvedené 

                                                 
21

 Zákon č. 111/1998 Sb., §2 odst. 2 vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách) 
22

 Podrobněji viz Drucker 1994, Plamínek 1996, Duben 1996, Rektořík 2012 aj. 
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násobení možností členů organizace lze přičítat právě kolektivnímu vědomí společného 

poslání, se kterým se členové organizace ztotožňují. 

6.2.3 Poslání jako srozumitelný signál okolí  

 Funkce poslání ale není prospěšná jen pro orientaci směrem „dovnitř“ organizace.  Tím jak 

dobře dokáže organizace formulovat své poslání „ven,“ tedy mimo svoji vlastní strukturu, se 

stává srozumitelnou a tím i více důvěryhodnou pro širší okolí. Proto je důležité „…formulovat 

poslání tak, aby bylo srozumitelné všem cílovým skupinám, které přicházejí v úvahu, ale také 

všem subjektům vnějšího okolí.“ (Rektořík, 2012 str. 36) 

6.2.4 Poslání a rozhodování  

Ve velmi důležité roli může poslání vystupovat při rozhodování neziskových organizací. 

Toho faktu si správně všímají někteří autoři: 

„Otázku „Co máme v této složité situaci dělat?“, lze často převést na návodnější otázku typu 

„Která varianta postupu nám nejlépe umožní uskutečnit naše poslání?“ … Poslání je 

klíčovým kritériem týmu. V obtížných situacích a uprostřed krizí dokáže určit směr a pomoci 

rozhodnout.“ (Plamínek, 1996 stránky 16-17) 

„Musí být výstižné a formulované tak, aby odlišovalo danou organizaci od jiných podobně 

zaměřených organizací. Takové poslání je základním vodítkem pro rozhodování o 

dlouhodobých cílech a strategii organizace.“ (Rektořík, 2012 str. 35) 

Často nelehké rozhodování o tom, kde dojde k redukci rozpočtů ve struktuře neziskové 

organizace (nebo naopak pro jakou formu získávání prostředků se organizace rozhodne, aby 

svoji stávající strukturu udržela), znamená mnohdy více než jen racionální finanční rozvahu. 

Právě v těchto vypjatých situacích jde nejčastěji o poslání, vlastní identitu a další budoucnost 

samotné neziskové organizace, a proto je důležité při takovémto rozhodování dát především 

odpověď na otázku „Je to v zájmu našeho poslání?“ (P.Drucker, 1994 str. 102) 
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6.2.5 Rizika deformace poslání 

Nezisková organizace se může od svého poslání velmi snadno odklonit. Rizika, které s sebou 

přináší tohoto vzdálení se od „důvodu své existence“ jsou různá.  Jedním z takových velkých 

rizik je moment, kdy nezisková organizace začne hledat své nové poslání nejdříve uvnitř sebe 

sama, namísto napřímení své pozornosti mimo vlastní strukturu k hledání toho, kam jinam by 

mohla investovat své zdroje. Taková organizace své zdroje pak většinou brzy vyplýtvá nebo 

s nimi nikdy nebude nakládat dostatečně efektivně. „V okamžiku, kdy ztratíme poslání ze 

zřetele, začneme váhat a mrhat se zdroji.“ (P.Drucker, 1994 str. 123) Drucker v citované 

knize Řízení neziskových organizací zmiňuje jako takový příklad zakládání nových kateder 

při univerzitách, které ale vůbec nezapadají do poslání samotné školy
23

. 

Dalším velkým rizikem navazujícím nepřímo na to předešlé, je zahleděnost neziskových 

organizací do sebe sama, která přímo ovlivňuje výkonnost organizace. Tento jev podle 

Druckera přináší silné přesvědčení členů organizace o tom, že dělají správnou věc až do 

takové míry, že díky své angažovanosti vnímají již jen instituci jako takovou, přičemž se 

ztrácí ze zřetele důvod její existence. „A tak se z dobročinné instituce stane instituce 

byrokratická. Místo aby se její pracovníci ptali:„Je to v zájmu našeho poslání?“, se ptají: 

„Odpovídá to našim předpisům?“ A to začne negativně ovlivňovat výkonnost.“ (P.Drucker, 

1994 str. 102) 

6.2.6 Co má splňovat poslání? 

Přesto, že univerzální návod, který by přesně upravoval, či dokonce detailně vymezoval to, 

jak by mělo poslání vypadat, nemůže z podstaty samotného poslání existovat
24

, nelze na jeho 

dobrou formulaci – která je často velmi obtížná – rezignovat. „Žádná právní norma formulaci 

poslání neupravuje, přesto je kvalitně formulované poslání základním stavebním kamenem 

úspěšného fungování neziskové organizace.“ (Rektořík, 2012 str. 36) 

                                                 
23

 Pro ilustraci blízkosti hodnotových a teoretických východisek v práci, srovnej citaci z „Bílé knihy terciárního 

vzdělávání“ o potřebě diferenciace (podkapitola 6. 1- Hodnotová východiska). 
24

 I přesto se však lze setkat s ojedinělými pokusy o detailní schématickou formulaci složek poslání viz F. David 

in J. Bárta, Strategické plánování pro neziskové organizace, Praha, Nadace rozvoje občanské společnosti, 1997.  
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Všichni autoři, ze kterých tato práce ve svém teoretickém východisku vychází
25

 a kteří se 

zabývají úlohou poslání v neziskových organizacích, se nicméně shodují v názoru, že definice 

poslání musí být jasná a jednoduchá. V návaznosti na to, co bylo řečeno v předešlé větě, je 

zmiňována i kritika přílišné obecnosti při definování poslání. „Jednou z nejčastějších chyb 

neziskových organizací, respektive jejich vedoucích, je příliš obecné definování konkrétního 

poslání organizace.“ (Duben, 1996 str. 132) V tomto ohledu kritiku na široký záběr poslání, a 

to již konkrétně směrem k univerzitám, vyslovil i Peter Drucker, který v době svého 

profesorského působení na Claremontské Universitě vydal knihu, ve které na konto univerzit 

uvádí: „Jen se podívejte, co se děje na našich univerzitách. Definice jejich poslání je matoucí. 

Snažíme se dělat najednou padesát věcí. Nikdy to nebude fungovat…“ (P.Drucker, 1994 str. 

17) 

A bylo to právě dílo Petera Druckera, ve kterém propojuje teoretické rozbory role poslání 

neziskových organizací s praktickými příklady z oblasti (nejen) institucí terciárního 

vzdělávání, které výrazně přispělo k volbě teoretického východiska práce představeného 

v rámci této kapitoly.  

Pojmové upřesnění 

Ústředním pojmem této práce je slovo poslání. Jeho význam byl již dobře vyjasněn 

v dosavadním průběhu kapitoly o teoretickém východisku. Přesto je ale dobré zmínit, že v 

další práci se bude obsahový význam tohoto pojmu objevovat častěji pod různými 

terminologickými označeními, který tento pojem spíše konstituují, než aby byly jeho 

plnohodnotným a jediným významem. Ačkoliv je z kontextu práce v textu často zřejmé, že se 

bavíme stále o tom samém – poslání, je nutné si zde připomenout, že dokumenty se kterými 

se v našem výzkumu pracuje, nemusejí často formulovat poslání explicitním vyjádřením typu: 

„Základním posláním instituce je ...“. Proto na cestě za zkoumáním poslání pedagogických 

fakult (ale i mnohých jiných institucí) nalézáme a ve výzkumu dále často operujeme se 

slovem činnosti. Právě ony jsou uváděny v různých podobách a s deklarováním různé 

důležitosti, která je nezřídka artikulovaná pomocí přívlastků zdůrazňujících jejich váhu ve 

vztahu k dané instituci (např. základní, hlavní činnosti apod.).  

                                                 
25

  Viz. Drucker 1994, Duben 1996, Plamínek 1996, Rektořík 2012 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Claremont_Graduate_University&action=edit&redlink=1
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7 Metodologie a použité zdroje dat  

Použití kvantitativních a kvalitativních metod tzv. smíšeného přístupu (mix methods) pro 

potřeby výzkumu bylo zvoleno na základě výzkumných cílů a z nich vyvstávajících 

výzkumných otázek této práce. Tento přístup se jevil jako nejlepší volba zejména kvůli 

potřebě odlišných metod zkoumání pro dosažení jednotlivých dílčích cílů. Smíšený přístup 

využívá silných stránek kvantitativních i kvalitativních metodologických přístupů a 

v důsledku jejich synergického efektu tak pomáhá k dosažení větší objektivnosti při celkové 

formulaci odpovědi na základní výzkumnou otázku práce. Podobně jako metody i zdroje, se 

kterými se v práci pracuje, jsou smíšené. Sekundárních dat se využilo především při studiu a 

rozboru dokumentů (legislativy a statutů fakult). Primární data jsou pak získána především z  

provedeného expertního šetření prostřednictvím elektronických dotazníků. Příležitostně jsou 

v práci uváděny doplňující citace z tematických seminářů, kulatých stolů, ale i osobních 

rozhovorů, získaných při mapování kontextu fungování pedagogických fakult.  

7.1 Kvalitativní přístup 

U kvalitativního přístupu vycházíme z následující jednoduché a přesné definice: „…pro 

kvalitativní přístup je charakteristické trojí vymezení: výběr tématu, analýza a interpretace 

dat a závěry výzkumu.“ (Švaříček, 2007 str. 26) Tyto metody výzkumu byly pro práci zvoleny 

z toho důvodu, že při uplatňování kvalitativního přístupu nezůstaneme ve zkoumaných 

případech jen na jejich povrchu ale, že: „ …sledujeme jejich vývoj a zkoumáme příslušné 

procesy. Citlivě zohledňujeme působení kontextu, lokální situaci a podmínky.“ (J.Hendl, 2005 

str. 53) Právě podrobnější zkoumáním kontextu jinak nesnadno uchopitelné problematiky pak 

může vést k: „odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho ještě moc 

nevíme. …Mohou být také použity k získání nových a neotřelých názorů na jevy, o nichž už 

něco víme.“ (Strauss, 1999 str. 11)  Zároveň může být kvalitativní přístup nápomocen pro 

lepší vyjasňování kvantifikovaně odvozených závěrů. 

7.2 Kvantitativní přístup 

Jedním ze základních předpokladů tohoto přístupu je, že: „…fenomény sociálního světa 

(různé jeho aspekty, objekty, procesy ad.), které činí předmětem zkoumání, jsou svým 
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způsobem měřitelné, či minimálně nějak tříditelné, uspořádatelné.“ (Reichel, 2009 str. 40) Do 

velké míry tak jde o matematický postup, který pomáhá získat informace, jichž lze použitím 

kvalitativních metod jen těžce dosáhnout. Výzkum, který kvantitativní přístup využívá, se pak 

soustřeďuje především na: „…ověřování vztahů mezi proměnnými, nebo zjištění, jakým 

způsobem se proměnné k sobě vztahují.“ (Švaříček, 2007 str. 72) V následujících 

podkapitolách je popis jednotlivých fází výzkumu seřazen v pořadí podle definice a 

návaznosti jednotlivých cílů s jejich dílčími cíli a výzkumnými otázkami. 

7.3 Výzkumná fáze 1. 

Cíl č. 2: Vymezit poslání pedagogických fakult z veřejně politických dokumentů. 

Výzkumná otázka:  „Jak je definováno poslání pedagogických fakult ve veřejně politických 

dokumentech?“ 

Pro tuto fázi výzkumu bylo využito kvalitativního přístupu, který se zaměřil na sekundární 

zdroje dat. 

7.3.1 Hledání v legislativě 

Dílčí cíl 2A):  Popsat vymezení poslání fakult v rámci platné legislativy ČR. 

Výzkumná podotázka 2A): „Jak definuje poslání fakult Zákon o vysokých školách?“ 

Pro dosažení dílčího výzkumného cíle č. 2A) bylo provedeno studium a rozbor dat 

(sekundárních) obsažených ve vybraném legislativním dokumentu. Zvoleným dokumentem 

byl Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách); (dále v této podkapitole již jen jako Zákon). K tomuto výběru došlo z 

toho důvodu, že umožňuje nahlédnout výchozí normativní perspektivu pro poslání vysokých 

škol, jehož plnění se od vysokých škol a jejich fakult očekává ze strany Ministerstva školství 

mládeže a tělovýchovy, respektive ze strany samotného legislativního řádu České republiky. 

Při rozboru tohoto dokumentu byly středem zájmu veřejné vysoké školy a jejich fakulty. Jeho 

cílem bylo zjistit rozsah a názvy jednotlivých základních činností, které veřejným vysokým 

školám (spolu s fakultami které jsou jejich součástí) Zákon vymezuje. Pozornost při rozboru 
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tak byla zaměřena na souvztažnost daného zákonného paragrafového znění k veřejným 

vysokým školám (majících pedagogické fakulty) a objevení opakujících se typů základních 

činností v Zákoně, z nichž by se dalo v dané legislativě poslání odvodit či blíže popsat. To 

relevanci některých paragrafů Zákona směrem k celému výzkumnému cíli č. 2A) omezilo. Ty, 

které naopak k výše uvedeným předpokladům relevantní byly, jsou detailněji představeny a 

rozebrány ve „Výzkumné části“. Výše uvedeným postupem bylo definováno šest typů 

činností, které vytvořily prvotní předlohu pro další fáze zkoumání poslání pedagogických 

fakult. 

7.3.2 Hledání ve statutech 

Dílčí cíl 2B):   Zjistit a zhodnotit formulace poslání pedagogických fakult v ČR z jejich statutů 

Výzkumná podotázka 2B): „Jaké je poslání pedagogických fakult na základě činností, které 

uvádějí ve svých statutech?“ 

V této části výzkumu byla zvolena metoda studia dokumentů, s jejíž pomocí se za předem 

stanovených kritérií vytvořil pracovní model poslání pro pedagogické fakulty. Metoda byla 

uplatněna na vybraných sekundárních zdrojích. Těmito zdroji byly jednotlivé statuty všech 

pedagogických fakult v České republice. Statuty pedagogických fakult jsou veřejně 

dostupnými dokumenty a pro účely výzkumu byly staženy z webových stránek jednotlivých 

fakult
26

. Důvodem pro vybrání samotných statutů fakult bylo, že: “…upravují záležitosti 

fakulty spadající do její samosprávné působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole…”
27

. 

Ačkoliv pedagogické fakulty každé čtyři roky vytvářejí svůj dlouhodobý záměr, který by se 

mohl zdát oproti statutu aktuálnější, nezřídka vstupují do tvorby těchto záměrů nejrůznější 

vnější vlivy (personální obměna, ekonomická situace, politické změny apod.), které mohou 

záměry různým směrem ovlivňovat či vychylovat z původních úmyslů. Poslání instituce je 

oproti tomu věc dlouhodobého charakteru, která se mění jen zřídkakdy. 

V první kroku této fáze výzkumu byla při studiu statutů stanovena kritéria pro výběr 

činností,
28

  které utvářejí poslání pedagogických fakult. Ačkoliv součástí námi zvolené 

                                                 
26

 Dostupné www adresy jednotlivých fakult jsou uvedeny ve zdrojích na konci práce. 
27

 Zákon č. 111/1998 Sb., § 33 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách). 
28

 O terminologii poslání x činnosti viz pojmové upřesnění na konci podkapitoly 6.2. Teoretické východisko. 
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výzkumné metody nebylo otevřené kódování, je dobré říct, že samotná tvorba kritérií pro 

výběr, je volně inspirována některými návodnými otázkami pro kódování, které uvádí Flick 

(Flick in Švaříček, Šeďová a kol, 2006 str 212). Nicméně níže uvedená kritéria by nebyla možná 

vyhodnocovat bez celkové souvislosti v textu. V tomto bodě nalézáme shodu s J. Hendlem, který 

zmiňuje, že u kvalitativního výzkumu musíme citlivě zohledňovat působení kontextu
29

. Proto je 

u následujícího výčtu kritérií třeba mít na paměti, že byl neustále brán ohled na celkovou povahu 

studovaných textů.   

Základní kritéria pro výběr činnosti ze statutů byla stanovena takto: 

1. Byla uváděna ve vztahu k  fakultě jako celku, tedy nikoliv jen k jejím jednotlivým 

částem. 

2. Byla v textu statutu výslovně spojená se slovem poslání nebo se k němu ve větě vázala. 

3. Nebyla-li spojená s posláním přímo, musela být ve statutu zdůrazněná spojením 

s přívlastkem vyjadřujícím svou vazbu na poslání.  

Příklad: „nejdůležitější, nejvýznamnější, základní, hlavní činnosti fakulty jsou…“ apod. 

4. Pakliže statut obsahoval vyjádření poslání explicitně např. jako samotný bod či odstavec 

v textu, byly vybírané činnosti pro tvorbu pracovního modelu poslání z příslušného 

odstavce převzaty a v daném statutu fakulty byl výběr ukončen. 

Výchozí podmínkou pro vybírání bylo, aby činnosti splňovaly vždy kritérium č. 1 (vztah 

k fakultě) a minimálně ještě jedno z výše uvedených kritérií. 

Tímto postupem bylo zjištěno devět činností, které fakulty volí ve svých statutech pro definování 

svého poslání. Ty se (s přihlédnutí kontextu jejich formulování) porovnaly s činnostmi, které 

byly zjištěny v předchozí části výzkumu, jenž se zabýval legislativním vymezením poslání. 

Činnosti ze statutů byly rovněž zhodnoceny z hlediska jejich informační výpovědi o poslání. 

Pakliže byly objeveny v této souvislosti mezi fakultami nějaké výjimky, byly tyto případy 

explicitně zmíněny a blíže popsány. Především však šlo o celkové zhodnocení na úrovni 

pedagogických fakult jako celku. 

Jak bylo již popsáno v kapitole Teoretická východiska, teoretické východisko pro poslání 

v neziskových organizacích samo uvádí, že přesný návod, či definování přesných kritérií pro to, 

                                                 
29

 Viz Metodologie a použité zdroje dat – Kvalitativní přístup 
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jak má poslání vypadat, nelze stanovit. Proto bylo zhodnocení provedeno na základě kritérií 

vytvořených autorem pouze pro potřeby výzkumu této práce. Při jejich tvorbě se deduktivním 

způsobem z informací uvedených v  teoreticko-hodnotovém východisku práce odvodila tři 

základní kritéria pro to, co by mělo poslání vzdělávací instituce – pedagogické fakulty, alespoň 

minimálně obsahovat.  

Kritéria pro hodnocení definice poslání u pedagogických fakult byla určena následujícími 

otázkami:  

1. Co dělají? 

2. Pro koho to dělají?  

3. Proč to dělají? 

 

Ačkoliv se zpočátku výše uvedená kritéria zdála být triviálním způsobem zvolena, samotný 

výzkum později potvrdil skutečnost, že jejich volba byla správná a zcela oprávněná. 

7.4 Výzkumná fáze 2 

Cíl č. 3: Vyzkoumat současné i ideální podíly zjištěných činností na naplňování poslání fakult 

a porovnat je mezi sebou. 

Výzkumná otázka: „V jaké míře se zjištěné činnosti podílejí v současnosti na naplňování 

poslání pedagogických fakult a v jaké míře by se ideálně podílet měly?“ 

Cíl č. 4: Nalézt poslání pedagogických fakult a vnímání jeho postavení v rámci systému 

vysokých škol. 

Výzkumná otázka: “Jak definují poslání pedagogických fakult a vnímají jeho postavení v 

rámci systému vysokých škol jejich vedoucí akademičtí pracovníci?“ 

V této části zkoumání byl na základě obou vytyčených cílů uplatněn kvantitativní přístup při 

sběru dat, který poté (zejména při interpretaci získaných dat) doplnil přístup kvalitativní. 
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7.4.1 Tvorba dotazníku 

Nejprve bylo potřeba převést objevené činnosti poslání z první fáze výzkumu do měřitelných 

proměnných tak, aby se pak za pomoci zvoleného výzkumného nástroje daly zjistit odpovědi 

na stanovenou výzkumnou otázku. Za výzkumný nástroj bylo zvoleno expertní dotazníkové 

šetření, jehož smyslem bylo získat primární zdroje dat od nejvyššího možného počtu vybraných 

vedoucích akademických pracovníků pedagogických fakult. 

Objevené množství činností utvářejících poslání (celkově devět činností) bylo nutné 

operacionalizovat do oblastí činností, které by bylo možné v rámci expertního dotazníkového 

šetření lépe zkoumat z hlediska jejich podílů na poslání. Tak vzniklo celkem pět oblastí 

činností. Při samotné operacionalizaci byla věnována velká pozornost tomu, aby zvolené 

oblasti činností v sobě co nejlépe reprezentovaly činnosti z poslání z vytvořeného pracovního 

modelu a nebyla tak vynechána nebo upozaděna činnost, která byla ve všech statutech 

zmíněna třeba jen jednou. 

Samotná operacionalizace činností do oblastí činností byla provedena v dotazníku 

následujícím způsobem:  

1)Vzdělávací 

2) Vědecká (výzkumná, vývojová) 

3)Tvůrčí (umělecká, kulturní) 

4)Sportovní 

5)Doplňková a jiné 

V konečném důsledku to znamenalo, že oblast vědecké činnosti do sebe integrovala činnosti 

výzkumné a vývojové a stejně tak oblast tvůrčí činnosti zastřešila v sobě činnosti kulturní a 

uměleckou. Oblasti činností jak jsou popsány zde, byly uvedeny i v samotném dotazníku.  

Celý dotazník
30

 měl celkem pět otázek, z toho tři byly uzavřené a dvě otevřené. Odpovědi z 

prvních dvou otázek byly použity pro účely hledání odpovědi na výzkumný cíl č. 3. Byly 

konstruovány tak, aby celkový počet 100% respondenti rozdělili podílově mezi definovaných 

                                                 
30

 Viz příloha č. 1 
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pět oblastí činností, které vzešly z uváděné operacionalizace pracovního modelu. Podíly 

musely dát ve svém součtu 100%, přičemž byly přidělovány s ohledem na to: 

 „Jaký podíl MAJÍ uvedené oblasti na naplňování poslání fakulty, kde působíte?“ 

(Otázka č. 1). 

 „Jaký podíl BY PODLE VÁS MĚLY MÍT uvedené oblasti činností na naplňování 

poslání fakulty, kde působíte?“ (Otázka č. 2). 

Pro účely výzkumného cíle č. 4 pak posloužily otázky č. 3 a 4. Ty umožňovaly částečně 

otevřené (v případě otázky č. 3) a otevřené odpovědi (u otázky č. 4). Otevřená otázka č. 3 

usilovala o to, aby zvolení respondenti sami jednou větou definovali smysl pedagogických 

fakult:  

 „V čem spatřujete hlavní smysl pedagogických fakult?“ 

 V prvních dvou otázkách respondenti rozdělovali podíly již definovaných oblastí činností 

poslání zjištěných z předešlé fáze výzkumu (z legislativy a statutů) s ohledem na svoji fakultu. 

Nyní však na základě jiné formy a formulace tázání měli možnost sami definovat poslání 

pedagogických fakult jako celku. Jediným případným omezením pro respondenty (ne však 

striktně posuzovaným) mohlo být to, že byli požádáni, aby se snažili svoji odpověď formulovat 

do jedné souvislé věty. To proto, aby se dosáhlo ze strany respondentů jasné a jednoduché 

definice poslání organizace v souvislosti s uvedeným teoretickým východiskem práce
31

. Otázka 

po smyslu pedagogických fakult zároveň měla ukázat na to, jestli vedoucí akademičtí pracovníci 

při volnosti ve vyjádření formulují poslání pedagogických fakult jinou významovou formou, než 

jak činí samotné fakulty ve svých ustanovujících dokumentech (statutech).  

Druhá otevřená otázka (č. 4) zjišťovala, jestli respondenti vnímají poslání pedagogických fakult, 

oproti jiným fakultám, jako něčím výjimečné. V případě, že souhlasili s výjimečností poslání, 

měli možnost se k této výjimečnosti vyjádřit. 

 „Je podle Vás poslání pedagogických fakult v systému vysokých škol něčím 

výjimečné? (Pakliže ano uveďte prosím stručně, v čem tuto výjimečnost spatřujete.).“ 

                                                 
31

 viz podkapitola 6.2.6. Co má splňovat poslání? 
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Tato otázka měla primárně za účel u respondentů zjistit, zda-li vnímají celkové postavení 

pedagogických fakult z hlediska jejich poslání, jako odlišné od poslání jiných vzdělávacích 

institucí v systému vysokých škol. Odpověď vedoucích akademických pracovníků na tuto otázku 

měla současně přinést i cennou výpovědní hodnotu pro hodnotové východisko zastávané 

autorem této práce (postoje k diferenciaci segmentu pedagogických fakult v rámci systému 

vysokého školství). 

Poslední otázkou byla otázka identifikační ve smyslu určení původu fakulty vedoucího 

akademického pracovníka, který na dotazník odpověděl. To umožnilo získat přehled odpovědí 

pro jednotlivé fakulty. 

 „V jakém městě se nachází fakulta, kde primárně působíte?“ 

7.4.2 Výběr respondentů 

Již bylo řečeno, že v rámci expertního dotazníkového šetření byli osloveni vybraní vedoucí 

akademičtí pracovníci pedagogických fakult. Do této skupiny bylo zahrnuto a osloveno celkem 

166 osob z toho: 

a) Děkani všech pedagogických fakult (celkem devět osob) 

b) Všichni vedoucí kateder a výzkumně vzdělávacích center pedagogických fakult v České 

republice (157 akademických pracovníků). 

Na tomto místě je třeba ještě zmínit, že uvedené expertní šetření bylo v případě vedoucí kateder a 

výzkumně vzdělávacích center anonymní ve vztahu ke konkrétním osobám (je uvedena pouze 

příslušnost k fakultě). U skupiny děkanů anonymita ve vztahu k odpovědím v dotazníku neměla 

být zachována, jelikož důležitý předpoklad pro vyhodnocení dat, tedy spojení příslušné odpovědi 

s fakultou, znamenal v případě funkce děkana logicky i ztrátu jeho anonymity. 

Všichni zvolení respondenti byli vybráni zejména z toho důvodu, že jakožto vedoucí akademičtí 

pracovníci pedagogických fakult mohou být právem považováni osoby, které mají v oblasti 

fungování pedagogických fakult dlouhodobou či intenzivní zkušenost nabytou prostřednictvím 

svého vzdělání a praktického působení v této vzdělávací instituci. Proto tyto osoby ve výzkumu 

považujeme za experty, kteří mohou na základě svých hlubších specifických znalostí o fakultě 

pomoci zjistit nahlížení na její současnou identitu z pohledu uvnitř fakulty. 
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7.4.3 Distribuce a oslovení dotazníků 

Dotazníky pro expertní šetření byly distribuovány prostřednictvím on-line prostředí. V průběhu 

února 2013 byla z internetových stránek všech pedagogických fakult vytvořena databáze 

kontaktů (emailových adres) všech vybraný respondentů. Vznikla tak databáze o 166 

respondentech, která posloužila jako výchozí distribuční platforma pro kontaktování účastníků 

expertního šetření. Distribuce dotazníků probíhala ve dvou kolech v období březen – duben 2013 

a měla následující dvě formy.  

Prvním bylo využití aplikace Disk Google a jeho funkcí pro tvorbu a distribuci dotazníků. Tato 

aplikace umožnila sbírat a zaznamenat data z dotazníků anonymně. Tento způsob byl využit pro 

vedoucí kateder a výzkumně vzdělávacích center pedagogických fakult, kteří byli kontaktovaní 

prostřednictvím elektronické pošty. Forma oslovení byla vytvořena tak, aby informace v těle 

emailu
32

 byla v souladu se principem KISSS (keep it short, simple and sincere
33

), přičemž 

následoval hned odkaz na on-line dotazník a přiložená příloha s průvodním dopisem 

k výzkumu
34

. 

Druhou vyjma oslovení téměř totožnou formou se oslovovali děkani pedagogických fakult. 

Z technického hlediska byl postup rovněž lehce odlišný. Dotazník zpracovávali prostřednictví 

textového nikoliv on-line formátu dokumentu, aby bylo možné rozlišit odpovědi děkanů fakult 

od odpovědí ostatních akademických pracovníků.  

7.4.4 Analýza a práce s daty z dotazníků 

Něco o práci se získanými daty z on-line dotazníků bylo řečeno již při popisu a zdůvodnění 

otázek v dotazníku. Pro bližší upřesnění si však nyní ukážeme, jak se data po ukončení jejich 

sběru zpracovávala. 

 

 

                                                 
32

 Viz příloha č. 2 
33

 V anglosaském světě známý akrynom pro komunikaci KISS (keep it short and simple) rozšířený autorem této 

práce o jedno S (sincere). Nově vzniklý akronym KISSS tedy v záměru autora znamená: „udržet vyjádření 

stručné, jasné a upřímné.“ 
34

 Viz příloha č. 3 
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Cíl č. 3 

Pro dosažení cíle č. 3 (zjištění současných i ideálních podílů zjištění na poslání) byly vytvořeny 

tabulky (pro současné a ideální podíly) s odpověďmi za jednotlivé pedagogické fakulty. Za 

všechny respondenty uváděné v jednotlivých tabulkách se poté s pomocí aritmetického průměru 

definovaly percentuální celkové podíly zkoumaných oblastí činností v poměrech, kterými se 

podílejí (současný stav) nebo by se měly podílet (ideální stav) na naplňování poslání 

pedagogických fakult. Pro tyto celkového hodnoty se pak vytvořila samostatná tabulka, v níž se 

průměrné hodnoty podílů vzájemně porovnaly a zhodnotily.  

Cíl č. 4 

V otevřené otázce po hlavním smyslu pedagogických fakult, mohli respondenti bez omezení 

na předdefinované oblasti činností, vyjádřit vlastní formulací hlavní smysl pedagogických 

fakult. Šlo v podstatě o jiný způsob jak vyjádřit poslání. Při zhodnocení těchto odpovědí se 

přihlíželo k jejich celkové shodě nebo naopak odlišnosti a výsledné výpovědní hodnotě v 

porovnání s výsledky vzešlých z výzkumu poslání ze statutů výzkumného formulace poslání 

ve statutech. 

Pro dosažení cíle č. 4 (poslání a postavení ped. fakult  z pohledu akad. pracovníků) se studiem 

sebraných výpovědí porovnávaly celkové formulace respondentů na otázku smyslu 

pedagogických fakult (dotazník otázka č. 3), a to ve významu jejich konzistence nebo naopak 

odlišnosti od výpovědní hodnoty statutů získané z výsledků výzkumného dílčího cíle č.2B. 

(zjištění a formulace poslání ve statutech). Data získaná odpověďmi na otázku výjimečnosti 

poslání pedagogických fakult v systému vysokých škol (dotazník otázka č. 4) byla podrobena 

studiu, které ve výpovědích primárně sledovalo, jestli respondenti vyjádří explicitní snahu o 

odlišení poslání pedagogických fakult od poslání jiných vysokoškolských vzdělávacích 

institucí. 

7.5 Problémy a omezení výzkumné fáze 2  

Jen velmi málo výzkumů ve své realizaci nenarazí na různá omezení a problémy, které je pro 

jeho zdárné dokončení potřeba operativně řešit.  Ani tato práce v tomto ohledu nebyla 
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výjimkou. V průběhu výzkumu se objevily následující problémy či omezení, které musely být 

řešeny. 

Původně bylo zamýšleno oslovit zvolené experty (vedoucí akademické pracovníky) pro danou 

problematiku prostřednictvím dotazníků osobně rozdaných na kulatém stole pořádaném 

Českou školní inspekcí (ČŠI)
35

. Ten byl určen právě především pro děkany pedagogických 

fakult a delegované zástupce fakult. Z organizačních důvodů ČŠI tento způsob nakonec 

nemohl být realizován. Proto byla distribuce dotazníků pro respondenty změněna na 

oslovování prostřednictvím emailových adres, jak je uvedeno v metodologii. V případě 

vedoucích kateder a výzkumně vzdělávacích center fakult tato změna způsobila podstatné 

(pro výzkum cennější) rozšíření vzorku. Tím byla vytvořena kompletní databáze kontaktů na 

všechny zvolené akademické pracovníky.  

Dotazník pak byl rozesílán prostřednictvím tohoto adresáře. Nicméně po prvním hromadném 

rozeslání, se téměř ze všech doručovacích adres dotazníky vrátily nazpět. To bylo způsobeno 

patrně v důsledku filtrů fakultních emailových schránek, které jsou nastaveny proti šíření 

hromadné korespondence (tzv. spamu) v elektronické korespondenci. Problém „obejití“ filtrů 

byl vyřešen pracnějším, ale již efektivním rozesláním dotazníků na všech 157 adres 

prostřednictvím 32 baterií obsahujících maximálně pět emailových adres respondentů. 

V rámci distribuce dotazníků pro děkany pedagogických fakult problém nenastal, nicméně 

návratnost byla i po druhém kole oslovení tak nízká, že ač byli děkani ve výzkumu původně 

zamýšleni jako specifická skupina, jejich výpovědi byly nakonec připojeny k ostatním a 

společně vyhodnoceny jako výsledky z tázání vedoucích akademických pracovníků 

pedagogických fakult v České republice.  

Další, již drobnou a operativně řešenou komplikací ve výzkumu byl fakt, že se někteří 

respondenti u otevřených otázek dotazníku vyjádřili rozvitější formou odpovědi, než byl 

doporučovaný rozsah odpovědi v zadání. Avšak vzhledem k tomu, že forma delšího vyjádření 

nevedla ani v jednom případě k významovému posunu sdělení z jejich výpovědí, byla tato 

skutečnost akceptována a takto získaná data byla při zpracování výsledků využita. Při 

rozřazování procentuálních podílů čtyři respondenti nesplnili zadání tak, aby se součet jimi 

                                                 
35

 Diskuze u kulatého stolu na téma monitoring a evaluace ve vzdělávání s podtitulem „Na fakultách to začíná”, 

Praha budova Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, 26. 4. 2013.  
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udávaných podílů rovnal požadovaným 100 %. U jednoho případu (součet podílů 99 %) byl 

dotazník při celkovém vyhodnocení zařazen mezi ostatní správně vyplněné. Ve zbylých třech 

případech nebyly hodnoty z těchto dotazníků zahrnuty do následného výpočtu aritmetických 

průměrů. 

7.6 Etické aspekty výzkumu 

Při provádění každého výzkumu, do kterého jsou přizváni další partneři (odborní garanti, 

univerzita či jiní účastníci/respondenti), je potřeba nezapomínat na to, že každý z těchto 

partnerů může být – a zpravidla bývá – rozdílný. K. Punch ve své knize o metodologických 

návrzích výzkumu hovoří o tom, že ze své podstaty obsahuje participativní typ výzkumu vždy 

etické dimenze (K.Punch, 2008). Z tohoto východiska vychází i tato práce, a proto je společně 

s jeho uvedenými hlavními cíli rovněž cílem dokončit výzkum v dobrém vztahu se všemi 

zúčastněnými. Na základě toho jsou vyhodnocené dotazníky anonymní a s přihlédnutím k 

projevené akademické solidaritě zúčastněných respondentů s výzkumem, jim bude v rámci 

reciprocity vyhotovený výzkum spolu s celou prací nabídnut k nahlédnutí.  
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8 Výzkumná část 

V této kapitole se seznámíme postupně se všemi výsledky dosaženými v rámci pátrání po 

poslání pedagogických fakult v České republice. Jednotlivé výsledky budou v následujících 

podkapitolách představeny a interpretovány ve stejném pořadí, jako byly uvedeny v kapitole 

„Cíle a výzkumné otázky“. 

8.1 Zjištění pro výzkumný cíl č. 2. – poslání z veřejně politických 

dokumentů 

Cíl č. 2: Vymezit poslání pedagogických fakult z veřejně politických dokumentů. 

Výzkumná otázka:  „Jak je definováno poslání pedagogických fakult ve veřejně politických 

dokumentech?“ 

 Poslání v legislativě (dílčí cíl č. 2A)  

Dílčí cíl 2A):  Popsat vymezení poslání fakult v rámci platné legislativy ČR. 

Výzkumná podotázka 2A): „Jak definuje poslání fakult Zákon o vysokých školách?“ 

Provedením studia a rozboru Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); bylo na základě předpokladů blíže 

popsaných v kapitole věnující se metodologii, objeveno v celém dokumentu celkem sedmnáct 

pro výzkum důležitých paragrafů. V obsazích těchto paragrafů se periodicky opakoval výčet 

činností, který byl různým způsobem (viz uvedené citace níže) spojován s veřejnou vysokou 

školou. Tyto činnosti jsou pro lepší přehlednost v uváděných citací z paragrafů zvýrazněny 

tučně. Díky vysoké frekvenci četnosti těchto stále opakujících se činností, pak bylo možné 

deduktivním úsudkem odvodit i samotné vymezení poslání fakult v rámci legislativy České 

republiky
36

. 

 

 

                                                 
36

 Celé znění vybraných paragrafů viz příloha č. 4 
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Rozborem vybrané části paragrafů: 

ČÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

„Vysoké školy… 

a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého typu a zaměření pěstují činnost 

vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, 

… 

§ 2 

(4) Vysoká škola univerzitní uskutečňuje magisterské nebo doktorské studijní programy 

a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost. Může uskutečňovat též bakalářské studijní programy. 

(5) Vysoká škola neuniverzitní uskutečňuje převážně bakalářské studijní programy 

a v souvislosti s tím výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Vysoká 

škola neuniverzitní se nečlení na fakulty. 

… 

ČÁST DRUHÁ 

VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA A JEJÍ SOUČÁSTI 

HLAVA I 

VEŘEJNÁ VYSOKÁ ŠKOLA 

§ 6 

(1) Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří zejména: 

f) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti, … 

§ 9 

(1) Akademický senát veřejné vysoké školy 
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i) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci (dále jen 

„dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy“) po projednání ve vědecké radě. 

… 

Vědecká rada veřejné vysoké školy 

§ 11 

(2) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v nichž vysoká 

škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další 

tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce této 

školy… 

… 

§ 18 

Rozpočet veřejné vysoké školy 

(3) Veřejná vysoká škola má nárok na dotaci na uskutečňování akreditovaných studijních 

programů a programů celoživotního vzdělávání, s nimi spojenou vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a na rozvoj vysoké školy. Veřejné vysoké škole 

se může poskytnout dotace na ubytování a stravování studentů. Podmínky dotací, jejich užití 

a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro nakládání s prostředky státního rozpočtu. 

(4) Pro výši dotací je rozhodný dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy, dlouhodobý záměr 

vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 

škol vypracovaný ministerstvem a jeho každoroční aktualizace (dále jen “dlouhodobý záměr 

ministerstva”), typ a finanční náročnost akreditovaných studijních programů a programů 

celoživotního vzdělávání, počet studentů a dosažené výsledky ve vzdělávací a vědecké nebo 

výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti a její náročnost.  

… 

§ 20 

Hospodaření veřejné vysoké školy 

(1) Veřejná vysoká škola je povinna majetek užívat k plnění úkolů ve vzdělávací a vědecké, 

výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Může jej užívat i k doplňkové činnosti 

v souladu s tímto zákonem. 
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… 

HLAVA II 

SOUČÁSTI VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY 

§ 22 

Členění veřejné vysoké školy 

(1) Veřejná vysoká škola se může členit na tyto součásti: 

a) fakulty, 

b) vysokoškolské ústavy, 

c) jiná pracoviště pro vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo 

další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 

… 

Díl 1 

Fakulta 

§ 23 

Fakulta 

(1) Fakulta uskutečňuje nejméně jeden akreditovaný studijní program a vykonává vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

… 

§ 24 

Práva fakulty 

(1) Orgány fakulty mají právo rozhodovat nebo jednat jménem veřejné vysoké školy v těchto 

věcech týkajících se fakulty: 

a) zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí 

činnosti, 

… 

§ 27 

(1) Akademický senát fakulty: 

h) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo 

další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem veřejné 

vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty. 
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Vědecká rada fakulty 

§ 29 

(2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně 

jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je 

fakulta součástí. 

… 

§ 30 

(1) Vědecká rada fakulty 

a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem 

veřejné vysoké školy, 

… 

ČÁST SEDMÁ 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 

§ 70 

Akademičtí pracovníci 

(1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak pedagogickou, 

tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Akademičtí 

pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy.  

… 

ČÁST OSMÁ 

AKREDITACE 

Akreditace studijního programu 

§ 79 

(4) Po obdržení stanoviska Akreditační komise ministerstvo do 30 dnů rozhodne o udělení 

akreditace. Přitom přihlíží ke koncepci vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké 

nebo další tvůrčí činnosti vysoké školy a k hodnocení její činnosti 

… 
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Akreditační komise 

§ 84 

(1) Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých 

škol. K tomuto cíli zejména 

… 

ČÁST PATNÁCTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

§ 101 

(5) Dnem 1. ledna 1999 přechází do práva hospodaření ministerstva majetek státu, ke kterému 

k tomuto dni příslušelo právo hospodaření vysokých škol uvedených v příloze č. 1. Ministerstvo 

písemně může rozhodnout po dohodě s veřejnou vysokou školou o přechodu tohoto majetku do 

vlastnictví příslušné veřejné vysoké školy; na žádost veřejné vysoké školy tak rozhodne vždy, jde-

li o majetek potřebný k zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů. Rozhodnutí musí 

obsahovat název a sídlo veřejné vysoké školy, vymezení převáděného majetku a závazků k tomuto 

majetku a den, kdy majetek a závazky k tomuto majetku přecházejí na veřejnou vysokou školu. 

Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  

…” 

Zjištění  

Z provedeného studia a rozboru dokumentu lze usuzovat, že současně platná legislativa o 

vysokých školách v České republice, vymezuje poslání vysokých škol šesti druhy činností. 

Jedná se o činnost vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí 

činnost.  

Současně bylo studiem dokumentu zjištěno, že vymezení poslání touto šesticí činností je 

v zákoně definováno plošně stejně pro vysoké školy i jejich fakulty (viz výše citovaný § 23 

Fakulta). Zákon o vysokých školách poslání fakult od vysokých škol nikterak explicitně 

neodlišuje, nicméně již v následujícím paragrafu (§ 24 Práva fakulty) přiznává fakultám 



46 
 

 

vysokých škol právo (obdobně jako celým vysokým školám v § 6) právo: „…rozhodovat 

nebo jednat jménem veřejné vysoké školy v těchto věcech týkajících se fakulty: … b) zaměření 

a organizace vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.“ 

Z uvedeného lze tedy konstatovat, že přestože Zákon o vysokých školách de facto vymezuje 

fakultám plošně okruh činností, které konstituují jejich poslání. Současně s tím ale legislativa 

nechává bližší určení samotného poslání (např. proklamace v oblasti hodnotového postoje, 

bližšího vyjádření svého zaměření atp.), zcela v kompetenci příslušné vysoké školy respektive 

fakulty. Stejná autonomie je školám ponechána i v určení vzájemných proporcí činností 

konstituující poslání, které legislativa rámcově definuje. 
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 Poslání ve statutech (dílčí cíl č. 2B) 

Dílčí cíl 2B):   Zjistit a zhodnotit formulace poslání pedagogických fakult v ČR z jejich statutů 

Výzkumná podotázka 2B): „Jaké je poslání pedagogických fakult na základě činností, které 

uvádějí ve svých statutech?“ 

V rámci studia statutů pedagogických fakult v České republice, bylo na základě předem 

stanovených kritérií
37

objeveno následující spektrum činností utvářejících poslání, které ve 

svých ustanovujících dokumentech fakulty uvádějí. Zkoumané části statutů – na základě 

zvolených kritérií nejvíce relevantních pro výzkum – jsou uvedeny vždy s informací, o kterou 

fakultu jde a v jaké části dokument byla citovaná pasáž nalezena. Současně jsou pro lepší 

orientaci tučně zvýrazněny činnosti, které byly u fakult spojovány s jejich posláním. Celé 

znění paragrafů, z nichž níže uvedené citace pocházejí, jsou zařazeny v přílohách
38

. 

1) PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ  

Umístění ve statutu: Základní ustanovení 

Článek 1, Úvodní ustanovení 

„6. Poslání PdF MU v rámci univerzity je dáno § 1 zákona. V rámci svého poslání PdF M 

jako součást univerzity svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou, uměleckou, kulturní a sportovní činnost a činnost 

doplňkovou.“ (MU PdF, 1999) 

 

2) FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ TECHNICKÉ 

UNIVERZITY V LIBERCI 

Umístění ve statutu:  II. Část 

Základní činnost, § 3 

 

                                                 
37

 Kapitola 7. Metodologie a použité zdroje dat 
38

 Viz příloha č. 5. 
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„(1) Základním úkolem fakulty je uskutečňovat bakalářské, magisterské a doktorské 

studijní programy, programy navazující a programy celoživotního vzdělávání.“ (TUL 

FP, 1999) 

 

3) PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH 

Umístění ve statutu: Úvodní ustanovení 

Článek 2, Poslání a činnost fakulty 

 

„(1) Fakulta je zřízena k činnostem v oblasti vzdělávání, vědecké, výzkumné a v dalších 

tvůrčích oblastech a k činnostem souvisejícím se zajišťováním provozu fakulty 

v uvedených oblastech.“ (JU PF, 2009) 

 

4) PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 

Umístění ve statutu: Úvodní ustanovení 

Článek. 3 

 

„1. Fakulta uskutečňuje vzdělávací, vědeckou a uměleckou činnost v akreditovaných 

studijních programech, jakož i v programech celoživotního vzdělání. Vědecká činnost 

fakulty je orientována především do oblasti věd o výchově a vzdělávání. Vědecká 

činnost fakulty je orientována především do oblasti věd o výchově a vzdělávání.“ 

 (UK PedF, 2009) 

 

5) PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ 

Umístění ve statutu: Základní ustanovení 

Článek 4, Zaměření a postavení fakulty  
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„(1) Fakulta zabezpečuje vzdělávání studentů v rámci akreditovaných studijních programů 

a dále realizuje programy celoživotního vzdělávání. Seznam uskutečňovaných 

studijních programů a jejich oborů je zveřejněn na úřední desce.  

(2)  Na fakultě je rozvíjena vědecká, výzkumná, umělecká a další tvůrčí činnost, která 

souvisí se vzděláváním v rámci příslušných studijních programů." (UHK PdF, 2010) 

 

6) FAKULTA PEDAGOGICKÁ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI 

Umístění ve statutu: Základní ustanovení 

Článek 2, Postavení FPE 

 

„(2) FPE v souladu se zákonem, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a vnitřními 

normami ZČU uskutečňuje akreditované studijní programy a vykonává výzkumnou a 

vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.“ (ZČU FPE, 2007) 

 

7) PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

Umístění ve statutu: Úvodní ustanovení 

§ 3, Poslání PdF OU 

 

„1. Fakulta jakožto součást OU je vrcholnou vzdělávací, vědeckou a uměleckou institucí. 

2. Fakulta uskutečňuje bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy a 

v souvislosti s tím vědeckou, výzkumnou a uměleckou tvůrčí činnost. Uskutečňuje rovněž 

programy dalšího vzdělávání.“ (OU PdF, 2005) 

 

8) PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

Umístění ve statutu: Úvodní ustanovení 

Článek 1, Poslání fakulty 
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„2. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaných bakalářských, 

magisterských a doktorských studijních programech a rozvíjí vědeckou, výzkumnou, 

vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost.“ (UJEP PF, 2006) 

 

9) PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Umístění ve statutu: Základní ustanovení 

Článek 2, Poslání a činnost PdF UP 

 

„(1) Pedagogická fakulta Univerzity Palackého (dále jen PdF UP) je zaměřena na 

poskytování vysokoškolského vzdělání pedagogických pracovníků, pracovníků v 

sociální sféře a jiných vysokoškolsky vzdělaných odborníků, realizuje s tím související 

vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti.“ (UP PdF, 2013) 

 

Přehled nalezených činností ve statutech s přiřazenými fakultami: 

1. Uskutečňuje vzdělávací činnost (1 z 9 fakult). 

2. Zabezpečuje vzdělávání (1 z 9 fakult). 

3. Zřízená k činnostem v oblasti vzdělávání (1 z 9 fakult). 

4. Uskutečňuje studijní programy (4 z 9 fakult). 

5. Poskytování vysokoškolského vzdělání ve studijních programech (2 z 9 fakult). 

6. Výzkumná (7 z 9 fakult). 

7. Vývojová (4 z 9 fakult). 

8. Vědecká (7 z 9 fakult). 

9. Umělecká (7 z 9). 

10. Další tvůrčí (6 z 9).  

11. Doplňková (1 z 9 fakult). 

12. Kulturní (1 z 9 fakult). 

13. Sportovní (1 z 9 fakult). 
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V následující tabulce je uveden výsledný před vykonávaných činností v souvislosti s poslání 

pedagogických fakult v České republice. Výše zjištěné činnosti č. 1 až č. 5 byly v tabulce 

společně zahrnuty do kategorie činnosti vzdělávací. 

 

Tabulka č. 3 – výsledný přehled činností: 

 

Zjištění 

Ukázalo se, že většina hledaných činností utvářejících poslání byla uvedena již v první 

polovině statutů jednotlivých pedagogických fakult, nejčastěji v I. a II. částech statutů, kde 

jsou zakotvena základní ustanovení, a to především pod názvy Článků pojednávajících o 

postavení, poslání, zaměření, či základních činnostech fakulty (př.: Zaměření a postavení 

fakulty, Základní uskutečňované činnosti, Poslání a činnost fakulty apod.). V souvislosti 

s posláním pedagogických fakult v České republice bylo v jejich statutech objeveno celkem 

devět činností (viz tabulka č. 3). Šest z nich bylo shodných s těmi, co uvádí Zákon o vysokých 

školách. Zbývající tři (kulturní, sportovní a doplňková činnost) se od zákonného výčtu lišily. 

Celkově největší rozsah těchto činností uvádí ve svém statutu Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity v Brně (celkem osm blíže nespecifikovaných činností). Nejméně 

FAKULTY PedF 

UHK 

PedF 

UK 

PedF 

JCU 

PedF 

ZU 

PedF 

UJEP 

PedF 

TUL 

PedF 

MU 

PedF 

OU 

PedF 

UPOL 

Celkem 

z fakult ČINNOSTI 

Vzdělávací X X X X X X X X X 9 

Vědecká X X X  X  X X X 7 

Výzkumná X  X X X  X X X 7 

Vývojová    X X  X  X 4 

Umělecká X X  X X  X X X 7 

Další tvůrčí X  X X X   X X 6 

Kulturní       X   1 

Sportovní       X   1 

Doplňková       X   1 

Celkem 

činnosti 5 3 4 5 6 1 8 5 6 
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činností tvořících poslání formuluje ve svém statutu Fakulta přírodovědně-humanitní a 

pedagogická Technické univerzity v Liberci (uvádí pouze blíže neurčenou vzdělávací 

činnost). 

Všech devět zkoumaných fakult rozdílnými formulacemi uvádí, že jednou z činností jejich 

poslání je vzdělávání. Všechny kromě jediné (Pedagogická Fakulta Palackého Univerzity 

v Olomouci)
39

, ve svém statutu – v souvislosti s posláním – specifikují vzdělávací činnost jen 

s ohledem na akreditované studijní programy (Bc, Mgr, PhDr.) a programy celoživotního 

vzdělávání. Jaké je ale integrální zaměření či oblast uváděné vzdělávací činnosti 

pedagogických fakult není z jejich poslání zcela zřejmé.  

Co se týká bližší orientace u ostatních uvedených činností utvářejících poslání, tak čtyři 

z devíti pedagogických fakult se snaží některé ze svých dalších činností blíže definovat či 

určit. Tři z nich (PedF OU – Ostrava, PedF UPOL – Olomouc, Pedf UHK – Hradec Králové) 

tak činí prostřednictvím odkazováním činností poslání
40

 směrem ke vzdělávací činnosti 

fakulty. Toto odkazování je v kontextu zamýšleno především jako spojitost či provázanost 

s provozovanou vzdělávací činností. Čtvrtá je PedF UK v Praze, jenž blíže specifikuje jednu 

ze svých činností
41

 poslání (vědeckou): „Vědecká činnost fakulty je orientována především do 

oblasti věd o výchově a vzdělávání.“ (UK PedF, 2009 str. 2) 

U výše uvedených čtyř pedagogických fakult musíme zmínit, že v případě fakult z Ostravy a 

Hradce Králové, je počínání o bližší upřesnění činností snad ještě více matoucí. Spojují či 

odkazují totiž činnosti utvářející jejich poslání směrem k obecně definované vzdělávací 

činnosti. Vzdělávací činnost samotná ale – jak bylo již výše popsáno – trpí v těchto případech 

svým nezaměřením či jasnější definicí. Tedy nelze říct, že by tímto krokem fakulty nějak 

přispívaly k lepšímu uchopení svého celkového poslání. U zbylých pěti fakult (PedF JCU – 

České Budějovice, PedF ZU – Plzeň, PedF UJEP – Ústí nad Labem, PedF TUL – Liberec, 

PedF MU – Brno), nejsou objevené činnosti utvářející jejich vlastní poslání nijak více 

upřesněny a lze říct, že jsou v jejich statutech pouze obecně konstatovány. 

                                                 
39

 O statutu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s ohledem na poslání bude ještě pojednáno. 
40

 PedF OU a Pedf UHK ke vzdělávací činnosti odkazují své vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí 

činnosti. Pedf UPOL k těmto uvedeným čtyřem připojuje ještě činnost vývojovou. 
41

 Celkem uvádí čtyři: vědeckou, vzdělávací, uměleckou a doplňkovou. 
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Při hodnocením formulace poslání ve statutech pedagogických fakult podle stanovených 

základních kritérií pro jejich definici
42

 bylo zjištěno, že odpověď na otázku: „Co dělají?“, lze 

nalézt u všech pedagogických fakult, a to prostřednictvím obecně uváděných činností poslání 

ve statutu.  

Při hledání odpovědi na otázku: „Pro koho to dělají?“, však již nenalezneme ani v jedné 

formulaci poslání pedagogických fakult v České republice odpověď. Jedinou výjimkou 

z devíti pedagogických fakult je v tomto ohledu Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, která jako jediná ve svém poslání explicitně uvádí, že se zaměřuje na 

poskytování vysokoškolského vzdělání pedagogických pracovníků, pracovníků v sociální 

sféře dalších vysokoškolsky vzdělaných odborníků.  

Při pohledu na poslední kriteriální otázku: „Proč to dělají?“, nebylo možné u sedmi z devíti 

fakult vyvodit z jejich poslání jasnou odpověď na tuto otázku. Ostatní dvě fakulty měly 

odpověď na otázku „Proč to dělají?“uvedenou mimo formálně vymezované poslání, a to 

v zahajovacích Preambulích
43

 připojených ke svým Statutům. Těmito fakultami byly 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Univerzity 

Karlovy v Praze. Olomoucká fakulta jako důvod svého konání uvádí uvědomění si významu 

poznání, vzdělanosti a kultury pro lidstvo a skutečnost, že moderní společnost by měla být 

společností vzdělanou. Pražská fakulta mluví o významu Univerzity Karlovy pro vzdělanost 

národa a uvědomění si úkolů v oblasti věd o vzdělání a výchově, rozvoje školství, 

výchovných zařízení a péče o pedagogickou učitelskou, vychovatelskou profesi. 

Souhrnné zjištění 

Z provedeného výzkumu prostřednictvím studia a rozboru veřejně politických dokumentů lze 

usuzovat, že Zákon o vysokých školách určuje rozsah činností utvářejících poslání 

normativně okruhem šesti činností (vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, 

uměleckou a další tvůrčí). Z podstaty tohoto legislativního dokumentu, de facto není ani 

možné bližší zaměření jednotlivých institucí nikterak vymezit. Všechny veřejné vysoké školy 

a jejich fakulty (včetně fakult pedagogických), tak mají – bez ohledu na svou povahu – 

v legislativě definované poslání velmi široce. Zákonná norma ale zároveň svěřuje fakultám 

                                                 
42

 Základní kriteriální otázky viz Metodologie a použité zdroje dat. 
43

 Zmiňované Preambule jsou připojeny u citovaných paragrafů příslušných fakult v příloze č. 7. 
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(jako i vysokým školám) vnitřní autonomii k tomu, aby mohly uchopit tento činnostní rámec 

a s jeho pomocí vytvořily své vlastní poslání a deklarovaly svoji vlastní identitu. Je tak do 

značné míry na samotných fakultách, jak a k čemu tuto příležitost využijí. 

Ze studia statutů Pedagogických fakult v České republice je patrné, že v těchto zkoumaných 

dokumentech fakulty možnost formulovat svobodně své poslání využívají jen velmi málo. Ba 

spíše sporadicky, jak tomu je například v pokusech o bližší určení některých činností, které 

jsou odkazovány ke vzdělávací činnosti fakulty, která je ale bohužel obecně vymezena tak, že 

s jistou mírou nadsázky lze tvrdit, že může jít o vzdělávací činnost zaměřenou na jakoukoliv 

vědní oblast a pro jakoukoliv sféru lidského života či povolání, avšak vykonávanou 

v akreditovaných studijních programech. 

 Ve většině statutů je zároveň patrná tendence k vágnímu opakování zákonného znění a 

přejímání legislativou široce definovaných činností. Což má v konečném důsledku za 

výsledek i to, že při posuzování poslání pedagogických fakult si na všechny tři základní 

otázky: “Co dělají? Pro koho to dělají? Proč to dělají?“, dokážeme odpovědět z  poslání 

jednotlivých fakult jen u jediné fakulty, a to u Pedagogické fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. U této instituce zároveň jako u jediné můžeme v jejím poslání spatřit patrnou 

snahu o deklarování vlastní identity – jasné a srozumitelné širšímu okolí.  



55 
 

 

8.2 Zjištění pro výzkumný cíl č. 3 – současné a ideální podíly činností 

k poslání 

Cíl č. 3: Vyzkoumat současné i ideální podíly zjištěných činností na naplňování poslání fakult 

a porovnat je mezi sebou. 

Výzkumná otázka: „V jaké míře se zjištěné činnosti podílejí v současnosti na naplňování 

poslání pedagogických fakult a v jaké míře by se ideálně podílet měly?“ 

Datum sběru: 25. 3. – 24. 4. 2013  

Počet oslovených respondentů: 166 

Počet respondentů celkem: 39 

Počet zpracovaných zcela vyplněných dotazníků: 36  

Dotazníky nezahrnuté do výpočtů v tabulkách: 3 u aktuálních podílů, 3 u ideálních podílů 

(tyto hodnoty jsou značeny v tabulce jako X). 

V následujícím přehledu jsou nejprve v tabulkách č. 4 až č. 12 uvedeny zpracované odpovědi 

s výsledky za jednotlivé fakulty, kde je možné sledovat případné rozdíly mezi aktuálními a 

ideálními podíly oblastí činností na naplňování poslání v rámci odpovědí jednotlivých 

respondentů. U těch případů, kde byly za fakultu zaznamenány tři a více odpovědí, je pro 

lepší orientaci
44

 v celkových rozdílech vytvořen aritmetický průměr.  Avšak s ohledem na 

velké rozptyly v počtech respondentů mezi jednotlivými fakultami, je pro definovaný 

výzkumný cíl nejvíce signifikantní tabulka č. 13. V této tabulce jsou vedle sebe uvedeny 

hodnoty aritmetických průměrů pro aktuální i ideální podíly oblasti činností na naplňování 

poslání pedagogických fakult za všechny respondenty, kteří se dotazníkového šetření 

zúčastnili. Všechny uváděné průměry jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

 

 

                                                 
44

 S ohledem na nízké množství, z něhož je průměr u jednotlivých fakult vytvářen, je potřeba brát tyto hodnoty 

opravdu jen jako ukazatele pro lepší orientaci v předkládaných tabulkách.  
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Aktuální a ideální podíly činností na naplňování poslání (přehled výsledků za jednotlivé 

fakulty): 

Tabulka č. 4. – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Brno X 30 X 20 X 40 X 5 X 5 

Brno 5 10 5 5 79 70 1 1 10 14 

Brno 15 20 10 15 70 60 2 2 3 3 

Brno 35 10 10 10 50 75 3 3 2 2 

Průměr v % 

celkem 18,3 13,3 8,3 10 66,3 68,3 2 2 5 6,3 

 

Tabulka č. 5. – Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

 

 

 

 

Oblasti 

činností  
poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
České 
Budějovice 20 30 20 30 40 30 10 10 10 0 
České  
Budějovice 15 40 10 10 55 35 5 5 15 10 
České 
Budějovice 45 60 0 0 40 40 0 0 15 0 
České  
Budějovice 40 40 10 10 40 40 5 5 5 5 

Průměr v % 
celkem 30 42,5 10 12,5 43,8 36,3 5 5 11,3 3,8 
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Tabulka č. 6. – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity 

v Liberci 

 

Tabulka č. 7. – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 

 

Tabulka č. 8. – Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

 

 

Oblasti 

činnosti 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Liberec 33 10 0 30 33 50 0 0 33 10 

Liberec 15 X 8 X 70 X 4 X 3 X 

Liberec 10 X 0 X 40 X 0 X 50 X 

Průměr v % 

celkem 19,3 / 2,7 / 47,7 / 1,3 / 28,7 / 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Hradec 

Králové 40 30 20 20 40 40 0 0 0 10 
Hradec 

Králové 40 20 10 5 30 60 0 10 20 5 
Hradec 

Králové 40 20 8 10 40 70 2 0 10 0 
Hradec 

Králové 30 35 15 15 50 35 5 5 0 10 

Průměr v % 

celkem 37,5 26,3 13,3 12,5 40 51,3 1,8 3,8 7,5 6,3 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Olomouc 35 25 20 20 35 45 5 5 5 5 

Olomouc 35 35 15 15 35 40 0 0 15 10 

Průměr v % 

celkem / / / / / / / / / / 
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Tabulka č. 9. – Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

 

 

Tabulka č. 10. – Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Ostrava 20 25 10 5 70 70 0 0 0 0 

Ostrava 20 20 30 30 40 40 5 5 5 5 

Ostrava 20 25 10 10 50 50 10 10 10 5 

Ostrava 20 30 20 10 40 45 10 10 10 5 

Průměr v % 

celkem 20 25 17,5 13,8 50 51,3 6,3 6,3 6,3 3,3 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Plzeň X 10 X 20 X 70 X 0 X 0 

Plzeň 25 40 5 5 60 45 5 5 5 5 

Plzeň 40 30 10 20 40 40 5 5 5 5 

Plzeň 25 35 10 10 60 50 0 0 5 5 

Průměr v % 

celkem 30 35 8,3 11,7 53,3 45 3,3 3,3 5 5 
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Tabulka č. 11. – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

Tabulka č. 12. – Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  

Praha X 35 X 10 X 50 X 0 X 5 

Praha 25 30 25 20 30 40 10 0 10 10 

Praha 30 30 10 10 60 60 0 0 0 0 

Praha 30 40 5 10 40 40 0 0 25 10 

Praha 20 25 15 15 55 55 2 1 8 4 

Praha 20 30 10 10 60 50 5 5 5 5 

Praha 30 40 5 5 55 50 5 2 5 3 

Praha 30 35 10 10 55 50 2 2 3 3 

Průměr v % 

celkem 26,4 32,9 11,4 11,4 50,7 49,3 3,4 1,4 8 5 

Oblasti 

činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 
činnost 

Sportovní 

činnost 
Doplňková a 

jiné činnosti 

Pedagogická 

fakulta 
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
aktuální 

podíl 
ideální 

podíl  
Ústí nad 

Labem 20 X 20 X 40 X 5 X 15 X 
Ústí nad 

Labem 15 25 15 15 45 40 15 15 10 5 
Ústí nad 

Labem 0 10 30 30 20 50 0 0 50 10 
Ústí nad 

Labem 25 30 10 15 50 40 10 15 5 0 
Ústí nad 

Labem 50 10 10 10 25 65 10 10 5 5 
Ústí nad 

Labem 15 25 10 10 55 50 10 5 10 10 

Průměr v % 

celkem 20,8 20 15,8 16 39,2 49 8,3 9 15,8 6 
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Tabulka č. 13. – Výsledky aktuálních a ideálních podílů zjištěných činností na celkovém 

naplňování poslání pedagogických fakult. 

  

Oblasti činností 

poslání 

Vědecká 

(výzkumná, 

vývojová) 

Tvůrčí 

(umělecká, 

kulturní) 

Vzdělávací 

činnost 

Sportovní 

činnost 

Doplňková a 

jiné činnosti 

P
ed

a
g

o
g
ic

k
é 

fa
k

u
lt

y
 

ce
lk

em
 

 

 

Aktuální podíly 

průměr v % 25,9 12 47,1 4,2 10,8 

 

Ideální podíly 

průměr v % 27,6 13,8 49,4 4 5,3 

 

Zjištění 

Výsledky z dotazníkového šetření poukázaly na to, že na základě výpovědí vedoucích 

akademických pracovníků pedagogických fakult v České republice zaujímá v současnosti na 

naplňování poslání těchto vysokoškolských institucí největší podíl oblast činnosti 

vzdělávací. Průměrný zjištěný podíl za všechny pedagogické fakulty pro tuto oblast byl 47,1 

%. Druhý největší podíl na naplňování poslání fakult byl zjištěn u oblasti činností vědecké 

(výzkumné, vývojové) s průměrným podílem 25,9 %. Jako další pak následovaly oblasti 

činností tvůrčí (umělecké, kulturní) s 12 % podílu a doplňkové a jiné činností, která 

získala 10,8 %. Nejnižší aktuální podíl na naplňování poslání pedagogických fakult měla 

oblast sportovní činnosti 4,2 %. 

U zjištěných průměrných hodnot za ideální podíly oblastí činností na naplňování poslání 

pedagogických fakult, zůstalo pořadí ideálních podílů – co do velikosti – stejné jako u 

zjištěných aktuálních podílů. Oblast činnosti vzdělávací 49,4 %, vědecké (výzkumné, 

vývojové) 27,6 %, činnosti tvůrčí (umělecké, kulturní) 13,8 %, doplňkové a jiné činnosti 

5,3 % a sportovní 4 %.  

Srovnáním jednotlivých rozdílů mezi průměry aktuálních a ideálních podílů na naplňování 

poslání pedagogických fakult, nebyl mezi žádnou ze zkoumaných oblastí činností (vytvořenou 

na základě rozboru statutů těchto institucí) zjištěn výraznější rozdíl. O menší odlišnosti lze 
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hovořit snad jen u doplňkové a jiné činnosti, kde byl rozdíl mezi aktuálním a ideálním 

podílem 5,5 %. Při celkovém pohledu na zjištěné výsledky tak lze usuzovat, že současné 

proporciální rozložení oblastí činností naplňujících poslání pedagogických fakult v České 

republice není od případného ideálního proporciálního uspořádání hodnoceno vedoucími 

akademickými pracovníky těchto instituci výrazně odlišně. 

8.3 Zjištění pro výzkumný cíl č. 4 – poslání ped. fakult a jeho vnímání 

Cíl č. 4: Nalézt poslání pedagogických fakult a vnímání jeho postavení v rámci systému 

vysokých škol. 

Výzkumná otázka: “Jak definují poslání pedagogických fakult a vnímají jeho postavení v 

rámci systému vysokých škol jejich vedoucí akademičtí pracovníci?“ 

Zjištění 

Otázka č. 3 v dotazníku: „V čem spatřujete hlavní smysl pedagogických fakult?“  

V otevřené otázce po hlavním smyslu
45

 pedagogických fakult, mohli respondenti bez omezení 

na předdefinované oblasti činností, vyjádřit vlastní formulací poslání pedagogických fakult 

jako celku. U sebraných odpovědí
46

 se přihlíželo k jejich celkové shodě, odlišnosti a výsledné 

výpovědní hodnotě v porovnání s výsledky vzešlými z výzkumu formulace poslání ve 

statutech pedagogických fakult. Při pohledu na to, zdali se ve výpovědích respondentů 

objevuje tendence shodná s tou, která byla zjištěna u formulace poslání ve statutech fakult, 

tedy tendence udávat činnosti poslání v širokém a obecně zaměřeném rozsahu, byl zjištěn 

patrný rozdíl. Dotazovaní byli ve svých odpovědích výrazněji specifičtí, přičemž ale i přes 

tyto užší formulace, byla dobře vidět panující široká shoda mezi respondenty. Díky této shodě 

byla i výsledná výpovědní hodnota, kterou bylo možné o poslání fakult získat od jednotlivých 

respondentů cestou otevřené odpovědi, mnohem větší. Oproti tomu široký a obecný rozsah 

činností, které byl uváděn ve statutech fakult, nebyl ve výpovědích respondentů takřka 

zaznamenán
47

. 

                                                 
45

 Odpovědí na otázku po hlavním smyslu pedagogických fakult respondenti de facto sami formulovali poslání, k 

čemuž je v této kapitole dále přihlíženo. Blíže viz podkapitola 7.4.1 Tvorba dotazníku.  
46

 Souhrn odpovědí na otevřené otázky z dotazníků dostupný v příloze č. 6. 
47

 Jediný respondent formuloval odpověď v podobné šíři a obecnosti jako zkoumané statuty fakult. 
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Z konečných výsledků vyplynulo, že u drtivé většiny (34 z 39) respondentů ve formulování 

poslání pedagogických fakult jasně převažovala vzdělávací činnost zaměřená nejvíce na 

přípravu, vzdělávání či výchovu pedagogických pracovníků (učitelů), především však těch 

budoucích. V případech, kdy respondenti současně uváděly i další činnosti poslání, byly tyto 

činnosti v největší míře odvozovány od vzdělávací činnosti nebo s ní nějak spojovány. Tento 

způsob bližšího určení některých činností, se zdá být obdobný tomu, který byl prezentován ve 

statutech. Připomeneme-li si však, že vzdělávací činnost definovaná pedagogickými fakultami 

v jejich statutech, trpěla svým nezaměřením, resp. velmi obecným zaměřením na akreditované 

studijní programy (osm z devíti statutů
48

) a k takto vymezené činnosti byly pak další činnosti 

různě připojovány, je mezi statuty a výpověďmi z dotazníků zřetelná významová odlišnost ve 

formulaci. Oslovené vedoucí akademičtí pracovníci v tomto ohledu totiž mnohem jasněji 

vymezují, o jaké zaměření vzdělávací činnosti jde a komu jsou primárně určeny. Přičemž je 

ještě dobré zmínit, že téměř u poloviny (patnáct respondentů) byla zaznamenána i viditelná 

explicitní snaha o zdůraznění kvalitativních atributů v rámci vykonávání vzdělávací činnosti. 

(př.: příprava kvalitních, kompetentních učitelů atd.), kterou v posláních uvedených ve 

statutech pedagogických fakult prakticky nenalezneme
49

. 

 

Otázka č. 4 v dotazníku: 

„Je podle Vás poslání pedagogických fakult v systému vysokých škol něčím výjimečné?“  

(Pakliže ano uveďte prosím stručně, v čem tuto výjimečnost spatřujete.) 

Přesto, že se jednotlivé odpovědi na tuto otázku ve své formulaci velmi lišily a při zpracování 

nebyla cílem jejich hlubší analýza, bylo možné si hned po prvním prostudování dat odvodit tři 

skupiny, do kterých se většina odpovědí dala zařadit. V této části výzkumu jsou tak uvedeny 

pro alespoň rámcovou orientaci v získaných odpovědích.  

V první skupině se objevovali respondenti, kteří spatřovali výjimečnost poslání 

pedagogických fakult ve své vzdělávací činnosti, jenž propojuje oborového vzdělávání 

                                                 
48

 Vyjma již uváděné Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
49

 Výjimku lze snad nalézt v Preambuli statutu PedF UK v Praze, kde je explicitní zmínka o kvalifikovanosti a 

kompetentnosti připravovaných odborníků. 
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s didaktikou, neboli to, že se studenti nejen učí, ale zároveň i učí jak učit. Nejlépe tuto 

skupinu vystihuje odpověď jednoho z respondentů: „Všechny ostatní fakulty jsou zaměřené 

spíše na obor, nikoli však na to, jak poznatky oboru předávat žákům. I sebevětší odborník je 

za základní a střední škole zbytečný, pokud nedovede poznatky oboru didakticky 

transformovat a vhodným způsobem předat.“
50

 Druhou skupinu vytvořili respondenti, 

kteří vyjadřovali výjimečnost fakult z ideového hlediska, tedy nahlíželi výjimečnost poslání 

fakult více z pozic přínosu pro celou společnost a zejména celý vzdělávací systém. Jak uvedl 

jeden z respondentů: „…bez kvalitně vzdělaných pedagogů není možné kvalitně vzdělávat 

další generace.“
51

 Poslední, třetí skupinou, do níž se daly odpovědi povětšinou zařadit, byla 

skupina, v níž byly odpovědi, které výjimečnost poslání definovaly nejvíce směrem 

k provoznímu charakteru a fungování pedagogických fakult. V této skupině se také 

objevovalo největší množství ohlasů přesahujících rámec stanovené otázky. Šlo především o 

kritiku současného stavu
52

.     

Ze získaných odpovědí však pro původní výzkumnou otázku vyplynulo zásadní zjištění. 

Vedoucí akademičtí pracovníci pedagogických fakult v České republice v široké shodě (35 

z 39 respondentů) vnímají rozdílnost poslání těchto institucí od jiných vzdělávacích institucí v 

rámci systému vysokých škol.  Tato rozdílnost není zároveň z jejich strany argumentována jen 

dopředu lehce odhadnutelnou formální odlišností prováděných studijních oborů, ale i jinými 

(zde jen fragmentárně uvedenými) věcnými aspekty. 

  

                                                 
50

 Výpověď respondenta z výzkumu - všichni respondenti byli ve výzkumu vedeni anonymně. 
51

 Výpověď respondenta z výzkumu. 
52

 Poznatky získané kritickým, původně nezamýšleným, zhodnocením současného fungování systému 

pedagogických fakult, budou v závěrečné kapitole ještě zmíněny. 
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9 Závěr  

V diplomové práci mělo být zjištěno jaké je poslání pedagogických fakult ve vzdělávacím 

systému České republiky. Ke konstituování tohoto hlavního cíle byly využity poznatky 

získané ze stanovených jednotlivých dílčích cílů, ve kterých jsme se zabývaly posláním 

pedagogických fakult, možnostmi jeho definování, jeho formální a výpovědní hodnotou. 

Vycházelo se z předpokladu, že poslání instituce je základním východiskem pro její samotnou 

existenci a hraje zároveň důležitou roli v plánovacích a rozhodovacích procesech při řízení 

instituce, ale i při zdůvodnění jejího samotného jednání. Poslání pedagogických fakult bylo 

zkoumáno na třech úrovních, legislativní, institucionální a expertní.  Hlavní pilíř metodologie 

tvořilo studium a rozbor veřejně politických dokumentů, vícekriteriální výběr a expertní 

dotazníkové šetření. Ústředními východisky této práce bylo teoretické východisko poslání 

v neziskových organizacích a hodnotové východisko zakládající se na potřebě 

transparentnější diferenciace segmentu pedagogických fakult v rámci systému terciárního 

vzdělávání.  

Tato práce nechtěla pedagogické fakulty hodnotit z hlediska kvality jejich fungování, složitost 

a četná úskalí tohoto úkolu byla představena již v úvodu, přičemž na takovéto hodnocení není 

podle mého názoru doposud náležitě připraveno ani Ministerstvo školství tělovýchovy a 

sportu
53

. V souvislosti s na počátku deklarovaným hodnotovým východiskem bylo záměrem, 

aby segment pedagogických fakult explicitně vyjádřil své poslání ve vzdělávacím systému, 

aby srozumitelně a přitom zcela elementárně vymezil sám sebe uvnitř tohoto systému. Při 

četných diskuzích na téma prestiže či fungování pedagogických fakult, totiž (mimo jiné) 

nabývá člověk pocitu, že se v často již nepřehledných diskuzích pod tíhou kritiky převážně 

provozně-technického charakteru, začíná ztrácet to nejpodstatnější, o co pedagogickým 

fakultám jde.  

Jaké tedy vlastně je poslání pedagogických fakult v České republice? Konečná odpověď na 

tuto otázku na první pohled triviálně stanovenou otázku, není zcela jednoduchá, už jen proto, 

že každá ze tří nahlížených optik (legislativa, statuty, vedoucí akademičtí pracovníci) nabídla 

trochu jinou odpověď. 

                                                 
53

 V souvislosti s informacemi o nově připravované Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2020 jsou tyto 

aktivity teprve ve fázi přípravného procesu. 
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Při zkoumání legislativy bylo zjištěno, že činnosti utvářející poslání pedagogických fakult 

mohou být stejné jako činnosti utvářející poslání jakékoliv jiné vysoké školy či fakulty. 

Legislativa ve vztahu k pedagogickým fakultám poslání nikterak zvlášť nevymezuje. Činnosti 

utvářející poslání (vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí) jsou 

definovány obecně a mají ve vztahu ke vzdělávacím institucím spíše technicistní a provozní 

charakter. Lze je tak považovat spíše za rámcově definované okruhy činností, které mají 

poslání konstituovat, jelikož sami o sobě poskytují o identitě dané vzdělávací instituce jen 

velmi obecnou – a z hlediska poslání – minimální výpovědní hodnotu. I přes tuto unifikaci 

poslání pro všechny typy veřejných vysokých škol a jejich fakult, však zákon umožňuje 

vzdělávacím institucím, aby si své vlastní poslání, a tedy i identitu, definovaly sami a to právě 

především prostřednictvím bližšího určení v oblastech svého zaměření či hodnotového 

postoje.  

Patrně nejpříhodnější prostor, kde mohou pedagogické fakulty tuto autonomii uplatnit a 

definovat své poslání, v němž je možné se od počátku odlišit od vysokoškolských fakult 

jiného typu, deklarovat svoji identitu a vyslat tak o sobě jasný a srozumitelný signál široké 

(nejen odborné) veřejnosti, je v  ustanovujících dokumentech těchto vzdělávacích institucí – 

ve statutech. Z jejich podrobného studia je však patrné, že namísto této možnosti se 

pedagogické fakulty ve svých statutech uchylují nejčastěji jen k formálnímu přejímání 

činností, které jim vymezuje legislativa nebo jen dalšímu obecnému rozšiřování okruhu 

činností konstituujících poslání (sportovní, kulturní, doplňková činnost). V některých 

případech se zdá, že fakulty opravdu jen překopírovaly do svého poslání zákonné znění, a tím 

považují otázku svého poslání za vyřešenou resp. formálně splněnou. V jiných statutech pak 

fakulty postupují na první pohled s o trochu větší pečlivostí. Odkazují smysl či účel 

prováděných činností utvářejících poslání ke své vzdělávací činnosti. Zaměření této činnosti 

je ale spojeno pouze s akreditovanými studijními programy, tedy opět pouze s formální 

stránkou.  

Ať tak či onak, o vlastní identitě pedagogické fakulty, se prostřednictvím jejího poslání ze 

statutu nedozvíme o moc více než ze Zákona o vysokých školách
54

. To, co ve statutech 

evidentně chybí je deklarace integrálního prvku poslání těchto fakult, ke kterému by se daly 

                                                 
54

 O tom, že Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci je v tomto ohledu výjimkou, bylo již dříve 

pojednáno. 
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okruhy činností vztahovat či navázat a dávaly by tak již větší smysl. Proto také na základě 

statutů sice v celku dobře poznáme, jaké všechny činnosti pedagogické fakulty dělají, ale není 

již možné zcela jasně říct to podstatné, tedy proč to dělají a pro koho tady vlastně jsou. 

Neboli, jaký je vlastně hlavní smysl jejich konání.  

Pro autora práce tak poněkud překvapivě až třetí pohled nahlížený z perspektivy jednotlivých 

odpovědí získaných téměř od čtvrtiny vedoucích akademických pracovníku ze všech 

pedagogických fakult v České republice umožnil dosáhnout jasnějšího a srozumitelnějšího 

pohledu na poslání těchto institucí mnohem lépe, než devět zákládajících dokumentů těchto 

institucí. Oproti tomu, jak vágně je vyjádřeno poslání ve statutech fakult, se na základě 

sebraných odpovědí zdá, že jejich vedoucí pracovníci, tedy aktéři kteří samotnému poslání 

vdechují život prostřednictvím své práce, mají jasno v tom proč, pro koho a co vlastně dělají. 

Proto také oni jako jediní ze zkoumaných oblastí, vnesli do výzkumu informace, z nichž je 

možné na základní výzkumnou otázku této práce tedy: „Jaké je poslání pedagogických fakult 

ve vzdělávacím systému České republiky?“ odpovědět věcným a nikoliv hodnotícím 

způsobem, jak tomu bylo u zkoumaných dokumentů. Optikou respondentů je primárním 

těžištěm poslání pedagogických fakult především příprava kvalitních budoucích učitelů. Až za 

ní následují další činnosti.  

Skupina složená z jednotlivců poměrně heterogenního složení – co do reprezentace 

jednotlivých pedagogických fakult u nás – tak byla schopna v celku homogenně formulovat 

poslání těchto institucí mnohem lépe a s výrazněji lepší výpovědní hodnotou, než samotné 

vzdělávací instituce ve svém ustanovujícím dokumentu. Společně s tím, je ještě s ohledem na 

fungování fakult zajímavé poukázat na zjištění, že poměr jednotlivých podílů činností, které 

toto poslání na fakultách pomáhají naplňovat, není v prozkoumaném měřítku vnímán jako 

více problematický. 

Na základě teoretického východiska poslání v řízení neziskových organizacích pak práce 

dospěla i k dalšímu zjištění, že díky vzájemné významové shodě vedoucích akademických 

pracovníků na poslání pedagogických fakult, může poslání fungovat v organizaci jako 

synergický impuls. Díky tomuto impulsu mohou zaměstnanci v organizaci více chápat smysl 

své konkrétní činnosti a tím jsou schopni navzájem i lépe spolupracovat. Jasné poslání 

formulované jednotlivými vedoucími akademickými pracovníky, ale není pedagogickými 

fakultami směrem „ven“ z organizace proklamováno. Poslání vysílané směrem od fakult 
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prostřednictvím jejich statutů je však i přes velký výčet vykonávaných činností, matoucí. 

Tento fakt může mít za následek závažné dopady na důvěryhodnost instituce pro širší okolí. 

V situaci, kdy si zaměstnanci uvnitř instituce zřetelně uvědomují její poslání, ale instituce 

samotná jej takto explicitně nedefinuje, pak pedagogickým fakultám riziko deformace 

poslání. Tedy situace, kdy jsou členové instituce přesvědčení o správnosti svého konání do té 

míry, že vnímají již jen instituci jako takovou. V takové chvíli se organizace uzavírají více 

sami do sebe a začínají působit spíše jako „univerzita v univerzitě.“ 

Fakt, že vedoucí pracovníci akademický fakult prostřednictví této práce svůj jednotný postoj 

ukázali, má velký význam a neměl by být přehlédnut. Pakliže totiž na tento postoj dokážou 

navázat oficiální proklamací i samotné fakulty, je možné se výrazně posunout z bludného 

kruhu příčin a důsledků nekonečných debat o kvalitě, fungování a budoucím postavení 

pedagogických fakult v systému terciárního vzdělávání. Právě v této době, kdy záměry 

vzdělávací politiky pro rozvoj terciárního systému směřují nevyhnutelně k diferenciaci 

vysokých škol, je však nutné, aby samotné pedagogické fakulty ze své pozice specifických 

vysokoškolských institucí srozumitelně vymezily co, proč a pro koho chtějí dělat. Tento krok 

jednotliví akademičtí pracovníci, tak jak se stalo v tomto výzkumu, za fakulty udělat 

nemohou. V blízké budoucnosti je tedy na fakultách, aby sami jasně a transparentně 

formulovaly své poslání a je na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, aby k tomuto 

poslání přihlíželo při zamýšlené diferenciaci vysokých škol. 
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10 Summary 

This work dealt with the mission of the pedagogic faculties in Czech republic. For this 

investigation were choosen legal documents, higher education legislation, institutions (statute 

of the faculty) and the focus was centred on the definition and formulation of the mission of 

the faculties of education. In the same focus were investigated personal opinions about 

mission of the faculties from the senior academic staff by expert survey. The Higher 

education act and the current status of the faculties of education are assumed to only differ a 

little in terms of the formal conception and the meaning of the value of mission.  Their 

definition is in both cases expressed by general terms and not even in the status of the 

faculties does it aim to define their identity. It is being discovered that first the academic staff 

upon being inquired personally are able to define the mission of the faculties of education 

clearly and intelligibly.  
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