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ABSTRAKT: 

Diplomová práce se zabývá dvěma hlavníma výzkumnými problémy.  

 Klíčovým tématem diplomové práce je uplatnění absolventů učitelského studia 

se zaměřením na technickou a informační výchovu na PedF UK v Praze v období 2001-

2011 a zmapování potřeb jejich dalšího vzdělávání. Cílem diplomové práce je vytvoření 

uceleného přehledu vývoje studijního oboru ve vztahu ke kvalitě praktického uplatnění 

absolventů v letech 2001–2011 a jejich potřeb z hlediska doplnění odborného 

oborového i pedagogického vzdělání. Teoretickým východiskem pro řešení 

diplomového úkolu je analýza studijních plánů učitelství se zaměřením na technickou 

a informační výchovu akreditovanými na PedF UK v letech 1996-2011. Empirická část 

se zaměřuje na dotazníkové šetření provedené mezi absolventy těchto studijních oborů, 

jehož cílem bylo zjistit pomocí rozsáhlého on-line dotazníku nejen to, v jakých oborech 

a profesích nacházejí uplatnění absolventi pětiletého magisterského studia oboru 

Technická a informační výchova, dvouletého navazujícího studijního oboru učitelství 

VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační technologie a dvouletého navazujícího 

studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ Technická a informační výchova na PedF 

UK v Praze, ale i to, do jaké míry podle absolventů, kteří působí ve školní praxi, 

odpovídají studijní programy, podle nichž byli na svou profesi učitele připravováni, 

potřebám vzdělávací praxe ve školách. Data v empirické části byla získávána od 

absolventů, kteří absolvovali svá studia na PedF UK v letech 2001–2011. Zjištění 

empirického šetření byla interpretována v kontextu vysokoškolské přípravy učitelů, byla 



 

 

využita k identifikaci silných a slabých stránek vysokoškolské přípravy budoucích 

učitelů z hlediska začínajících učitelů a stala se východiskem pro doporučení na úpravy 

studijního plánu výše zmiňovaných dvouletých navazujících studijních oborů, 

tematických okruhů pro další vzdělávání absolventů těchto oborů působících ve 

vzdělávacím sektoru.  
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ABSTRACT: 

The thesis deals with two major subjects of research.  

The key topic of the thesis focuses on employability of graduates of teacher 

training programmes in teaching technical and information technology or ICT at the 

Faculty of Education of the Charles University in Prague (“PedF UK”) in 2001-2011 

and mapping of their needs of further education. The aim of the thesis is to present a 

complex survey of the development of the subject in relation to the degree of graduates 

employability in 2001 – 2011 and their needs from the point of view of complementary 

professional and pedagogical training. The theoretical basis for the solution of the 

problem posed by the thesis is the analysis of teacher training curriculums focusing on 

teaching technical and information technology accredited at the PedF UK in 1996 - 

2011. The empirical part includes a questionnaire distributed to the graduates of these 

programmes the aim of which was to find out through a detailed on-line inquiry in 

which fields and professions are employed the graduates of the following teacher 

training programmes: five-year master’s programme in  technical and information 

technology training, two-year complementary teacher training programme in Teaching 
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1 ÚVOD 

 Při výběru tématu diplomové práce jsem vycházela z vlastního poznání a 

zkušeností, k nimž jsem dospěla při porovnávání vlastních představ o budoucím 

povolání učitele s vysokoškolskou přípravou na toto povolání a vlastními zkušenostmi 

s vykonáváním této profese na základní škole. Jako neaprobovaný učitel působím již 3 

roky na základní škole, na níž vyučuji předměty Tělesnou výchovu a Informatiku. 

Každodenně tak zjišťuji, co vše by měl začínající učitel umět a znát, na co by měl být 

připraven, aby mohl dobře vykonávat svou pedagogickou profesi.  

 Osobní konfrontace teoretické přípravy a praktického využití na vysoké škole 

nabytých znalostí mě motivovala k výběru a zpracování diplomové práce zaměřené na 

problematiku uplatnění čerstvých absolventů učitelství a jejich pohledu na to, jak byli 

na vysoké škole na profesi učitele připravováni, co mohou uplatnit v praxi, na co 

naopak nebyli dostatečně během vysokoškolského studia připravováni. Osobně se 

domnívám, že výsledky získané ve výzkumném šetření mezi absolventy mohou být 

využity jako zpětná vazba pro katedru, která se rozhodující měrou podílí/podílela na 

jejich přípravě pro praxi, zda její absolventi nepotřebují nějakou další podporu, jak 

absolventi z pohledu svého uplatnění v praxi hodnotí své studium na fakultě, zda získali 

v průběhu studia dostatečné základy k tomu, aby se v praxi uplatnili, jaké úpravy či 

změny by v pojetí studia oboru, který absolvovali, doporučovali, jak se po několika 

letech optikou své praxe dívají na studium na fakultě, co jim k získání pracovního místa 

či jeho udržení chybělo.  

 Považuji za velmi důležité zmapovat, kde absolventi katedry informačních 

technologií a technické výchovy PedF UK nacházejí uplatnění a do jaké míry vnímají, 

jak byli na své působení v praxi během vysokoškolského studia připraveni. Téma své 

diplomové práce považuji za velmi aktuální již proto, že v oblasti informačních 

technologií dochází k velice prudkým změnám a inovacím jak v oblasti produktové, 

procesní, organizační či marketingové (Basl, 2010), tak v oblasti edukační, takže 

v konečném důsledku tohoto rychlého vývoje technologií se mění ze vzdělávacího 

pohledu také koncept ICT kompetence/ICT gramotnosti žáků a učitelů a mění se i 

možnosti, jak tyto technologie využívat v každodenní práci učitelů bez ohledu na jejich 

aprobaci a v učení žáků. Kromě toho ve školské praxi předměty zaměřené na ICT 

vyučují velmi často nekvalifikovaní učitelé ICT, učitelé přírodovědných oborů včetně 
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matematiky, ale také učitelé humanitně či umělecky zaměřených předmětů. Školám pro 

výuku předmětů zaměřených na ICT sice chybějí kvalifikovaní učitelé ICT, nicméně 

absolventi učitelství se zaměřením na ICT či informatické předměty obtížně hledají 

uplatnění ve školách – učitelská místa jsou totiž obsazena. 

 ICT je v současné době velmi moderní rozvíjející se perspektivní a žádaný obor. 

Školství potřebuje moderní a vzdělané učitele, kteří umějí nejen využívat dnešní 

moderní technologie, ale dokážou žáky s těmito technologiemi učit pracovat pro 

potřeby (školního) vzdělávání a získávat jejich zájem o ICT jako o obor. Proto je velmi 

důležitá kvalitní vysokoškolská příprava učitelů – ICT specialistů, kteří budou schopni 

nejen předávat své znalosti svým žákům a studentům, ale i pomáhat svým kolegům 

učitelům při využívání technologií v jejich práci. Je tedy velice důležité, aby pracoviště, 

jež se zabývá přípravou učitelů ICT předmětů na ZŠ a SŠ, na PedF UK v Praze, což jest 

konkrétně katedra informačních technologií a technické výchovy, dostávalo od svých 

absolventů zpětnou vazbu, do jaké míry se jí daří připravovat své studenty na potřeby 

praxe a trhu práce. Kde skutečně nacházejí uplatnění absolventi této katedry? Působí 

v praxi jako učitelé, nebo se spíše věnují správě ICT ve školských institucích? 

Nacházejí uplatnění i mimo vzdělávací sektor? Nevyužili někteří absolventi studia na 

PedF jen k získání vysokoškolského diplomu s vědomím toho, že díky zaměření na ICT 

najdou uplatnění v jiných oborech, které se školstvím nemají nic společného? 

 Problematikou absolventů se na katedře informačních technologií a technické 

výchovy doposud nikdo detailně nezabýval. Katedra se příležitostně setkává 

s některými svými absolventy například při návštěvách škol při zajišťování 

pedagogických praxí nebo na akcích souvisejících s řešením fakultních, národních či 

mezinárodních projektů. Někteří absolventi příležitostně navštěvují katedru a zúčastňují 

se některých akcí organizovaných fakultou pro veřejnost. Nicméně zkušenosti 

absolventů této katedry nebyly dosud komplexně shromážděny, vyhodnoceny a využity 

pro případnou aktualizaci či modifikaci vysokoškolské přípravy učitelů ICT. 

 Obor ICT, jehož výsledky se promítají do prakticky všech oborů lidské činnosti 

včetně profese učitele, klade na instituce připravující učitele velké nároky v oblasti 

odborných znalostí z dynamicky se rozvíjejících oborů (ICT, výpočetní technika, 

počítačové systémy, informatika aj.), na technické a softwarové vybavení a na 

zkušenosti s aplikováním ICT ve školách. Z těchto důvodů je tudíž zajímavé sledovat i 
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vývoj studijních plánů pro přípravu ICT učitelů na PedF UK. Absolventi mohou být na 

trhu práce osloveni a ekonomicky motivováni k uplatnění mimo pedagogickou oblast, 

mohou nastupovat do neučitelských zaměstnání, protože učitelská místa jsou obsazena, 

neboť předměty ICT vyučují učitelé jiných aprobací. Jaké jsou zkušenosti absolventů 

s vyhledáním pracovních pozic potřebných k výkonu učitelského povolání? Je skutečně 

absolvent pedagogické fakulty prioritně orientován na učitelství? Cítí se teoreticky plně 

kvalifikován pro zvolené zaměstnání? 

 Diplomová práce je uspořádána do 12 kapitol. Kapitola 1 je kapitolou úvodní. 

V kapitole 2 je vymezen výzkumný problém diplomového projektu, jeho výzkumné 

pole, hlavní výzkumné cíle a použité výzkumné metody. V kapitole 3 je zpracována 

teoretická část diplomové práce, která seznamuje s výsledky analýzy studijních plánů 

oboru učitelství se zaměřením informační komunikační výchova a technická výchova, 

podle nichž se v letech 1996-2011 uskutečňovala příprava budoucích ICT učitelů na 

PedF UK v Praze, a popisuje současný stav koncepce vysokoškolské přípravy ICT 

učitelů. Teoretická část ukazuje, jak (administrativně) komplikovaný a časově náročný 

je proces změny studijního plánu. Teoretická část se věnuje rovněž požadavkům 

kladeným na profesi učitele ICT, jeho vlastnosti a znalosti, na role, které se očekávají 

od učitele ICT, a na to, v jakých znalostech by se měl učitel ICT dál rozvíjet. Jedním 

z témat teoretické části je i společenská poptávka po oboru informační a technická 

výchova nebo ICT v různých odvětvích pracovních příležitostí se speciálním důrazem 

na učitelství a postavení výuky zmíněných oborů ve vzdělávacím systému. Záměrem 

takto koncipované teoretické části je sestavení komplexního pohledu na rozsah a způsob 

vzdělávání absolventa učitelského oboru se zaměřením na technickou a informační 

výchovu nebo ICT a možnosti jeho uplatnění.  

 Vlastní empirické části jsou věnovány kapitoly 4, 5 a 6. V kapitole 4 je popsáno 

výzkumné šetření mezi absolventy katedry informačních technologií a technické 

výchovy v letech 2001 až 2011, jehož cílem bylo zjistit, kde a jaké získali uplatnění, 

jaké znalosti získané v průběhu vysokoškolského studia využívají, které naopak 

považují za nadbytečné, zbytečné či nepoužitelné v praxi, zda naopak některé poznatky 

postrádali. Šetření mezi absolventy se zaměřilo i na jejich problémy při získávání 

pracovního místa a v samotné praxi. 
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 Pro potřeby výzkumného šetření jsem použila dotazníkovou metodu průzkumu, 

doplněnou v menší míře i o formu přímého rozhovoru. Výsledky průzkumu závisely 

velice na ochotě respondentů z řad absolventů PedF. Nebylo jednoduché shromáždit 

data pro analýzu situace. Jedním z důvodů, proč byla zvolena elektronická forma on-

line dotazníku, bylo minimalizovat čas, který by respondenti strávili vyplňováním a 

odevzdáváním dotazníku. 

 Výsledky analýzy odpovědí respondentů byly zpracovány jednak v podobě 

statistických údajů, slovních komentářů a grafických zobrazení. Výsledky byly 

porovnány s výsledky získanými v rozhovorech a jsou shrnuty v podkapitole 4.4 

Výsledky výzkumného šetření a v kapitole 5 Shrnutí výsledků empirické části 

výzkumného šetření. Kapitola 6 Vyhodnocení výzkumných předpokladů doplňuje 

analýzu a interpretaci výsledků empirického šetření diplomového projektu a shrnuje 

výsledky dle předpokladů výzkumného šetření. V kapitolách 7 Diskuze a 8 Závěr jsem 

využila i svých vlastních postřehů a praktických zkušeností v oblasti studium – praxe, 

resp. učitelské uplatnění.  

 Jsem si vědoma toho, že možnosti uplatnění absolventů KITTV PedF, jejich 

celková spokojenost s výkonem učitelského povolání, se zvoleným pracovním 

zařazením nezávisí pouze na obsahu a kvalitě vysokoškolského studia, ale je rovněž 

ovlivňována řadou významných faktorů od ekonomických přes společenské (mezilidské 

vztahy, společenské uznání atp.) až po koncepci strategie vzdělávací politiky České 

republiky (např. chybějící standardy pro vzdělávání v ICT, malá možnost 

mezinárodního srovnávání a získávání zkušeností, nedostatečné technické vybavení 

školských zařízení, nedořešené otázky týkající se kariérního řádu a standardu učitelské 

profese, atp.). 
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2 VYMEZENÍ VÝZKUMNÉHO POLE, PROBLÉMŮ A CÍLŮ 

DIPLOMOVÉHO PROJEKTU 

2.1 Výzkumné pole  

 Výzkumným polem diplomové práce je oblast uplatnění absolventů pětiletého 

magisterského studia oboru Technická a informační výchova, dvouletého navazujícího 

studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Informační a komunikační technologie 

a dvouletého navazujícího studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ Technická 

a informační výchova v praxi a na trhu práce zajišťovaných Katedrou informačních 

technologií a technické výchovy na PedF UK v Praze. Klíčovým tématem je získání 

zpětné vazby o vysokoškolské přípravě budoucích učitelů ICT předmětů a technické 

a informační výchovy na ZŠ, resp. SŠ, která se realizuje na Pedagogické fakultě UK 

v Praze. 

 Obsahem výzkumného pole je úspěšnost uplatnění absolventů UK PedF KITTV 

v učitelské profesi. Diplomová práce se snaží zjistit, do jaké míry jsou budoucí učitelé 

ICT připraveni pro profesi učitele ICT předmětů na ZŠ a SŠ, zda studijní plán 

vysokoškolského studia, kterým absolventi prošli, byl dostačující pro jejich přípravu na 

učitelskou profesi. Utváří takto koncipované vysokoškolské studium dostatečně profesní 

kompetence učitele ICT, které požaduje společnost? Využije budoucí učitel ICT 

všechny poznatky a dovednosti, které si osvojil v průběhu vysokoškolského studia na 

PedF UK? Byl objem, rozsah a hloubka odborných poznatků a dovedností z oborů 

výpočetní techniky, informatiky a ICT a psycho-didaktických disciplín, zařazených do 

studia budoucích ICT učitelů, dostatečný? Na co absolventi pro působení v praxi nebyli 

v průběhu vysokoškolského studia připravováni? Co jim v jejich vysokoškolské 

přípravě na učitelské povolání chybělo, co naopak výrazně přispělo k jejich profesnímu 

profilu?  

 „Katedra informačních technologií a technické výchovy připravuje studenty 

magisterského studia oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – Informační a komunikační 

technologie pro profesi učitele vyučovacích předmětů, tematických celků, kurzů 

a projektů orientovaných do oblasti ICT  a informační výchovy především ve 
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vzdělávacích institucích poskytujících základní a střední vzdělávání.“ (KITTV PedF 

UK Praha, 2014)
1
 

 Do jaké míry se daří připravit studenty na to, aby byli schopni nejen vyučovat 

povinné, povinně volitelné a volitelné předměty se zaměřením na ICT na počítačové 

technologie a naplňovat cíle informační výchovy na ZŠ a SŠ, ale i pomáhat učitelům 

školy při implementaci ICT do jiných vyučovacích předmětů a rozvíjet mezipředmětové 

vztahy, aplikovat e-learning ve vzdělávací praxi na základních či středních školách, 

případně podílet se na zájmové činnosti dětí nebo věnovat se školicí činnosti 

v podmínkách školských institucí či podnikového vzdělávání zaměřené na ICT (KITTV 

PedF UK Praha, 2014)
2
. 

 Absolvent KITTV by měl najít uplatnění na všech typech základních škol, 

gymnázií, středních odborných škol, lyceí a odborných učilišť. Měl by plnit roli učitele 

povinných a volitelných vyučovacích předmětů zaměřených na ICT na všech typech ZŠ 

nebo na školách vzdělávajících podle RVP G, případně RVP OV, vychovatele či 

lektora. Měl by najít uplatnění jako vedoucí kroužků zájmové mimoškolní činnosti 

v domovech dětí a mládeže a zařízeních, v nichž se zabývají pedagogikou volného času, 

nebo jako pracovník školicích institucí mimo resort školství nebo v podnikovém 

vzdělávání (KITTV PedF UK Praha, 2014)
3
. 

 V rámci vymezení výzkumného pole považuji za důležité z hlediska 

formulování závěru výzkumu vymezení očekávaného profilu absolventa sledovaného 

oboru, a to pro: 

1. profesi učitele 

2. vychovatele a pedagoga volného času 

3. profese firemního lektora 

Jedná se o obecný profil absolventa PedF se zvláštním zřetelem na specifika oboru 

ICT/TIV.  

                                                 
1
 Profil absolventa. KITTV PedF UK Praha: Informační a komunikační technologie. [online]. 2014 [cit. 

2014-03-09]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=295  
2
 Profil absolventa. KITTV PedF UK Praha: Informační a komunikační technologie. [online]. 2014 [cit. 

2014-03-09]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=295  
3
 Profil absolventa. KITTV PedF UK Praha: Technická a informační výchova. [online]. 2014 [cit. 2014-

03-10]. Dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=305  

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=295
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=295
http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=305
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 Diplomový projekt se zabývá nejen uplatněním, ale i profesními potřebami 

absolventů katedry a jejich dalším vzděláváním. Cíle výzkumu diplomové práce jsou 

v přímém vztahu k formulovaným otázkám. 

2.2 Výzkumné problémy 

 Diplomová práce se zaměřuje na tyto dva hlavní výzkumné problémy: 

 HVP1:  Jaké je v praxi uplatnění absolventů, kteří získali magisterský titul studiem 

oborů se zaměřením na učitelství VVP na ZŠ a SŠ  TIV/ICT zajišťovaných KITTV UK 

PedF? 

 HVP2:  Jak dostačující byla vysokoškolská příprava učitelů ICT z hlediska 

využitelnosti ve školské praxi z pohledu absolventů?  

Dílčí výzkumné problémy 

 DVP1-1: Jak velká část absolventů pracuje ve školství ve svém aprobačním oboru 

TIV/ICT? 

 DVP1-2: Z jakých důvodů absolventi volí jiné než učitelské profese? Profese se 

zaměřením ICT, související s ICT. 

 DVP1-3: Proč absolventi hledají uplatnění mimo svůj aprobační obor především 

mimo školství? 

 DVP2-1:  Bylo studium, které absolvent dokončil, postačující pro jeho učitelskou 

praxi?  

 DVP2-2: Jaké změny studijních plánů absolventi doporučují pro vysokoškolskou 

přípravu učitele ICT/TIV? 

 DVP2-3: Jaké doporučení adresují absolventi katedře informačních technologií 

a technické výchovy?  

 DVP2-4: Má absolvent potřebu se dále vzdělávat v oboru?  Jaká je jeho představa 

o dalším vzdělávání? 

Z hlavních a dílčích výzkumných problémů praktické části diplomové práce byly 

definovány následující hlavní a dílčí cíle výzkumu. 
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2.3 Výzkumné cíle  

Hlavní výzkumný cíl 

 HVC1 : Zmapovat a analyzovat uplatnění absolventů studijních oborů učitelství se 

zaměřením na TIV/ ICT. 

 HVC2: Analyzovat míru připravenosti pro výkon učitelství TIV/ICT a podněty 

a požadavků na změny přípravného studia, případně dalšího vzdělávání.  

Dílčí výzkumné cíle 

 DVC1-1: Provést výzkumné šetření mezi absolventy o jejich uplatnění a jejich rolí 

v pedagogickém oboru. 

 DVC1-2: Provést šetření o uplatnění absolventů v oboru ICT mimo školství.  

 DVC1-3: Zjistit důvody, proč absolventi odcházejí od vystudovaného učitelského 

oboru k jiné profesi.  

 DVC2-1:Analyzovat připomínky absolventů k absolvovanému vysokoškolskému 

studiu na PedF UK.  

 DVC2-2: Zmapovat možnosti komunikace v oblasti spolupráce mezi fakultou a 

absolventy v profesní oblasti. 

 DVC2-3: Identifikovat požadavky absolventů-učitelů na jejich další odborné 

vzdělávání. 

 DVC3: Navrhnout změny studijních plánů výše uvedených oboru podle výsledků 

výzkumu. 

2.4 Výzkumné metody 

 Pro řešení diplomového úkolu jsem použila jak analyticko-syntetické metody 

pro oblast teoretického šetření, tak metody pro provedení výzkumného šetření. 

Z teoretických výzkumných metod jsem použila analyticko-syntetické metody (studium, 

rešerše, komparativní metody pro analýzu studijních plánů a metody hodnocení). 

 Pro výzkumné šetření mezi respondenty jsem použila dotazníkovou metodu 

doplněnou metodou rozhovoru.  
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 Pro empirickou část pro získání dat byla zvolena metoda dotazníkového šetření, 

doplněná metodou rozhovoru. Dotazníkovou metodu jsem zvolila proto, že „umožňuje 

najednou oslovit větší počet respondentů a získat pro následné zpracování dotazníku 

požadovanou srovnatelnou formu odpovědi. U dotazníkové metody například v 

porovnání s metodou rozhovoru je možnost získání informací od většího počtu 

absolventů, větší ochota dotazovaných spolupracovat se zadavatelem dotazníku i jistá 

anonymita respondenta. Rovněž rozsah a zpracování výsledků je logičtější a rychlejší. 

Dotazníková metoda klade vysoké nároky na zpracování formuláře: logické členění, 

jednoznačná formulace otázek, sledování provázanosti dotazů s ohledem na sledované 

cíle, validitu a spolehlivost“ (Walker, 2013). 

 Dotazníkové šetření se uskutečnilo mezi absolventy studia oborů TIV/ZT/ICT na 

PedF UK, v období 2001-2011. Metoda dotazníku byla zaměřena na zjišťování 

problematiky studia a následného uplatnění. 

 Pro lepší orientaci ve zkoumané problematice jsem podpůrně používala 

z kategorie kvalitativního výzkumu metodu pozorování, které probíhalo na spřátelených 

základních a středních školách. Hlavním cílem pozorování bylo praktické ověření 

obsazenosti učitelských míst ICT plně aprobovanými absolventy. S pozorováním 

souvisel i rozhovor s pracovníky a vedením navštívených škol. V rozhovorech byly 

zjišťovány jejich názory i možnosti pro uplatnění absolventů TIV/ICT.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Příprava učitelů technicky a počítačově zaměřených předmětů na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

 Raketový nástup všeobecného využívání informačních technologií v průmyslu, 

administrativě po domácnosti, obchod i umění přinesl revoluci i do požadavků na 

vzdělání učitelů – společenská poptávka po soustavné a odborně i pedagogicky 

dobře zvládnuté přípravě absolventů základních a středních škol znamenala 

vytvoření nového samostatného oboru vysokoškolského pedagogického studia 

zastřešovaného katedrou informačních technologií a technické výchovy. 

 K pochopení stavu vzdělávání učitelů ICT na PedF UK v Praze si dovolím 

zmínit některé historické skutečnosti a charakterizovat vzdělávací zaměření fakulty 

včetně profilu absolventa fakulty. V kontextu pedagogické činnosti fakulty lze pak 

lépe pochopit, proč a jakým způsobem byli od 1996 připravováni na katedře KITTV 

budoucí učitelí ICT/TIV/IT a jaký je profil absolventa studií zajišťovaných KITTV. 

3.1.1  Vzdělávání učitelů na PedF UK v Praze 

Historie a rozvoj katedry se v uplynulých dvaceti letech se podobně jako na 

dalších katedrách PedF UK promítaly do pedagogické činnosti katedry KITTV a do 

její koncepce výuky učitelských oborů zaměřených na výuku ICT. „ Společenské 

změny po 17. listopadu 1989 vytvořily nové podmínky i pro učitelské vzdělání. 

Začaly se obnovovat katedry zrušené v sedmdesátých letech a život Pedagogické 

fakulty navázal na dobré tradice z počátku její existence. Pedagogická fakulta 

vzdělává učitele všech druhů a stupňů škol, vychovává vědecké odborníky v oblasti 

pedagogických a s nimi hraničních věd v úzké vazbě na vědecké, technické a 

umělecké obory, jež se promítají do vzdělávacího systému v podobě učebních 

předmětů.“ (Vorlíček, 1996) 

 V studijním roce 1995/1996 bylo na Pedagogické fakultě UK 22 kateder: katedra 

anglického jazyka a literatury, katedra biologie, ekologie a didaktiky biologie, 

katedra českého jazyka, katedra české literatury, katedra dějin a didaktiky dějepisu, 

katedra didaktické technologie, katedra filosofie a sociálních věd, katedra 

francouzského jazyka a literatury, katedra germanistiky, katedra hudební výchovy, 



22 

 

katedra chemie a didaktiky chemie, katedra matematiky a didaktiky matematiky, 

katedra občanské výchovy, katedra pedagogické a školní psychologie, katedra 

pedagogiky, katedra primární pedagogiky, katedra rusistiky a lingvodidaktiky, 

katedra speciální pedagogiky, katedra technické výchovy a odborného vzdělávání, 

katedra tělesné výchovy, katedra výtvarné výchovy. (Vorlíček, 2006) 

 V současné době je na PedF UK také 22 kateder, a to: Centrum školského 

managementu, katedra anglického jazyka a literatury, katedra českého jazyka, 

katedra české literatury, katedra biologie a environmentálních studií, katedra dějin a 

didaktiky dějepisu, katedra francouzského jazyka a literatury, katedra germanistiky, 

katedra hudební výchovy, katedra chemie a didaktiky chemie, katedra informačních 

technologií a technické výchovy, katedra matematiky a didaktiky matematiky, 

katedra občanské výchovy a filosofie, katedra pedagogiky, katedra primární 

pedagogiky, katedra psychologie, katedra rusistiky a lingvodidaktiky, katedra 

speciální pedagogiky, katedra tělesné výchovy, katedra výtvarné výchovy. 

 „Pedagogická fakulta v současnosti nabízí 110 studijních oborů, (91 prezenčný 

forma studia, 19 kombinovaná forma studia). Fakaluta garantuje 4 bakalářské 

studijní programy, 5 navazujících studijních programů, a jeden nestrukturovaný 

studijní obor Učitelství 1. Stupně základní školy a 4 dobíhající nestrukturované 

magisterské studijní programy. V rámci bakalářského studijního programu 

Specializace v pedagogice jsou ve struktuře zařazena dvouoborová studia, která 

jsou otevírána v 39 kombinacích u prezenčního studia a v 6 kombinacích u 

kombinovaného studia. V navazujícím studijním programu Specializace 

v pedagogice se otevírá 42 dvouoborových kombinací pro prezenční studium.   

Celkově na Pedagogické fakultě UK v roce 2012 studovalo 4573 studentů, z toho 

3043 studentů v prezenční formě studia. V roce 2012 na Pedf UK absolvovali 

studium celkově 1012 studentů, z toho Mgr. 220 a 184 NMgr. 

Pedagogická fakulta UK také zajišťuje celoživotní vzdělávání a další placená studia. 

V těchto studijních programech zajišťuje 8 programů studia v oblasti pedagogických 
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věd, 16 programů studia k rozšíření odborné kvalifikace a 3 programy univerzity 

třetího věku.“ (Výroční zpráva 2012)
4
  

V řádném prezenčním bakalářském studiu Pedagogická fakulta v Praze 

připravuje učitele pro mateřské školy, odborníky ve speciální pedagogice a 

psychologii, odborníky v oborech se zaměřením na vzdělávání (zpravidla s aprobací 

pro dva předměty) ve spektru všech vyučovaných předmětů na druhém stupni 

základní školy (vyjma fyziky a zeměpisu) i škol středních. Bakalářské studium v 

kombinované formě se zaměřuje na přípravu pedagogických pracovníků ve 

výchovných zařízeních, odborníků ve speciální pedagogice a studium managementu 

pro řídící pracovníky ve školství. 

 Změny ve vývoji evropských vzdělávacích systémů se výrazně promítly také do 

přípravy učitelů na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě. Počínaje 

akademickým rokem 2006/2007 (PedF UK v Praze)
5
 

Profil absolventa Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

Profil absolventa Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je zveřejněn na 

webových stránkách PedF UK:  

Od akademického roku 2006/2007 se vysokoškolska příprava učitelů všeobecně 

vzdělávacích předmětů realizuje ve dvou stupních studia: 

 „z dvouoborového neučitelského bakalářského studia se zaměřením na 

vzdělávání se základní délkou studia tři roky  

 z dvouoborového navazujícího magisterského studia učitelství všeobecně 

vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň základní školy a pro školy střední 

se základní délkou studia dva roky. 

  Dominantou bakalářského studia je studium odborných základů obou 

aprobačních předmětů. Pro jednotlivé aprobační předměty je připravena taková 

                                                 
4
 Výroční zpráva PedF UK v Praze 2012. [online]. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: 

http://pedf.cuni.cz/files/file/rozvoj/intra_rozvojove/2012.pdf  
5
 Historie a poslání. PedF UK v Praze. [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://pedf.cuni.cz/index.php?menu=20  

http://pedf.cuni.cz/files/file/rozvoj/intra_rozvojove/2012.pdf
http://pedf.cuni.cz/index.php?menu=20
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struktura povinných a povinně volitelných kurzů, která umožní studentům 

proniknout do odborných základů jednotlivých aprobačních předmětů a současně 

bude reflektovat jejich budoucí učitelskou profesi. Ve studiu byl minimalizován 

počet kreditů pro kurzy pedagogicko-psychologických disciplín, protože toto 

studium není určeno k získání učitelské kvalifikace, byla však jako povinná 

ponechána motivační praxe, jejíž absolvování má studentovi pomoci v rozhodnutí, 

zda jako následné zvolí magisterské studium poskytující učitelskou kvalifikaci. 

Absolvent tohoto bakalářského studia však v žádném případě nezískává kvalifikaci 

pro výkon učitelské profese. 

  Absolvent navazujícího magisterského studia bude mít rozsáhlé vědomosti a 

dovednosti v odborných základech obou aprobačních předmětů, současně budou 

rozvinuty jeho kompetence pedagogicko-psychologické a oborově didaktické tak, 

aby došlo k úzké provázanosti všech složek jeho studia v rovině teoretické i 

praktické. Dominantou navazujícího magisterského studia je studium pedagogicko-

psychologických disciplín a oborových didaktik obou aprobačních předmětů. Systém 

povinných a povinně volitelných kurzů oborových didaktik je volen tak, aby umožnil 

organické propojení s pedagogicko-psychologickými disciplínami na jedné straně a 

s pedagogickou praxí na druhé straně. Absolvent navazujícího magisterského studia 

bude plně kvalifikován jako učitel VVP na ZŠ a SŠ. 

  V bakalářském studiu Pedagogická fakulta v Praze dále připravuje učitele pro 

mateřské školy, odborníky ve speciální pedagogice a psychologii, odborníky v 

oborech se zaměřením na vzdělávání (zpravidla s aprobací pro dva předměty), 

pedagogické pracovníky ve výchovných zařízeních, odborníky ve speciální 

pedagogice a studium managementu pro řídící pracovníky ve školství. 

  V magisterském neděleném pětiletém studiu jsou připravováni učitelé 1. stupně 

základní školy. 
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  Pedagogická fakulta v Praze každoročně nabízí svým uchazečům v 

akreditovaných studijních programech přes 100 jednotlivých oborů, postupně je 

rozšiřována nabídka oborů v kombinované formě studia.“ (PedF UK v Praze)
6
 

3.1.2 Vzdělávání učitelů na katedře informačních technologií a technické 

výchovy PedF UK 

 Dynamický nástup informačních technologií a potřeba společnosti obecného a 

širšího vzdělání v oboru ICT a oborech blízkých má odraz rovněž v téměř půl století 

vývoje a změn při formování názoru a organizačního začlenění do systému 

Pedagogické fakulty. V roce 1966, kdy profesor Prof. RNDr. Miloš Lánský, CSc., 

Prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult., doc. Ing. Zdeněk Křečan, CSc. zakládají 

katedru Kybernetické pedagogiky založené na dvou směrech výuky: 1. Vyučovací 

techniky a 2. Kybernetické pedagogiky. 

 Po emigraci všech tří protagonistů byla katedra zrušena a zbytek přidělen 

k dílnám v Brandýse nad Labem/Stará Boleslav. Obor Vyučovací technika byl do 

80. let 20. st. pro všechny studenty PedF povinný. V polovině 80. let byla založena 

vedle katedry vyučovací techniky také katedra základů techniky, s návratem 

profesora Lánského po roce 1989 se rozvíjí obor didaktická a výpočetní technika. 

Katedra základů techniky v následujících letech prochází dalším vývojem. Přes rok 

1995/96 katedra technické výchovy a odborného vzdělávání, které vedlo 

přejmenování katedry dle dvou nosných akreditovaných oborů – technická 

informační výchova (TIV) a informační komunikační technologie (IKT/ICT). 

 „V současné době se Katedra informačních technologií a technické zaměřuje 

primárně na oblast informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, 

edukační, vzdělávací, resp. didaktické informační technologie a do oblasti technické 

a informační výchovy, resp. didaktiky technické a informační výchovy. Ve své 

vědeckovýzkumné pedagogické činnosti se katedra podílí na řešení otázek 

souvisejících s informační přípravou učitelů, rozvojem ICT gramotnosti, podporou 

funkčního využívání ICT ve školské praxi, pedagogickou přípravou, pracovní 

výchovou a ergoterapií. 

                                                 
6
 Charakteristika studia. PedF UK v Praze. [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://pedf.cuni.cz/index.php?menu=565  

http://pedf.cuni.cz/index.php?menu=565


26 

 

 Pedagogická činnost katedry se orientuje do několika oblastí a forem 

vzdělávání. Vedle základního pedagogického působení při přípravě studentů v rámci 

bakalářských a magisterských studijních oborů zajišťovaných katedrou se podílí na 

výuce předmětů univerzitního základu studia na fakultě, je aktivně zapojena i do 

doktorského studijního programu, nabízí studia v rámci celoživotního vzdělávání.“ 

(PedF UK v Praze) 
7
  

 Katedra iniciovala vznik řady podpor, které se využívaly a dosud využívají nejen 

v přípravě učitelů, ale ve školní praxi učiteli ZŠ a SŠ. Zásluhou katedry, zejména 

pak zásluhou ing. Bořivoje Brdičky, Ph.D., se tak úspěšně rozvíjel Učitelský 

spomocník a WebQuest.cz. Katedra se rovněž zasloužila o to, že se platforma 

Moodle stala nejen jednotnou on-line podporou výuky prezenčního a 

kombinovaného studia na PedF UK, ale našla uplatnění i na řadě ZŠ a SŠ v ČR. 

Profil absolventa katedry informačních technologií a technické výchovy PedF 

UK v Praze 

  Profil absolventa KITTV je zveřejněn na webu katedry. Pro účely této 

diplomové práce jej cituji v nezměněné podobě. KITTV zajišťuje tyto studijní 

obory:  

a) „Bakalářské studijní obory: 

- studijní obor Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání 

ve studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice v prezenční i 

kombinované formě (varianta studia: dvouoborová) 

- studijní obor Informační technologie se zaměřením na vzdělávání ve 

studijním programu B 7507 Specializace v pedagogice v prezenční i 

kombinované formě (varianta studia: dvouoborová). 

b) Magisterské studijní obory: 

-  dobíhající pětileté magisterské studium v studijním oboru Učitelství 

všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ - technická a informační 

výchova ve studijním programu Učitelství pro střední školy v prezenční 

formě (varianta studia: dvouoborová), 

                                                 
7
 n.p. Katedra informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty. PedF UK v Praze. 

[online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://pedf.cuni.cz/index.php?cat=prac&org=1575  

http://pedf.cuni.cz/index.php?cat=prac&org=1575
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- navazující magisterské studium v studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a 

SŠ - Informační a komunikační technologie ve studijním programu N 7504 

Učitelství pro střední školy v prezenční i kombinované formě (varianta 

studia: jednooborová, dvouoborová), 

- navazující magisterské studium v studijním oboru Učitelství VVP pro ZŠ a 

SŠ -Technická a informační výchova ve studijním programu N 7504 

Učitelství pro střední školy v prezenční formě (varianta studia: 

dvouoborová),“ 

V rámci systému celoživotního vzdělávání zabezpečuje KITTV  

-  studium pro rozšíření odborné kvalifikace - Učitelství VVP pro základní 

školy a střední školy - Informační a komunikační technologie, 

-  studium pro získání odborné kvalifikace – studium v oblasti pedagogických 

věd. 

KITTV zajišťuje výuku pro studenty Učitelství odborných předmětů, Učitelství 

praktického vyučování a Učitelství odborného výcviku. KITTV funguje jako 

testovací středisko pro ECDL testování v rámci systému European Computer 

Driving Licence „ (KITTV PedF UK Praha)
8
 

 Absolventi studijních programů Učitelství pro střední školy, v oborech Učitelství 

VVP pro ZŠ a SŠ – Technická a informační výchova, Informační a komunikační 

technologie ve variantách dvooborových, jednooborové (ICT) během své 

vysokoškolské přípravy získávají dovednosti a znalosti v technologických, 

informačních, pedagogických, psychologických, didaktických a metodických 

oblastech.  Studiem se absolvent připravuje na realizaci učitelského povolání, musí 

si tedy během vysokoškolské přípravy osvojit a získat různé znalosti v oboru a 

kompetence učitele. Student je také připravován na realizaci uživatelsky 

orientovaného přístupu k technice, tedy vedení technických a informačních aktivit 

v podmínkách škol. Absolvent magisterského studia je připraven nejen vykonávat 

funkci učitele ICT předmětů, ale je připraven i na dnes nově vzniklou pozici dle 

státní informační politiky ve vzdělávání - ICT koordinátor na školách, tedy jako 

                                                 
8
 Zaměření pedagogické činnosti. KITTV PedF UK Praha. [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=13  

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=13
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metodik, poradce na školách, správce rozvoje ICT na školách. (KITTV PedF UK 

Praha)
9
 

3.1.3 Studijní plány – charakteristika a jejich komparace 

Studiní plány jako součást žádostí o akreditace 

 Sestavování studijních plánů podléhá několika kritériím. Nejsou to jen 

požadavky a vnitřní předpisy fakulty, ale především pravidla a požadavky 

Akreditační komise a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

MŠMT stanovuje poměr povinných, povinně volitelných a nepovinných 

volitelných, zájmových předmětů. Akreditační komise posuzuje žádosti o 

akreditace, zda jsou v souladu s platnými předpisy a požadavky MŠMT. Fakulta se 

při přípravě žádostí o akreditace řídí také vlastními vnitřní předpisy a opatřeními, 

určuje počet výukových hodin předmětů a počet kreditů, které student musí získat 

za úsek studia, a tedy počet kreditů, které fakulta musí vypsat ve svém studijním 

plánu pro obor. 

 Pro ilustraci formálních náležitostí spojených s přípravou žádosti o akreditaci 

studijního programu je zařazen do příloh této diplomové práce formulář žádosti 

(Příloha č. 1). Příprava žádosti o akreditace nového studijního programu se řídí 

vyhláškou MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního 

programu. (MŠMT ČR: Vyhláška MŠMT)
10

 

 Vlastní posuzování studijního programu je v kompetenci Akreditační komise, 

která se řídí standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí akreditaci, 

rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a 

jejich oborů. (Akreditační komise Česká republika: Akreditační komise Česká 

republika - Standardy pro studijní programy)
11

 

                                                 
9
 Zaměření pedagogické činnosti. KITTV PedF UK Praha. [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=13  

   Cíle a charakteristika studia studijního oboru Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - Technická a informační 

výchova. KITTV PedF UK Praha. [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: 

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=176  
10

MŠMT ČR: Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, MŠMT 

ČR [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-

skolstvi/vyhlaska-msmt-c-42-1999-sb-o-obsahu-zadosti-o-akreditaci-studijniho-programu  
11

Akreditační komise Česká republika: Akreditační komise Česká republika - Standardy pro studijní 

programy [online]. 2014 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://www.akreditacnikomise.cz/cs/standardy-

pro-posuzovani-zadosti/83-standardy-pro-studijni-programy.html  

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=13
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K sestavování studijního plánu studijních oborů se zaměřením na ICT 

 Při přípravě návrhu studijního programu se katedra opírá o platné dokumenty 

(Vzdělávací standardy, kurikulární dokumenty pro vzdělávání na ZŠ a SŠ, předpisy 

pro akreditaci vysokoškolského studia, strategické dokumenty EU pro vzdělávání, 

kurikulární dokumenty vzdělávání ve vyspělých zemích aj.), o výsledky různých 

analýz (vývoj oboru, výsledky vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, aj.) a 

výzkumných šetření a o odborné konzultace s odborníky vysokoškolských institucí 

v ČR s cílem co nejlépe vymezit požadavky na vysokoškolskou přípravu učitelů 

ICT a definovat soustavu povinných a povinně volitelných předmětů ve studijním 

plánu pro vzdělávání učitelů ICT. Vzhledem k rychlému rozvoji ICT a společenské 

poptávce po ICT znalostech a dovednostech mladé generace musí katedra včas na 

tyto změny reagovat a adekvátně připravovat změny studijních plánů pro 

vysokoškolskou přípravu učitelů ICT. 

 Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné či 

více skupin, student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného 

minimálního počtu kreditů v každé skupině. Ostatní předměty vyučované na UK se 

pro daný studijní obor považují za předměty volitelné, jejichž výběr může být 

studentovi doporučen (doporučené volitelné předměty).  

Zveřejňování studijních plánů 

 „PedF jako všechny ostatní fakulty Univerzity Karlovy v Praze je povinna 

nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením příslušného akademického roku 

zveřejňovat Seznam přednášek (tzv. Karolinka PedF UK v Praze, zkráceně též 

Karolinka), v němž jsou uvedeny studijní plány, požadované kontroly studia, 

harmonogram akademického roku a další okolnosti podstatné pro studium“ 

(I. Úplné znění pravidel pro organizaci studia)
12

. V seznamu přednášek jsou 

uvedeny také základní informace o katedrách a nejdůležitější řády a předpisy, jimiž 

                                                 
12

  I. Úplné znění pravidel pro organizaci studia ze dne 6. 12. 2013, Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta, [online]. [cit. 2014-03-10]. Dostupné z: http://cuni.cz/UK-4422-version1-

pedf_organizace_studia2013_uz.pdf   

http://cuni.cz/UK-4422-version1-pedf_organizace_studia2013_uz.pdf
http://cuni.cz/UK-4422-version1-pedf_organizace_studia2013_uz.pdf
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se řídí studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. (Studijní 

plány)
13

 

 Karolinky za období 1996 - 2012 se staly výchozími dokumenty pro analýzu a 

komparaci studijních plánů a pro sestavení přehledu studijních plánů, jimiž prošli 

absolventi Katedry technické informační výchovy a technické výchovy. 

 Přehled studijních plánů oborů zajišťovaných KITTV PedF UK v 1996 – 2013 

 Jak už bylo řečeno, rychlý rozvoj ICT a s ním spojené požadavky na ICT 

znalosti a dovednosti tyto technologie používat vede k tomu, že je zapotřebí 

upravovat také studijní plány pro vysokoškolskou přípravu učitelů ICT. Podívejme 

se, jak se postupně měnily studijní plány pro jednotlivé studijní obory zajišťované 

KITTV na PedF UK. Přehled studijních plánů pro přípravu učitelů ZT/TIV/IKT na 

PedF UK v letech 1996–2013 jsem na základě Karolinek zpracovala do tabulek (viz 

Příloha č. 2). 

 Vzhledem k tomu, že se zabývám uplatněním absolventů za období 2001–2011, 

bylo nutné se v analýze studijních plánů zaměřit na období z let 1996–2013. Při 

porovnávání studijních plánů, které doznaly v průběhu let 1996–2013 značných 

změn jsem využila analyticko syntetické postupy. Výsledkem této analýzy je 

přehledná tabulka, která je členěna dle studijních roků, oborů, vyučovaných 

modulů. Vzhledem k její obsáhlosti jsem ji pro větší přehlednost rozčlenila na 

menší fragmenty, tabulky, dle studijních modulů a oborů. 

Tabulky jsou rozděleny podle: 

1) oborů  

V tomto případě jsem sloučila k sobě obsahově podobné obory do dvou základních 

skupin 1. Základy techniky s Technickou informační výukou a 2. Informační 

komunikační technologie a Informační technologie. Výsledkem jsou dvě tabulky. 

2) modulů  

Rozpracovány jsou 3 následující moduly:  

- Povinné předměty 

                                                 
13

 Seznam přednášek na UK v Praze, Pedagogické fakultě: V Akademickém roce. Universitas Carolina 

Pragensis. PedF Karolínka: Studijní plány. [online]. [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: 

http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/karolinka/2012/plany.html  
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- Povinně volitelné předměty 

- Nepovinné předměty /zájmové předměty 

Východiskem pro tyto tabulky a grafy je oborové dělení TIV a IKT.   

 Z tabulek obecně vyplývá, že došlo ke změnám studijních oborů a studijních 

plánů. Na první pohled tyto změny reflektují vývojové trendy v oblasti technologií 

a potřeby informační společnosti požadavky školství. 

 Obsahově se moduly liší především v období 2006/2007, kdy dochází k 

rozdělení studijního oboru na bakalářské a navazující magisterské studium, některé 

moduly tudíž nejsou součástí studia. 

 Bakalář získává solidní znalosti informatiky, ale může u něj být větší motivace 

uplatnění mimo školství, protože je omezen o znalost didaktik a metodik. – cíl je 

motivace pro navazující magisterské studium.  

 Z přehledů studijních plánů můžeme vyčíst mnoho informací, avšak pro potřeby 

této diplomové práce byl hlavní důvod možného porovnání závěrů získaných 

z tabulky se závěry získanými z dotazníkového šetření mezi absolventy. 

 V roce 2006/2007 došlo k rozdělení 5-letého magisterského studia na studia na 

dvoustupňové studium: bakalářské a navazující magisterské studium. Diplomová 

práce se zaměřuje na absolventy magisterského studia, proto i v tabulkách nesleduji 

bakalářský stupeň zvlášť, ale přistupuji k přípravě učitele jako k jednomu celku, 

v němž jsou oba stupně sloučeny v jeden celek až po magisterské absolutorium. 

Grafy sestavené na základě souhrnné tabulky přehledu studijních programů za 

období 1996–2013 (Příloha č. 2) ukazují, jaký je podíl povinných/povinně 

volitelných/volitelných předmětů v jednotlivých studijních oborech v závislosti na 

akademickém roce v období 1996–2013 (Graf 1-3). 

 Klíčovými odbornými předměty vysokoškolské přípravy učitelů ICT jsou 

Programování, Databáze, Webové stránky, Operační systém, Didaktika/Pedagogika 

a Počítačová grafika, což se potvrdilo i analýzou studijních plánů. 

Výsledků analyticko-syntetického porovnání studijních plánů je dále využito při 

přípravě šetření v empirické části diplomové práce a při formulování závěrů a 

doporučení. Ze srovnání studijních plánů v letech 1996–2012 vyplývá úzká 

spojitost vývoje studijních plánů s rozvojem technologií, přechod od technických a 
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praktických předmětů k předmětům souvisejícím s informačními technologiemi, 

programováním a počítačovými obory. 

 Porovnání předmětů ve studijních plánech pro obory Technická informační 

výchova a Základy techniky: 

Graf 1 - Počet všech předmětů v daném roce pro obory TIV – ZT (Technická informační výchova, Základy 

techniky) 

 

Graf 2 - Počet povinně volitelných předmětů TIV – ZT (Technická informační výchova, Základy techniky) 
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Graf 3 - Počet nepovinných předmětů v daném roce TIV – ZT (Technická informační výchova, Základy 

techniky) 

 

Porovnání předmětů ve studijních plánech oborů Informační a komunikační 

technologie a Informační technologie: 

Graf 4 - Počet všech předmětů v daném roce IT-IKT (Informační technologie, Informační a komunikační 

technologie) 
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Graf 5 - Počet všech povinných předmětů IT – IKT (Informační technologie, Informační a komunikační 

technologie) 
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Graf 6 - Počet povinně volitelných předmětů v daném roce IT-IKT (Informační technologie, Informační a 

komunikační technologie) 

 

3.2 Specifikace požadavků na učitele ICT 

 Specifikace požadavků na učitele ICT je dána obsahem studijního oboru,  jak je 

zmíněno v části o historii a zaměření KITTV. Jedná se o ucelenou  akreditační 

komisí schválenou koncepci toho, co by měl absolvent oboru umět,  znát k tomu, 

aby byl kvalifikován pro profesi učitele ICT. 

3.2.1  Profese učitele  

Vymezením osobnosti a profese učitele a jejich kompetencí se zabývá řada 
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obsazují v žebříčku prestiže povolání jedny z prvních příček (3. až 5. místo 

v letech 2004 – 2013. (Tuček, 2013)
14

 

  Profese a zaměstnání se od sebe odlišují v několika kritériích, na kterých 

se shodli sociologové. Ti se zabývají profesemi a jejich podmínkami 

profesionalizace, tj. procesem utváření a rozvíjení profesí, již několik desítek let. 

Dospěli k vymezení základní charakteristiky profesí, formulované pěti, deseti i 

více kritériích. (Vašutová, 2007, s. 8). Mezi pět hlavních znaků profese učitele 

patří: 

1) Expertní teoretické a praktické znalosti nezbytné pro řešení důležitých 

společenských otázek. 

2) Zájem o větší prospěch společnosti. 

3) Autonomie v rozhodnutích týkajících se profese. 

4) Etický kodex, podle kterého se musí příslušníci profese chovat a být 

zodpovědní. 

5) Existence „profesní kultury“ projevující se fungování profesní organizace. 

Na základě těchto pěti kritérií můžeme charakterizovat styčné body profese 

učitelství. (Štech, 1994/4, 310-320) 

Příprava budoucích učitelů dle Vašutové (2007, s. 9-13), probíhá na 

vysokých školách podle akreditovaného studijního programu, jehož obsahové 

zaměření a struktura musí odpovídat doporučenému vzdělávacímu standardu 

vyvozenému z požadavků na profesi. Vzdělávací standard stanovuje podíl 

předmětové, pedagogicko-psychologické a všeobecně vzdělávací složky, a také 

teoretické a praktické složky. Požadavky kvantity a kvality znalostí pro výkon 

učitelské profese je spjat s hierarchizací profese, která vyplývá z vzdělávacího 

systému. Učitelská profese je chápána jako poslání, služba společnosti. 

Učitelství je dynamický fenomén, který graduje nebo degraduje v důsledku 

změn společenského a vzdělávacího kontextu, které jsou permamentní. 

(Vašutová 2007,  9-13) 

 Učitelé jsou vymezeni podle J. Průchy (2009, 396) jako pracovníci, 

jejichž profesní aktivita zahrnuje předávání poznatků, postojů a dovedností, 

                                                 
14

 TUČEK, M. Prestiž povolání – červen 2013, tisková zpráva EU 130903, Centrum pro výzkum 

veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, zveřejněno 3. 9. 2013 dostupné: 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7054/f3/eu130903.pdf 

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7054/f3/eu130903.pdf
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které jsou specifikovány ve formálních kurikulárních programech, žákům a 

studentům ve vzdělávacích institucích. Kategorie učitel zahrnuje pouze 

pracovníky, kteří přímo žáky vyučují. 

 Oborem profesní činnosti učitele je výchova a vzdělávání žáků, studentů, 

dospělých. Specifičnost práce učitele se vyznačuje rozmanitostí profesních 

činností (připravit se na vyučování, vyučovat své předměty, mít schůzku se svou 

třídou, kontrolovat a hodnotit výkony žáků, opravovat písemné práce, 

spolupracovat s rodiči, spolupracovat s učitelským sborem, participovat na 

aktivitách školy, komunikovat s veřejností, řešit konflikty, suplování, dozory 

atd.), souběhem těchto činností, časovým vymezením, psychickou náročností, 

odbornou náročností a plnou výkonností (každodenní stoprocentní připravenost 

a nasazení). 

 „Pojetí učitelské profese nelze zužovat na oblast profesních znalostí 

zahrnuje také složku dovedností, praktických zkušeností a postojů. Učitel by měl 

ovládat strategii vyučování a výchovy na teoretické a praktické úrovni s ohledem 

na sociální a psychologické aspekty, které vzdělávání a výchova žáků přináší. 

Měnící se podmínky vzdělávání na školách se zejména projevují změnou role 

učitele a žáka a změnou jejich vztahů ve výchovně-vzdělávacím procesu. Tato 

skutečnost předpokládá rozvoj pedagogicko-psychologických kompetencí 

učitele. Základy profesních dovedností získává budoucí učitel v rámci 

pregraduálního studia učitelství na fakultách připravujících učitele. Během 

studia probíhá zejména osvojování psycho-didaktických kompetencí – a to 

během výuky obecné didaktiky a oborových didaktik - a vrcholí v průběhu řízené 

praxe. Předpokladem pro vykonávání profese jsou dobré jazykové dovednosti, 

sociálně-komunikativní dovednosti, dovednosti z oblasti didaktického využívání 

informačních technologií, nezbytné charakterové vlastnosti pro profesní výkon, 

schopnost sebereflexe. Základem učitelské profese je komunikace a teoretický 

oborový základ.“ (Dytrtová, Krhutová, 2009) 

 Učitel je jeden z klíčových aktérů výchovně-vzdělávacího procesu, 

profesionálně kvalifikovaný, spoluodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a 

výsledky tohoto procesu. Tradičně byl učitel považován za hlavní subjekt 

vzdělávání, zajištující ve vyučování předávání poznatků žákům. Současné pojetí 

učitele zdůrazňuje jeho subjektově – objektové role v interakci se žáky, v týmu 
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učitelů, ve spolupráci s rodiči a místní komunitou. Specifické funkce učitele 

vyplývají za prvé z rozdílného charakteru činností na určitých stupních a typech 

škol, jimž odpovídají příslušné aprobace, a za druhé z diferenciace rolí ve 

výchově vzdělávacím procesu (Průcha, Walterová, Mareš, 1995, 280). Podle  

Z. Kalhous a F. Horák (1996)
 
tvoří „učitelské desatero“ tyto dovednosti a 

znalosti: 

(1)  umět komunikovat se žáky; 

(2)  dokázat adekvátně hodnotit výkon žáka; 

(3)  správně provádět individuální ústní zkoušení; 

(4)  znát metodiku povzbuzování a trestání a umět ji aplikovat ve třídě; 

(5)  umět se pohotově rozhodovat ve standardních i neobvyklých situacích; 

(6)  znát a umět uplatnit metody vysvětlování, přesvědčování a příkladu ve 

výchově žáků; 

(7)  znát základní metody výuky a umět v dané situaci zvolit adekvátní metody; 

(8)  mít jasnou vlastní koncepci výchovy vzdělávání; 

(9)  znát nejrozšířenější druhy výchovných obtíží a způsoby jejich řešení ve škole 

a v rodině a dokázat je u žáků diagnostikovat; 

(10)  chápat význam spolupráce rodiny a školy v současných podmínkách. 

Aby se mohl učitel stát ve své profesi expertem, je zapotřebí dle J. Průchy (2002) 

alespoň souvislá pětiletá praxe na škole (blíže viz kapitola 3.2.2 Osobnost učitele). 

Specifiku profesních aktivit učitele můžeme shrnout do těchto bodů: 

- komplexní charakter povolání (tedy soubor různorodých aktivit a kompetencí, 

které učitel musí vykonávat, jako je znalost oboru, jeho didaktická 

transformace, dovednost komunikace se žáky, organizace a řízení 

vyučovacího procesu); 

- mnohost rolí a z nich vyplývajících velmi různorodých očekávání (žáků, 

rodičů, kolegů, nadřízených, široké veřejnosti), které mohou být příčinou 

vnitřního konfliktu učitele; 

- nároky na psychiku – nutnost neustálých interaktivních činností a specifické a 

intenzivní komunikace s žáky; 

- trvalá kontrola a časté hodnocení práce učitele z mnoha stran, což vyžaduje 

neustálou koncentraci a sebekontrolu; 
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- nutnost neustálé regulace, rychlého rozhodování a zvládání situací vzniklých 

během výchovně vzdělávacího procesu; 

- stálá avšak nejednoznačná reflexe vlastní práce a jejich výsledků, nedostatek 

zpětné vazby; 

- značná časová zátěž učitelů – nejde totiž jen o přímou vyučovací povinnost, 

ale i o další časově náročné činnosti. 

 Během svého studia na vysoké škole jsem se setkala s tím, že řada studentů 

studuje na pedagogické fakultě jen dočasně se záměrem po roce studia fakultu 

opustit, aby se pokusili o přijetí na jinou vysokou školu. Jejich cílem nebylo 

připravovat se na profesi učitele. 

  Negraduální příprava učitelů bývá častým terčem kritiky veřejnosti i odborníků, 

nejvíce diskutovanými otázkami pak jsou, zda není tato příprava příliš 

akademická a málo praktická, zda není příliš zaměřena na obor a málo 

pedagogicko-psychologicky, zda nechybí zřetel k mezipředmětovým vztahům atd. 

  Vysokoškolská příprava učitelů by měla být v souladu se zákonem 563/2004 

sb., o pedagogických pracovnících v platném znění. Výkonem profese učitele, 

jeho kompetencemi a povinnostmi v oblasti vzdělání se zabývají především §1, 2, 

3, 8, 9, 24. Jejich celé znění uvádím v Příloze č. 3 – Zákon o pedagogických 

pracovnících, vybrané paragrafy.  

3.2.2 Osobnost učitele 

  K osobnosti učitele lze přistupovat obecně jako k osobnosti člověka, 

vyznačujícího se především psychickou determinací. Osobnost je chápána jako 

dynamická struktura, avšak skládá se vždy z přítomných částí. Jsou to psychické 

vlastnosti osobnosti, neboli rysy osobnosti, temperament, schopnosti, postoje, 

motivy.  

  Jedná se o utváření podmínek a projevů osobnosti jako svérázné individuality, 

kterou osobnost učitele je. Individuální různorodost psychických vlastností 

osobnosti je těžko postižitelná. Pro osobnost učitele jsou významné komponenty, 

které je možné odhalit u učitelů v akčním prostředí. Tj. psychická odolnost, 

adaptabilita a adjustabilita, schopnost osvojovat si nové poznatky, sociální 

empatie, komunikativnost. (Mikšík, 2007) 
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  Je dobré vnímat a připomínat i roli učitele v historii, kdy byl nositelem vzdělání, 

znalostí, autoritou. 

  Pojetí učitele současné doby vychází z teorií humanistické filozofie, z její 

homocentrické a holistické podstaty. Požadavek být sám sebou, učit se být 

člověkem a bít za svůj rozvoj spoluodpovědný, je v souladu s taxonomií 

vzdělávacích cílů dnešní doby.  

  Osobností učitele a jeho kvalitami se zabývá řada autorů. Níže uvádím názory 

několika z nich: 

  „ Je nutné překonat pojetí učitelské profese jako řemeslné činnosti a posunout 

se k modelu profesionality postavené na pojetí osobnosti učitele jako odborníka ve 

výchově, který je odpovědný za lidství budoucího člověka. Protože by se měl učitel 

nejen zajímat o to, co učí, ale také jak učí a zejména koho učí.“ (Spilková, 2001) 

  Osobnost fungující v sociálním prostředí (tzn. i učitel) by měla reflektovat toto 

prostředí (sebeaktualizovat se), mít snahu o sebepoznání, sebehodnocení, 

sebekritiku, aby mohla účinně vnímat realitu a mít k ní pozitivní vztah. (Hupková, 

2006) 

Osobnost učitele je význačným motivujícím činitelem a hybným faktorem 

výchovně-vzdělávacího procesu. Profesní osobnost učitele je výsledkem jeho 

vlastní snahy stát se učitelem, zároveň je ale formována během přípravy na 

učitelskou profesi i v průběhu získávání pedagogických zkušeností. Význam pro 

vytváření osobnosti učitele má tedy nejen pregraduální, ale i postgraduální 

příprava. Osobnost učitele formují především jeho pedagogické zkušenosti. Rysy 

učitelovy osobnosti jsou dány typem učitele a z toho odvozené konkrétní 

osobnostní projevy a rysy (tvořivost, zásadový morální přístup, pedagogický 

optimismus, pedagogický takt, klid, zaujetí, přísná spravedlnost). Je jisté, že 

některé vědomosti, které jsou jen zdánlivě bez přímé vazby ke školní praxi a které 

učitelé považují za nepotřebné, mohou významně formovat osobnost učitele a tím 

i ovlivňovat jeho schopnosti.  

 

Problémy začínajících učitelů 

  Formování osobnosti učitele vychází z dobrého a úspěšně naplněného profilu 

absolventa ale i z morálně volních vlastností. 
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  Mezi přípravou na povolání a realitou povolání se vždy vyskytují různé 

odlišnosti, rozdíly. Tyto rozdíly nám v řadě povolání pomáhají odstranit 

zkušenější pracovníci, mistři, lidé tomu určeni. Vstup mladého člověka do praxe 

provází mnoho nesnází. Mezi mladými absolventy VŠ nastupujícími do 

zaměstnání zaujímají ovšem mladí učitelé zvláštní pozici. Zatímco v jiných 

profesích se náročnost úkolů zvyšuje postupně, učitel prožívá „profesní náraz“. 

Praxe od něj požaduje hned od prvního dne po nástupu do školy plnění všech 

povinností, které učiteli přísluší, a má také plnou osobní odpovědnost za dosažené 

výsledky. Zvýšená pozornost k problematice nastupujících učitelů se mj. odrazila 

i v pedagogické terminologii, která od osmdesátých let minulého století operuje 

s pojmem začínající učitel. (Průcha, 2009, 419) 

  Začínající učitel je od začátku považován za plnohodnotného pedagoga s plnou 

zodpovědností, je zpravidla pověřen rovnou celým, úvazkem, není mu většinou 

přidělen uvádějící učitel, mentor, či konzultant z řad zkušených kolegů. A tak se 

začínající učitel musí sám vyrovnat se zajištěním různých administrativních 

činností, musí řešit bez pomoci, sám intuitivně, dopouští se často řady chyb. 

Absolvent často „tápe“ při hodnocení žáků, výchovné problémy obvykle řeší 

impulzivně, ostýchá se poradit se zkušenějšími, aby neobtěžoval či nezadal 

příčinu k domněnce, že není dostatečně kompetentní ke své práci. Postupně se 

hroutí jeho pedagogické ego a nastává „útěk“ k jiné profesi. Mladí učitelé se 

většinou cítí unavení, zcela pohlceni přípravami na výuku, jež jim zabírají celé 

hodiny volného času, chybějící zdravá rutina je nechrání, pedagogické „know-

how“ si většinou musí vybudovat sami, případně lze vidět, jak si časem ulevují 

nevhodným způsobem, když podlehnou negativním vzorům ze svého okolí. 

  Začínajícím učitelům velice často činí problémy příprava na vyučování, neboť 

se teprve seznamují se školním prostředím a potřebují si sami vyzkoušet, co a jak 

jim vyhovuje, jak nejlépe rozvrhnout čas, apod. Plánování vyučovací hodiny, 

výběr typu hodiny a stanovení její struktury je pro začínajícího učitele v počátcích 

těžké, neboť si ještě příliš neumí správně časově rozvrhnout jednotlivé části 

hodiny. Pro hodinu je podle J. Průchy (2009) důležitá plynulost a logická 

návaznost. Dalšími důležitými principy realizace vyučovací hodiny, které si 

začínající učitel musí osvojit, jsou rozdělení pozornosti na všechny žáky, volba 

tempa vyhovujícího všem zúčastněným, s prostorem pro individuální přístup a 
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průběžné vyhodnocování situace ve třídě. Důležité je co nejdříve identifikovat 

únavu žáků, jejich nezájem či zájem o učivo, jejich pocity nudy, nekázeň. 

 Problémy začínajícímu učiteli působí i operativní změna organizace výuky 

v souvislosti s klesající pozorností žáků. Autorita začínajícího učitele a kázeň při 

vyučování může být další velmi obtížný problém. Autoritě se totiž nikdo nenaučí. 

Autoritu si musí učitel budovat, záleží na osobnosti učitele, jak se s autoritou 

vypořádá. Učitel by měl být pohotový a flexibilní a měl by si vědět rady v každé 

situaci. Přirozeným projevem autority učitele je demonstrace znalosti předmětu a 

schopnosti ho vyučovat, což mimo jiné znamená i organizovat hodinu tak aby její 

průběh měl spád, aby žáci byli zapojováni do učební činnosti a hlavně aby byla 

stanovena pravidla chování žáků v hodině. Písemná příprava hodiny by měla 

sloužit jako osnova, k dodržení plánu hodinu umožňující však reakci na konkrétní 

situaci ve třídě (Průcha, 2009). 

  Nedostatek učitelské praxe vede u začínajících učitelů k pocitům nedůvěry ve 

vlastní schopnosti, neboť vnímají vlastní nejistotu a menší pohotovost v reakcích 

na atmosféru ve třídě. Mladý učitel to v dnešní době nemá lehké, udržet si kázeň a 

pozornost žáků při hodině dělá problémy i některým zkušenějším kolegům.  

 

  Začínajícímu učiteli činí dále potíže práce s neprospívajícími žáky, udržení 

kázně při vyučování, udržení pozornosti žáků, diagnostika osobnosti žáka, 

motivace žáků, individuální jednání rodiči žáků, vedení schůzek s rodiči, 

adekvátní reakce na neočekávaný vývoj vyučování, řešen kázeňských přestupků, 

aktivizace žáků, uplatnění individuálního přístupu k žákům, propojování 

vzdělávání a výchovy, přizpůsobení vyučování věku žáků, komunikace s žáky 

(navázání kontaktu), správná formulace otázek, vedení pedagogické komunikace, 

stanovení obsahu i rozsahu učiva předmětu, adekvátní rozvržení učiva na celý 

školní rok, časové rozvržení vyučovací hodiny, hodnocení a klasifikace žáků, 

organizace samostatné práce žáků, spolupráce s ostatními pedagogy, volba a 

použití vhodných pomůcek. 

  Začínající učitel si někdy neuvědomuje propojení vzdělávacích a výchovných 

problémů, nedovedou žáky aktivizovat a jejich nedostatky v organizaci učebních 

činností žáků pak podněcují nepozornost, nekázeň atd. 
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  Mezi typické problémy začínajících učitelů patří překonávání tradičního důrazu 

na pouhé vzdělávání, nedostatky se projevují i při výkladu souvislostí mezi 

poznatky a činnostmi, někdy převažuje tendence k popisnosti a 

k encyklopedičnosti. Při výkladu unikají zejména důsledkové vztahy, nastávají 

potíže z aktivizací žáků, respektování principu přiměřenosti, přizpůsobení 

vyučování věku žáků, atd. Výčet problémů začínajících učitelů zasahuje do všech 

oblastí učitelské profese. Začínající učitelé nemají zkušenosti, nejsou schopni 

objektivní sebereflexe, hodnocení vlastní práce a posouzení chyb, kterých se při 

svém působení dopouští. Některým z nich chybí zásadovost, touha po 

prohlubování vzdělání, důslednost, pořádkumilovnost, společenské vystupování a 

řada z nich projevuje malou náročnost k sobě i jiným. (Průcha, 2009, 419-423) 

3.2.3 Kompetence učitele ICT 

  Kompetence je obecně chápána jako rozsah působnosti, způsobilost, schopnost, 

dovednosti, příslušnost nebo pravomoc. Kompetence jsou formulovány v různých 

teoretických definicích, jsou vymezovány tím, že je v kurikulárních dokumentech 

popsán obsah jednotlivých kompetencí, nebo jsou charakterizovány cílové 

kategorie, resp. v jeho oblasti vzdělávání očekávané, výstupy. Kompetence se 

chápou jako „schopnost“ nebo „způsobilost“ jednotlivce, kterým může být 

kterýkoli učící se subjekt, tedy žák, student, dospělý. (Průcha, 2009, s. 242). 

  „ Kompetence učitele je soubor profesních dovedností a dispozic, kterými by 

měl být vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání. Výzkumy 

dokládají, že žádná dosavadní vysokoškolská příprava učitelů nepokrývá 

v úplnosti žádoucí soubor učitelských kompetencí.  

  Kompetence absolventa pedagogické fakulty zahrnují oblast odborně 

předmětových kompetencí a pedagogické kompetence. Kompetence by měly 

korespondovat s výstupním profilem absolventa pedagogické fakulty a měly by být 

konkretizovány a operacionalizovány pro jednotlivá období profesionálního 

rozvoje studentů učitelství ve formě požadavků na jejich osobnost a profesní 

činnost. Jádrem kompetencí absolventa pedagogické fakulty jsou vědomosti, 

především dovednosti. “ (Švec, 2000) 
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   Profesní kompetence tedy postihují odborné předpoklady a způsobilosti 

požadované pro úspěšný výkon profese. Formují se postupně, nejdříve v přípravě 

na profesi se utváří jejich nezbytné jádro a dále se rozvíjejí v průběhu profesní 

dráhy získáváním zkušeností a dalším vzděláváním. Kompetence učitele se 

utvářejí v procesu profesionalizace, který zahrnuje: teoretickou a praktickou 

přípravu v rámci přípravného a dalšího vzdělávání, zkušenosti získané ve 

vyučovací praxi, vliv profesního prostředí, reflexi vzdělávací reality, sebereflexi, 

vlastní příspěvky pro zkvalitnění vzdělávání a výchovy (teoretické a praktické). 

  O profesních kompetencích učitele lze uvažovat v souladu s komponentami 

přípravného vzdělávání: tj. oborové/předmětové, pedagogicko-psychologická a 

všeobecně vzdělávací. 

  Problematika kompetencí, jejich rozdělení a konkrétní vymezení jednotlivých 

druhů je velmi rozsáhlá a široká. Vzhledem k vzdělávání hovoříme u učitelů o 

kompetencích profesních, klíčových a pedagogických atd. Profesní kompetence 

učitele podle V. Spilkové (2001) dělíme dále na: Odborně předmětové, 

Psychodidaktické, Komunikativní, Organizační a řídící, Diagnostické a 

intervenční, Poradenské a konzultativní, Reflexe vlastní činnosti. 
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TPCK model 

  V posledních letech se klade velký důraz na to, aby učitelé uměli pracovat s ICT 

a používat tyto technologie ve své pedagogické činnosti. V této souvislosti se 

velice často používá model TPCK (Technologicko pedagogicko předmětové 

znalosti). Obrázek č. 1, jehož autorem je Punya Mishra. 

             Obrázek 1 - TPCK model (převzato z: https://edutac.wikispaces.com/TPCK) 

 

Model TPCK definuje obecný rámec fundamentálních znalostí, které by měl 

zvládat učitel tak, aby byl připraven řešit pedagogické situace s využitím ICT. 

Součástí modelu jsou složky CK (content knowledge: předmětové (obsahové) 

znalosti), PK (pedagogical knowledge: pedagogické znalosti) a TK (technological 

knowledge: technické znalosti) 

3.3 Společenská poptávka po absolventech oboru informační a technická 

výchova, ICT 

Jedním z faktorů, které hrají významnou roli při výběru zaměstnání absolventů 

učitelských oborů, je faktor finační/ ekonomický. Absolventi učitelství se zaměřením na 

ICT/TIV/IT mohou najít uplatnění jednak ve školství, ale i v oborech a profesích 

vyžadující odborné znalosti a zkušenosti v oblasti informačních a komunikačních 

technologií. 

Jako východisko této konstatace jsem vzala Katalog prací ve veřejných službách a 

správě pod MPSV autorů Alinče F., Tomší I. (2010), oficiální a závazný dokument 
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určující platové zařazení jedince dle obsahu vykonávaného zaměstnání s důrazem na 

složitost, odpovědnost a namáhavost práce, a to v oblasti veřejných služeb a veřejné 

správy. Porovnala jsem kvalifikační předpoklady u pracovníků v ICT oborech mimo 

školství a ve vzdělávacím sektoru. Ke Katalogu prací přistupuji jako k dokumentu, 

který poskytuje veřejně dostupné informace o platových možnostech, byť je určen pro 

oblast veřejné správy, tedy pro platby ze zdrojů státního rozpočtu. Je možné, že 

soukromý sektor může nabízet jiné platové ohodnocení, což může platit i pro soukromé 

školství. Z hlediska účelu této práce jsou závěry vyvozené na bázi Katalogu prací 

dostačující. 

Podle nedávno zveřejněných výsledků výzkumu GA ČR, který uskutečnil v 2013 

tým řešitelů KITTV pod vedením doc. Rambouska, bylo zjištěno, že na ZŠ vyučují 

předměty ICT a informaticky orientované předměty převážně neaprobovaní učitelé. 

Bylo zjištěno, že těchto předmětů ¨zajišťují z 18% učitelé s aprobací Informatika, 22% 

učitelé matematiky, 17% učitelé humanitních oborů, 25% učitelé přírodovědných oborů 

(Rambousek a kol., 2013). Z toho vyplývá, že školy nutně potřebují zaměstnat velké 

množství aprobovaných učitelů ICT nebo informatiky. Podobná potřeba je i na 1. stupni 

ZŠ. Podle RVP ZV (2013) je totiž vzdělávací oblast ICT povinná už na 1. st. ZŠ, ale 

učitelé 1. stupně nejsou na výuku ICT vzdělávací oblasti v průběhu svého studia na VŠ 

připravováni, takže tuto vzdělávací oblast v praxi v převážné většině škol zajišťují 

učitelé ICT předmětů bez kvalifikace pro 1. st. ZŠ. 

3.3.1 Katalog prací 

  Katalog prací uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných 

službách a správě soustřeďuje informace o zařazování zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě do platových tříd. Katalog vysvětluje systém platových tříd, 

nastavuje základní rámec a principy na zařazování zaměstnanců do platových tříd. 

Publikace je rozdělena do tří částí. Pro mou diplomovou práce je důležitá druhá 

část publikace oddíl B, v němž nalezneme výčet prací s komentáři a vysvětlení 

k některým příkladům prací, povolání spolu s dalšími informacemi k zařazení 

konkrétní práce zaměstnance do platové třídy. 

  Podmínky a příklady povolání se neustále mění, a katalog prací je průběžně 

komentován, přepracováván a aktualizován. 
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  Z porovnání obsahu práce a možného zařazení do platových tříd vyplývá, že 

absolvent oborů zajišťovaných KITTV může vykonávat (kvalifikovaně) povolání 

z dílu 1.03 Informační a komunikační technologie, tedy může najít uplatnění jako 

programátor, správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, 

databáze, síťové prostředí, programového vybavení, aplikací), systémový inženýr, 

projektant informačních a komunikačních systémů, správce operačního systému, 

analytik informačních a komunikačních technologií, vývojový pracovník systému 

výpočetní techniky, operátor informačních a komunikačních technologií, referent 

informačních systémů a veřejné správy nebo grafik. 

  Z dílu 1.04 Provozně-technické práce absolventi oborů Základů techniky a 

Technické informační výchovy by si mohli hledat zaměstnání jako technolog, 

investiční referent, mistr, dispečer, zkušební technik, metrolog, revizní technik, 

technický pracovník, pracovník kryptografické ochrany, balistik nebo dopravní 

referent. 

  U všech výše zmíněných prací se jedná o zařazení do platové třídy 10–13 

s možností kariérního postupu. 

   V díle 2.16 Výchova a vzdělávání je povolání Učitel popsáno v části 2.16.01. 

V případě, že se absolventi oborů zajišťovaných KITTV rozhodnou pro učitelské 

povolání, mohli by být podle Katalogu prací zařazeni do platových tříd 10-11, jen 

výjimečně do 13. platová třída. (Alinče, Tomší, 2010) 

3.3.2 Standardizace ICT oborů ve vzdělávacím systému 

Uplatnění moderních informačních technologií nejen ve vědě a výzkumu, ale i 

v běžných profesích, osobním a občanském životě vyvolávalo a stále ještě 

vyvolává požadavek na obecné zvládání IT, což je pro dospělou generaci řešeno 

systémem různých kurzů a školení jako součástí celoživotní vzdělávání apod. Ve 

vztahu k mladé resp. školní generaci by bylo k otázce jejího ICT rozvoje zapotřebí 

přistoupit systémově, definovat a zahrnout nějaký (povinný) předmět ICT do 

výuky od základní školy. 

Podobně jako v jiných oborech (příp. školních předmětech) je snaha vymezit 

standardy pro dosažení úrovně znalostí a dovedností v oblasti ICT. Problematikou 



48 

 

standardů ve vzdělávání se v současné době věnuje velká pozornost v řadě zemí; u 

nás se této problematice věnuje MŠMT, konkrétně Národní institut dalšího 

vzdělávání (NIDV), který navazuje na výsledky Výzkumného ústavu 

pedagogického (VÚP), a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Částečně 

se rozvojem standardů zabývá i SCIO a jejich projekty GEPARD a TIGR. 

Standardem se rozumějí konkrétně vymezené požadavky, které musí zvládnout 

žáci v určitých ročnících či stupních škol. Jsou to plánované úrovně znalostí 

v konkrétním vyučovacím předmětu, jichž by měl žák dosáhnout na určitém 

stupni škol (tzv. školní zralost, maturita aj.). Standardy jsou závazné a 

kontrolované. Z hlediska jejich významu rozlišujeme kvalitativní standardy 

(definují význam předmětu a cíle) a standardy kvantitativní (definují rozsah 

učiva). Z hlediska pojetí standardu hovoříme o standardech cílových, obsahových 

a evaluačních (Brdička, 2007, 2008, 2009), (Neumajer, 2007). 

V současné době se za standardy pro oblast ICT považují rámcové vzdělávací 

programy (RVP). Ve své práci se opírám o dokument RVP se změnami 

provedenými k 1. 9. 2007. Nicméně nedávno začal v ČR vznikat návrh standardů, 

který navazuje na RVP pro různé typy (stupně) vzdělávání. První zmínka o 

vypracování standardů Informační a komunikačních technologií (IKT) a 

Informační výchovy (IV) byla v roce 2010 na úrovni MŠMT. V současné době je 

k dispozici pracovní verze standardu Člověk a svět práce (kol. Standardy pro 

základní vzdělávání. Člověk a svět práce, 2013) a standard Informační a 

komunikační technologie (kol. Standardy pro základní vzdělávání informační a 

komunikační technologie, 2013). 

Struktura našeho školství podmiňuje vznik jednotlivých standardů na různé 

typy škol. Čili rozpracování standardů v RVP je děleno kromě předmětů výuky 

rovněž dle typu škol na RVP pro základní vzdělávání (RVP-ZV), RVP pro 

gymnázia (RVP-G), RVP pro odborné vzdělávání (RVP-OV). V souvislosti 

s přípravou státní maturitní zkoušky, v níž se počítalo i se zkouškou z ICT a 

informatiky, vznikl Katalog požadavků ke společné části maturitní zkoušky - 

informačně technologický základ. Pro testování obecné počítačové gramotnosti se 

již delší dobu v rámci The European Computer Driving Licence (ECDL) – (mimo 

Evropu známý pod názvem The International Computer Driving License - ICDL) 
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používají tzv. přejaté standardy, které však primárně nevznikly pro oblast 

školního vzdělávání. (elektronické zdroje)
15

 

3.3.3 Uplatnění absolventa učitelského oboru se zaměřením na technickou 

a informační výchovu, ICT 

Studium učitelství se zaměřením na technickou a informační výchovu, resp. ICT 

zajišťované KITTV je koncipováno tak, aby jeho absolventi našli uplatnění ve 

vzdělávacím sektoru nejen jako učitelé ICT či informaticky zaměřených 

předmětů, ale i jako jako odborníci zajišťující či nabízející další potřebné služby 

pro školství (viz Obrázek 2). 

  

                                                 
15

 Elektronické zdroje: 

Http://rvp.cz/ [online]. 2010 [cit. 2010-12-17]. Metodický portál RVP. Dostupné z WWW: 

<http://rvp.cz/>. 

Http://www.msmt.cz/ [online]. 2010 [cit. 2010-12-17]. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. 

Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/>. 

http://www.vuppraha.cz/ [online]. 2010 [cit. 2010-12-22]. Výzkumný ústav pedagogický. Dostupné z 

WWW: <http://www.vuppraha.cz/>. 

Http://www.uiv.cz/ [online]. 2010 [cit. 2010-12-22]. Ústav pro informace ve vzdělávání. Dostupné z 

WWW: < http://www.uiv.cz/>. 

 

 

http://rvp.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.vuppraha.cz/
http://www.uiv.cz/
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Obrázek 2 - Schéma profilu absolventa (zpracováno podle V. Rambousek ( 2005, s. 317-321)) 

 

Absolventi studia učitelství se zaměřením na technickou a informační výchovu, resp. 

ICT zajišťovaného KITTV by měli vykazovat široké spektrum kompetencí a odborných 

znalostí (viz Obrázek 3). 
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Obrázek 3 - Schéma profilu absolventa (zpracováno podle V. Rambousek ( 2005, s. 317-321)) 
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 Z obrázků 2 a 3 vyplývá, že by měl absolvent KITTV najít na trhu práce 

uplatnění v řadě oborů i mimo školství včetně oborů, zejména v oborech, které jsou 

finančně podstatně lépe ohodnoceny než profese učitele. Z tabulky vývoje studijního 

oboru TIV/IKT v Příloze 2 vyplývá, že v odborné přípravě korespondují studijní plány 

s vývojem oboru, čímž přispívají k podstatně širšímu uplatnění absolventů na trhu práce 

v oborech mimo resort školství. Nicméně absence standardů pro ICT vzdělávací oblast a 

informaticky zaměřené předměty způsobuje, že zatím není možné poskytnout v rámci 

vysokoškolské přípravy učitelů ICT adekvátní didaktickou a metodickou přípravu.  
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4 EMPIRICKÁ ČÁST /PRAKTICKÁ ČÁST/VÝZKUMNÁ ČÁST 

 Cílem empirické části bylo zmapovat uplatnění absolventů a z jejich hlediska 

v závislosti na tom, kde našli na trhu práce uplatnění, analyzovat vysokoškolskou 

přípravu absolventů, zjistit potřeby absolventů pro učitelskou profesi ICT. Pro tento 

účel byli kontaktováni respondenti, absolventi katedry technické a informační výchovy 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy z let 2001–2011. 

4.1 Definování výzkumných metod a postupů vyhodnocování 

 V empirické části jsem zvolila kombinaci kvantitativních a kvalitativních 

výzkumných metod. 

 Hlavní metodou pro můj výzkum řešeného problému byla metoda 

dotazníkového šetření doplněná v optimální kombinaci metodou rozhovoru.  

Dotazníkové šetření 

 Metoda dotazníkového šetření byla zvolena z důvodu získání srovnatelných dat 

od většího počtu respondentů, pro její možnost elektronického vyplnění, při malé 

časové zátěži na respondenty. Dotazníkové šetření sledovalo tři dílčí výzkumné cíle: 

zjištění uplatnění absolventů na trhu práce a problematika s tím spojená (viz kapitola 

2.3 této práce) 

- analýza vysokoškolské přípravy učitelů ICT  

- zmapování možností další spolupráce s katedrou technické a informační výchovy, 

podněty k navazujícímu vzdělávání absolventů.  

 Metodu dotazníkového šetření jsem doplnila metodou rozhovoru pro potvrzení, 

upřesnění a doplnění informací získaných z dotazníku.  

Proces tvorby dotazníku, jeho popis a úpravy 

 Při tvorbě dotazníku jsem narazila na několik skutečností, které bylo třeba před 

samotnou distribucí dotazníku mezi respondenty řešit.  

 Pořadí otázek vychází z poznatků oboru psychologie osobnosti i z logiky 

zkoumaného tématu. Dotazník by měl být pro respondenta zajímavý. Proto jsem nejprve 

vytvořila osnovu dotazníku tak, aby odpovídala zadanému výzkumnému úkolu, potom 

jsem rozpracovávala jednotlivé části dotazníku do podrobnějších detailů. Snažila jsem 
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se, abych dotazníkem získala od respondentů co možná nejvíce potřebných informací a 

údajů. Otázky jsem uspořádala do několika částí: obecné informace o respondentovi, 

průběh zaměstnání, získané vzdělání, osobní názor absolventa a problémy ve školní 

praxi: 

Obecné informace o respondentovi 

Tato část slouží k získání informací o respondentovi, aby bylo možné 

charakterizovat vzorek respondentů.  

 

A) Průběh zaměstnání 

Tato část se zaměřuje na získání informací o tom, jak si respondenti vybírali své 

zaměstnání a to ve vzdělávacím sektoru (školství), v ICT oborech či mimo 

vystudovaný obor, zda a proč se rozhodli změnit své zaměstnání, Pomocí této 

části dotazníku se zjišťovalo i to, zda bylo obtížné najít zaměstnání v oborech 

blízkých absolvovanému vysokoškolskému studiu, ať již vzdělávacím sektoru, či 

v oboru s ICT. 

 

B) Vzdělání 

Tato část dotazníku se zaměřuje na samotné vzdělávání respondentů, tedy 

studium respondenta na vysoké škole. Obsahuje otázky, které se týkají 

studijních plánů, vyjádření míry připravenosti absolventa na pedagogickou praxi 

a jeho kompetence, aktuálností vystudovaných předmětů, tedy požadavků na 

rozsah a obsah znalostí absolventa. Pomocí této části dotazníku jsem očekávala, 

že získám od respondentů informace o případné spolupráci, komunikaci a jejich 

dalším vzdělávání po absolvování vysoké školy. 

 

C) Osobní názor absolventa 

Tato část dotazníku slouží k získání vlastních názorů respondenta na průběh 

vysokoškolského studia, na jeho zkušenosti, pocity a vzpomínky na 

vysokoškolské studium. Jedná se sice o velice subjektivní výpovědi, nicméně 

v některých případech mohou být zajímavým zdrojem informací. 

 

D) Problémy ve školské praxi 
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Pomocí této části dotazníku se sbírají data k identifikování klíčových problémů, 

s nimiž se absolventi potýkají při nástupu do zaměstnání. Získaná data a 

informace pak mohou sloužit jako východisko pro doporučení změn studijních 

plánů. 

 

 Vzhledem k tomu, že v letech 1996-2011 se měnily a rozšiřovaly studijní plány 

a obory, musela jsem tyto změny zohlednit tak, aby na dotazník mohli odpovídat 

respondenti všech v té době platných oborů. Z těchto důvodů vznikly tři dotazníky pro 

absolventy oborů Technická informační výchova, Základy techniky a Informační a 

komunikační technologie. Dotazníky měly společné dvě úvodní části a dále se lišily dle 

druhu vystudovaného oboru absolventa. 

 Při přípravě dotazníku jsem si byla vědoma rizika spojeného s návratností 

dotazníku, a proto jsem věnovala zvláštní pozornost úvodnímu textu, v němž se obracím 

na absolventy se žádostí o spolupráci při vyplňování.  

 Dotazníkové šetření prováděné pro potřeby této diplomové práce se zaměřuje na 

specifickou skupinu respondentů, a to na absolventy studijích oborů garantovaných 

jednou konkrétní katedrou jedné konkrétní pedagogické fakulty. Výsledky získané 

dotazníkovým šetřením tak lze zobecnit jen na tuto skupinu respondentů z řad 

absolventů sledovaných studijních oborů PedF UK. 

 V průběhu řešení diplomové práce vznikly dvě verze dotazníků, jedna v Excelu 

(Příloha 4) a jedna v GoogleApps (Příloha 5). První verzi dotazníku ve formě Excelu 

jsem elektronicky rozeslala 62 respondentům, obdržela jsem však pouze 7 odpovědí. Ze 

zkušenosti s tak nízkou návratnosti první verze dotazníku jsem vyvodila závěr, že je 

nutné přepracovat dotazník, provést částečnou obsahovou úpravu, naformulovat několik 

dalších otázek a především zvolit jiný formát dotazníku. Tak vznikla druhá verze 

dotazníku v GoogleApps tak, aby byl dostupný po zaregistrování a vytvoření si účtu u 

služby google.com. Vytvoření formuláře umožňuje sestavení, sdílení dotazníku i 

vyhodnocení službami na serveru. Po uzavření dotazníků portál zobrazuje autorovi 

dotazníku přehledným způsobem formou grafů a tabulek statistickými metodami 

zpracované výsledky dotazníkového šetření. Pro následné zpracování je možné 

výsledky vyexportovat ve formátu.csv, .xlsx, .pdf, .html. 
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 Druhá verze dotazníku měla charakter tří dotazníků tak, aby na ně mohli 

odpovídat absolventi tří oborů: Technická informační výchova, Základy techniky a 

Informační a komunikační technologie. Otázky byly rozděleny do pěti částí. 

Společnými částmi pro vzniklé tři druhy dotazníku jsou: A) Obecné informace, 

E) Problémy ve školské praxi a D) Osobní názor absolventa. 

 

 S druhou verzí dotazníku jsem se opět obrátila na absolventy KITTV, přičemž 

jsem ještě více apelovala na důležitost jeho vyplnění (viz Úvodní dopis pro absolventy v 

Příloze č. 6; druhý úvodní dopis v Příloze č. 7). 

Metoda rozhovoru  

 Metodu rozhovoru jsem využila u 7 respondentů na základě osobního výběru 

s důrazem na znalost zkoumané problematiky (osobní zkušenost absolventa, o němž 

vím, že má zájem o obor, a dva zkušené ředitele ZŠ, které  jsem měla možnost v praxi 

poznat). Sledovala jsem tím osobnější reflexi na dotazníkové šetření, názor na 

výzkumnou problematiku diplomové práce a upřesnění některých výstupů 

dotazníkového šetření. Metoda rozhovoru byla tedy uplatněna v druhém kroku 

zpracování dotazníku jako ověření správnosti formulace závěrů a pravdivost jejich 

zobecnění. Osloveni byli dva ředitelé základních škol a pět aktivních respondentů 

dotazníkového šetření. Pro rozhovor s vybranými respondenty jsem si připravila tyto 

otázky: 

OT1 (otázka pro ředitele): Vyhledáváte a dáte přednost pro výuku ICT absolventům 

oboru z pedagogické fakulty, nebo rekvalifikovaným učitelům, či učitelům např. 

matematiky? OT2 (otázka pro absolventy): Skutečně přivítáte možnost následných 

kurzů na PedF k novinkám v oboru? 

 

4.2 Charakteristika a popis výběrového souboru (respondentů) 

 Kritériem pro výběr respondentů, jimž byl adresován dotazník, bylo vystudování 

magisterského oboru TIV – obor technická informační výchova, ZT – obor základy 

techniky, ICT- obor informační a komunikační technologie na katedře informačních 

technologií a technické výchovy na Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v období 

2001–2011. 
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 Dotazník a pokyny k jeho vyplnění byly respondentům rozeslány 

prostřednictvím elektronické pošty. Velkým problémem se ukázalo získání seznamu a 

kontaktů na absolventy oficiální úřední cestou. Potřebný seznam absolventů jsem 

nakonec získala za pomoci paní docentky M. Černochové, která shromáždila za více 

než 15 let e-mailové kontakty na studenty při zajišťování jejich pedagogické praxe, a na 

základě dohledání řady kontaktů pomocí sociálních vazeb studentů, sociálních sítí 

(Facebook a LinkedIn).  

 Výzkumný vzorek 38 odpovědí vznikl z 62 kontaktovaných absolventů, v němž 

bylo zastoupeno 6 žen a 32 mužů. Rozložení získaných odpovědí od absolventů dle 

ročníku ukončení studia znázorňuje Graf 7. Osobně se domnívám, že o spolupráci a 

udržování s fakultou mají zájem hlavně absolventi, kteří absolvovali své VŠ studium 

teprve nedávno v posledních několika letech (2009–2011).  

Graf 7- rozložení počtu respondentů 

 

4.3 Výzkumné předpoklady 

 Na základě analýzy studijních plánů, katalogu prací a uplatnění absolventů, o 

kterém si zmiňuji v teoretické části diplomové práce, byly před realizací empirické části 

stanoveny následné výzkumné předpoklady. 

VP1: Prokázat tendenci přednostního uplatnění se ve vystudovaném oboru, tedy jako 
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VP2 : Důvodem pro rozhodnutí hledat uplatnění v ICT oboru mimo vzdělávací oblast 

je lepší finanční ohodnocení a velká poptávka na trhu práce po ICT vzdělaných 

zaměstnancích ve státní i soukromé sféře. 

VP3: Studijní plány vysokoškolské přípravy ICT učitelů mají reflektovat flexibilně 

vývoj oboru.  

VP4: Absolventi mají zájem a potřebu dalšího, celoživotního vzdělávání. 

VP5: Začínající učitel se setkává s řadou problémů vyplývajících z nedostatečné 

praktické připravenosti na profesi v důsledku velice krátké pedagogické praxe ve 

vysokoškolské přípravě učitelů. 

 

4.4 Výsledky dotazníkového šetření 

Pro vyhodnocení dotazníkového šetření byly použity odpovědi respondentů, kteří 

odpovídali na druhou verzi dotazníku dostupnou pomocí Google Apps. Ze 62 

oslovených absolventů jich na dotazník odpovědělo 38, což představuje 61,3 %. 

 Následující analýza a vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření seznamuje s 

dílčími výsledky, vzniklé zpracováním jednotlivých kapitol dotazníků k určeným 

výzkumným předpokladům. Nejprve je vždy konstatován zjištěný výsledek, v případě 

vhodnosti dokumentován grafickým znázorněním a vyvozením závěru.  

4.4.1  Tendence přednostního uplatnění ve vystudovaném oboru-učitel 

ICT. (VP1) 

Po skončení vysokoškolského studia 73 % respondentů pracovalo ve školství po 

průměrnou dobu 2,9 let. Již během svého vysokoškolského studia pracovalo ve školství 

71% respondentů po dobu v průměru 1,6 let, z toho 58% absolventů mělo dvě a více 

zaměstnání současně během studia vysoké školy.  

Z výzkumu dotazníkem vyplývá, že: 

- 58% absolventů působí stále ve školství a učí ICT předměty 

- 8% absolventů ze školství odešlo a šlo pracovat v oboru ICT 

- 5 % absolventů pracovalo v oboru ICT, ale nyní působí ve školství jako učitelé ICT 

- 13% absolventů nikdy neučilo, ale pracují v oboru ICT 

- 16% absolventů pracují zcela mimo vystudovaný obor 
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Tyto výsledky ukazují na to, že absolventi jsou schopni najít uplatnění nejen ve školství, 

ale i v oboru ICT, což může znamenat, že v průběhu VŠ studia získali dobré odborné 

znalosti v oboru ICT. Výsledek ukazuje na kvalitu získaného vzdělání v oboru ICT: 

84% dotazovaných absolventů se věnuje ICT (pouze 16% absolventů pracuje zcela 

mimo vystudovaný obor, tj. učí ICT, nebo pracuje jako ICT odborník) a v současnosti 

63% absolventů působí jako učitelé tohoto předmětu (Graf 8). 

Graf 8 - přehled zaměstnání absolventů 

 

 

Hlavním kritériem při výběru studijního oboru budoucích absolventů je uplatnění 

absolventa na trhu práce.  

V odpovědi na otázku Vyjádřete míru využitelnosti vystudovaného oboru v zaměstnání 

(na míru využitelnosti jejich oboru
16

) respondenti uváděli: 1 – 16%, 2 – 32%, 3 – 37%, 

4 – 10%, 5 – 5 %. Výsledky subjektivního hodnocení dostatečnosti získaných 

vědomostí potvrzují kvalitu připravenosti – poměr 85:15 ve prospěch škály hodnocení 

známkou 1-3. 

Míru uplatnění ve vystudovaném oboru respondenti v odpovědi na otázku 

Vyjádřete, jak obtížně jste hledali uplatnění ve vystudovaném oboru? vyjadřovali 
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pomocí stejné škály
17

 takto: 1 – 53%, 2 – 26%, 3 – 11%, 4 – 5%, 5 – 5 %. 

Z procentuálního přehledu jednoznačně vychází vysoká míra uplatnění, neboť jen 10% 

respondentů uvádí větší obtížnost vyhledávání uplatnění v oboru. 

Z 58 % absolventů, kteří jsou stále ve školství, jich 41% působí na středních 

školách s maturitou a 46% na základních školách, 13% působí v DDM a dalších 

vzdělávacích institucích.  

Abych mohla zjistit, jaké nejčastější uplatnění absolventů v oboru ICT mimo 

školství, rozdělila jsem možnosti uplatnění absolventa dle katalogu prací, podle kterého 

jsou pracovníci zařazováni do platových tříd. V katalogu prací je oddíl B, který se 

zabývá zařazením prací (příkladů prací) do povolání a platových tříd, díl 1.03, který se 

týká Informačních a komunikačních technologií. Dále díl 1.04 Provozně-technické 

práce, do kterého spadají také absolventi z TIV. Téměř čtvrtina (21%) absolventů 

nalezla uplatnění v následujících oborech, přičemž se nevylučuje spojení činností 

(funkcí, kompetencí) vykonávaných dle katalogu. Na jednoho absolventa vychází 

evidentně 5-6 činností. 

Přehled uplatnění absolventů v oboru ICT mimo školství je zachycen pomocí grafů Graf 

9-11: 

Graf 9 - Přehled činností v oboru ICT (skupina 1) 
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Graf 10 - Přehled činností v oboru ICT (skupina 2) 

 

 

Graf 11 - Přehled činností v oboru ICT (skupina 3) 
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správců ICT, správců programového vybavení, aplikací, jako projektanti ICT, analytici 

ICT, grafici. Jmenované pracovní pozice jsou důležité ve vztahu k výsledkům šetření 

důvodů volby zaměstnání mimo školství (viz kapitola 4.4.2.). 

Ukázalo se, že 70% respondentů zůstalo pracovat v hlavním městě Praha, 12% je 

v obcích pod 20 tis. obyvatel, 6% je v městě 20 tis.-100 tis. obyvatel a 6% v městě nad 

100 tis. obyvatel, mimo Prahu a 6% vycestovalo mimo Českou republiku. 

4.4.2 Důvody hledání uplatnění v ICT oboru, mimo vzdělávací oblast (VP2) 

Nejčastějším důvodem, proč se absolvent rozhodne změnit zaměstnání a odchází ze 

školství do ICT sféry či úplně jiného oboru, je důvod finanční (92%). Pouze v 8% je 

důvodem, proč absolvent nepůsobí ve školství, skutečnost, že nebylo možné najít ve 

školství místo. Vzhledem k tomu, že mezi absolventy katedry technické informační 

výchovy převažují muži, jsou finanční důvody jednoznačně prvním kritériem výběru 

zaměstnání, a to z důvodů zabezpečení rodiny a vytvoření dobrého rodinného zázemí 

atd. Ve srovnání platových tříd u školských a mimoškolských ICT prací vykazuje větší 

flexibilitu možnost uplatnění a kariérního tudíž i finančního růstu právě obory ICT 

mimo školství. Z dotazníku vyplynulo uplatnění v cca 20 neučitelských oborech 

z možnosti platového zařazení do 9.–13. platové třídy, zatímco u učitelů není v katalogu 

prací jednoznačně definována hierarchie povolání a platového zařazení do 13. Platové 

třídy můžou učitelé dosáhnout jen  minimální míře. A to se jedná o srovnání jen v rámci 

státní sféry, tj. ve veřejné správě, pro kterou je zmiňovaný katalog závazný (viz kapitola 

3.3.1.)  

4.4.3 Flexibilní vývoj oboru studijních plánů vysokoškolské přípravy ICT 

učitelů (VP3) 

Respondenti dotazníkového šetření byli převážně absolventi oboru Technická 

informační výchova 79%, což plně odpovídá vývoji katedry technické informační 

výchovy a studijních oborů zmíněných výše. Druhá skupina respondentů 21% jsou 

absolventi oboru Informační a komunikačních technologií. Do výzkumu se nezapojil 

přes oslovení žádný absolvent oboru základy techniky, ačkoliv i tito absolventi byli 

požádáni o účast v dotazníkovém šetření. 
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Nejrozšířenější druhou aprobací mezi dotazovanými absolventy (Graf 12) je 

Tělesná výchova (40%), následuje Matematika (21%) a další obory (Rodinná výchova, 

Chemie, Angličtina, Pedagogika, Fyzika a Výchova ke zdraví) byly zastoupeny ve 39% 

respondentů.   

Graf 12 – Druhý studijní obor respondenta 

 

 

Odpovědi na otázky týkající se toho, do jaké míry vysokoškolské studium přispělo 

k přípravě absolventů na jejich profesi, byly rozděleny dle oborů studia. Vzhledem 

k tomu, že nebyl žádný respondent z oboru Základy techniky, budou se zde vyskytovat 

pouze odpovědi od absolventů Technická informační výchova (TIV) a Informační a 

komunikační výchova (IKT). Protože obor Informační komunikační technologie 

vychází z oboru Technická informační výchova, jsem u společných otázek se stejnými 

vstupními předpoklady (otázky týkající se kompetencí a dalšího vzdělávání, tedy tam, 

kde se studijní plány neliší) přistoupila jsem ke kumulovanému vyhodnocení   výsledku. 

 

Osvojení vybraných kompetencí učitele v průběu studia na PedF 

 V dotazníku jsem vycházela ze souboru kompetencí učitele, tedy ze souboru 

vědomostí, dovedností, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro výkon učitelské 

profese. Zdůraznila jsem čtyři nejdůležitější kompetence.  
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Absolventi měli zhodnotit získané vzdělání na škále 1-5
18

 v interpersonálních, 

pedagogicko-psychologických, obsahových a metodických kompetencích a 

organizačních kompetencích.  

 

 1 – 13% 

 2 – 40%  

 3 – 21% 

 4 – 18% 

 5 – 8% 

 

 1 – 5% 

 2 – 25%  

 3 – 52% 

 4 – 11% 

 5 – 7% 

 

 

 1 – 5% 

 2 – 50%  

 3 – 24% 

 4 – 16% 

 5 – 5% 
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 škála 1 – 5 (1 nejlepší, 5 nejhůř) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

1 2 3 4 5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 2 3 4 5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 2 3 4 5 

Graf 13 – Interpersonální kompetence 

Graf 14 – Pedagogicko psychologické kompetence 

Graf 15 – Obsahové a metodické kompetence 
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 1 – 11% 

 2 – 32%  

 3 – 16% 

 4 – 36% 

 5 – 5%  

 

 Z grafů Graf 13 až 16 vyplývá, že absolventi většinově zastávají názor, že si 

během studia osvojili řadu kompetencí učitele v nadprůměrné kvalitě. Velmi dobře 

vychází graf interpersonálních kompetencí (Graf13) a obsahové a metodické 

kompetence (Graf 15). Nejhůře jsou hodnoceny kompetence organizační (Graf16), 41% 

respondentů považuje získané znalosti za málo dostatečné či nedostatečné. 

 

Osvojení vybraných znalostí z oboru ICT v průběhu studia na na PedF 

U okruhu otázek zaměřených na získání konkrétních znalostí v oboru (ICT) jsem 

vycházela z rozdělení témat uvedených v katalogu požadavků ke státním maturitám u 

předmětu Informatika. Tato osnova byla zvolena z důvodu předpokladu dokonalé 

znalosti u absolventa KITTV PedF UK jmenovaných okruhů. Jsou-li striktně stanoveny 

okruhy znalostí maturanta, musí je ovládat i budoucí pedagog. Navíc katalog požadavků 

ke státním maturitám je v období zpracovávání výsledků DP jediným oficiálně 

vydaným závazným dokumentem v oblasti vzdělávání ICT.  

 Odpovědi jsou zpracovávány pro jednotlivé studijní obory Technická informační 

výchova a Informační komunikační technologie, jejichž studijní plány se výrazně 

odlišovaly, o čemž se zmiňuji v teoretické části své diplomové práce. Přehled 

hodnocení získání konkrétních znalostí absolventů při použití škály 1-5
19

: 

 

 

 

                                                 
19

 Škála 1 – 5 (1- výborně získané znalosti, 5 – žádné znalosti) 
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Graf 16 – Organizační kompetence 
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 TIV  IKT 

 1 – 23% 1 – 75% 

 2 – 40% 2 – 25%  

 3 – 20% 3 – 0% 

 4 – 10% 4 – 0% 

 5 – 7% 5 – 0% 

Získané znalosti ze základů informatiky a teorie informace respondenti hodnotí 

pozitivně, a tedy absolventi TIV z 40% velmi dobře a absolventi IKT z 75% výborně. 

 

 

 

 TIV  IKT 

 1 – 20% 1 – 75% 

 2 – 33% 2 – 0%  

 3 – 30% 3 – 0% 

 4 – 10% 4 – 25% 

 5 – 7% 5 – 0% 

Získané znalosti z problematiky věnované technickému vybavení počítačů a 

počítačovým sítím hodnotí respondenti TIV spíše pozitivně, ale jejich názor je nyní 

rozdělen do více kategorií: 33% velmi dobré získání znalostí, 30% dobré získání 

informací 20 % výborné a 10% hodnotí získané znalosti chvalitebně, 7% nedostatečně. 

Absolventi IKT hodnotí 75% výborně získané znalosti, ale i 25% dostatečně.  
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Graf 17 – Znalosti respondentů k okruhu Základy informatiky a teorie informace 

Graf 18 - Znalosti respondentů k okruhu Technické vybavení počítačů a počítačových sítí 
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 TIV  IKT 

 1 – 27% 1 – 25% 

 2 – 20% 2 – 75%  

 3 – 37% 3 – 0% 

 4 – 16% 4 – 0% 

 5 – 0% 5 – 0% 

Respondenti oboru IKT hodnotí získané znalosti z problematiky zaměřené 

 na programové vybavení počítačů výrazně lépe než respondenti z řad absolventů oboru 

TIV. 

 

 TIV  IKT 

 1 – 23% 1 – 25% 

 2 – 27% 2 – 25%  

 3 – 40% 3 – 0% 

 4 – 10% 4 – 25% 

 5 – 0% 5 – 25% 

Respondenti oboru TIV hodnotí znalosti z okruhu tématu Člověk, společnost a 

počítačové technologie převážně průměrně, zatímco respondenti z řad absolventů oboru 

IKT nemají jednotný názor, rovnoměrně rozdělují hodnocení od nejlepšího po nejhorší. 
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Graf 19 - Znalosti respondentů k okruhu Programové vybavení počítačů 

Graf 20 - Znalosti respondentů k okruhu Člověk, společnost a počítačové technologie 

Graf 21  - Znalosti respondentů k okruhu Využívání služeb Internetu 
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Z Grafu 21 nevyplývá žádná převažující tendence, názory na to, jak byli absolventi po 

odborné stránce připraveni na problematiku využívání služeb Internetu, jsou 

rovnoměrně rozděleny mezi stupně 1 až 4. Lze vyvodit, že vedle možného 

subjektivního přístupu k hodnocení v rámci dotazu nemusí všichni respondenti vycházet 

ze stejné úrovně znalostí internetových možností. Tento graf lze rovněž interpretovat 

jako podnět na rozšíření vzdělávání v této oblasti. 

 

 TIV  IKT 

 1 – 16% 1 – 25% 

 2 – 37% 2 – 25%  

 3 – 27% 3 – 25% 

 4 – 10% 4 – 25% 

 5 – 10% 5 – 0% 

Výsledky znázorněné na Grafu 22 lze interpretovat podobně jako v předchozím případě 

tak, že se do nich promítly subjektivní postoje respondentů a že v důsledku odlišných 

studijních plánů respondenti nezískali v průběhu svého vysokoškolského studia stejné 

znalosti k problematice počítačového zpracování textů a tvorby sdíleného obsahu. 

Výsledky lze opět využít jako podnět k revizi předmětů, které s tímto ve 

vysoskoškolské přípravě učiteů ICT souvisejí. 

 

 

 TIV  IKT 

 1 – 27% 1 – 75% 

 2 – 30% 2 – 25%  

 3 – 20% 3 – 0% 

 4 – 16% 4 – 0% 

 5 – 7% 5 – 0% 

Výsledek potvrzuje jednoznačně dobře nastavený směr po změně z TIV na IKT.  
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Graf 22 - Znalosti respondentů k okruhu Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu 

Graf 23 -  Znalosti respondentů k okruhu Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia 



69 

 

 

 TIV  IKT 

 1 – 7% 1 – 75% 

 2 – 33% 2 – 0%  

 3 – 23% 3 – 25% 

 4 – 30% 4 – 0% 

 5 – 7% 5 – 0% 

Průkaz kvalitativního posunu obsahu a výuky předmětu v čase. Evidentní souvislost 

mezi spokojeností absolventů ve vztahu k nově formulovanému oboru IKT.   

 

 TIV  IKT 

 1 – 7% 1 – 25% 

 2 – 38% 2 – 25%  

 3 – 28% 3 – 25% 

 4 – 17% 4 – 25% 

 5 – 10% 5 – 0% 

Názorová nejednotnost mezi respondenty TIV a IKT na kvalitu získaných znalostí 

v tématu o tabulkových kalkulátorech může být důsledkem nestejné úrovně znalostí 

z této problematiky na začátku vysokoškolského studia. 
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Graf 24 - Znalosti respondentů k okruhu Hromadné zpracování dat a číselných údajů 

Graf 25 - Znalosti respondentů k okruhu Tabulkový procesor 

Graf 26 -  Znalosti respondentů k okruhu Používání a tvorba databází 
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Graf 27 - Znalosti respondentů k okruhu Algoritmizace a základy programování 

Téměř rovnoměrné rozdělení hodnocení získaných znalostí v problematice používání a 

tvorba databází na škále 1-4 (Graf 26) lze vysvětlit i jistým vlivem a potřebou využívání 

těchto znalostí v zaměstnání. Nicméně může být i podnětem k tomu, aby na toto téma 

ve vysokoškolské přípravě učitelů byl kladen větší důraz. 

 

 TIV  IKT 

 1 – 14% 1 – 25% 

 2 – 21% 2 – 75%  

 3 – 41% 3 – 0% 

 4 – 16% 4 – 0% 

 5 – 8% 5 – 0% 

Hodnocení kvality získaných znalostí k tématu algoritmizace a základy programování  

se drží v pásmu dobré úrovně, (hodnoty 1-3): v případě respondentů TIV dosahuje 76 

%, v případě respondentů IKT 100% . Potvrzuje správnost vývoje studijního plánu 

oboru.  

4.4.4 Zájem a potřeba dalšího, celoživotního vzdělávání absolventů (VP4) 

V doktorandském studiu po skončení magisterského studia pokračovalo po studiu 

na PedF UK v Praze 18 % respondentů, tedy 6 studentů. 

V části, která se zaměřuje na kvalitu, obsah vzdělávání na KITTV UK PedF, jsem 

se rozhodla položit absolventům otázky zaměřené na jejich potřebu dalšího vzdělávání, 

na spolupráci katedry s absolventy či na možnosti dalšího sebevzdělávání. Z odpovědí 

vyplynulo, že tři čtvrtiny respondentů se nějakou formou dále zajímá o rozšíření svých 

znalostí a že si doplňují své znalosti především z těchto oblastí: Programování, 

databáze, excel, IT, ICT, tvorba webových stránek, multimédia, počítačová grafika, 

grafika a vizualizace 2D, 3D, správa systému LMS, Moodle. 79% dotázaných by mělo 

zájem o další vzdělávání v oblasti TIV, IKT. Je to logické vzhledem k dynamickému 

rozvoji technologií a narůstajícímu využívání IT ve výuce i v běžném životě.  

Oblasti, které respondenti považují za potřebné pro další vzdělávání, jsou 

následující: využívání služeb internetu, používání a tvorba databází, technické vybavení 
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Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného … 

Počítačová grafika, prezentace informací a … 

Hromadné zpracování dat a číselných údajů 

Tabulkový procesor 

Používání a tvorba databází 
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Oblasti zájmu vzdělávání 

počítačů a počítačových sítí, algoritmizace a základy programování. Nejmenší zájem je 

o základy informatiky a teorii informace (Graf 28). 

 

 

V souvislosti s potřebou dále se vzdělávat jsem rovněž zjišťovala názor 

respondentů na formu a organizaci dalšího vzdělávání. 66% respondentů by preferovalo 

distanční formu vzdělávání, 23% je pro kombinovanou formu a 11% pro 

prezenční. 74% respondentů by bylo ochotno si kurz zaplatit z vlastních zdrojů. Na 

dotaz, kdo by měl organizovat rozšiřující vzdělávání, byly odpovědi: 58% univerzity a 

jiné VŠ, 37% produktové firmy např. Microsoft, dále 37% firmy zabývající se dalším 

vzděláváním, 37% skupiny učitelů, profesně zdatný učitel a 24% MŠMT. Vzhledem 

k tomu, že jde o procenta respondentů, vyplývá návrh na vhodnou kombinaci 

poskytovatelů kurzu, školení. 

  

Graf 28 – Oblasti, v nichž se respondenti mají zájem dále vzdělávat 
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4.4.5 Problémy začínajícího učitele ve školství v nevyhovující, nedostatečné 

praktické připravenosti. (VP5) 

Nástup po absolutoriu do zaměstnání je příležitostí reálně ověřit získané znalosti a 

kompetence a připravenost absolventa zapojit se do pracovního systému, je příležitostí 

porovnat teorie s praxí. Jak jsou absolventi sledovaného oboru připraveni pro 

vzdělávací praxi a jaká slabá místa absolventi v interakci vzdělání – profese pocítili, to 

bylo předmětem části výzkumu a současně naplněním VP5. 

Východiskem pro zkoumání činností, které by mohly respondentům – začínajícím 

učitelům působit potíže, byla kapitola Začínající učitelé – pedagogické problémy 

začínajících učitelů v Pedagogické encyklopedie (Průcha a kol., 2009). 

 Šetření mezi respondenty KITTV ukázalo, že největším problémem 

začínajících učitelů je motivovat a aktivizovat žáky (podle 29 % respondentů), 

následuje udržení pozornosti žáků (26%), udržení kázně žáků (23%), řešení kázeňských 

přestupků (23%) a příprava na vyučování (23%). 18% respondentů uvádí problémy 

přizpůsobení vyučování věku žáků, diagnostika osobnosti žáků, dokumentace školy. Za 

nejmenší problémy absolventi považují vysvětlení nového učiva (3%), vedení 

pedagogické komunikace (3%), autoritu (5%), komunikace s rodiči (5%), spolupráce 

s ostatními pedagogy (5%). Nikdo z respondentů neuvedl, že by měl jako začínající 

učitel problém v komunikaci s žáky. 
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Graf 29 - Problémy začínajícího učitele 

 

Graf 29 přehledně ukazuje, s kterými problémy se začínající učitelé nejvíce potýkají. 

Většina problémů je spojená s praktickou aplikací výukových procesů tedy, že vedle 

teoretické přípravy chybí dostatečné praktické zkušenosti s problematikou organizace 

učitelské práce pod vedením zkušeného pedagoga během studia. Řada vyjmenovaných 
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problémů (motivace žáků, řešení přestupků, udržení pozornosti) ukazuje na malou 

zkušenost a praktické znalosti z oblasti psychologie dítěte. K otázce nedostatečnosti 

praxe se respondenti vyjadřovali v části osobních názorů. Ze získaných dat vyplývá, že 

opravdu požadují více praktických předmětů, praxe, propojení s „e-komunitou“ učitelů, 

zaměření vzdělání na problematiky redakčních systémů, školních informačních 

systémů, projektový managment. Především se projevuje opakovaný požadavek na 

rozšíření učitelské praxe po dobu studia.  

4.4.6 Další výsledky z dotazníkového šetření  

 Vedle hlavní výzkumné osy jsem ponechala v dotazníku prostor pro vyjádření 

osobního názoru v následujících čtyřech oblastech (Názory respondentů, uvádím v 

přímé citaci, neboť je považuji za určité oživení pragmatického dotazníku): 

Největší přínos ze studia na PedF?  

Naučení se velké samostatnosti, pozitivnímu myšlení, komplexní řešení určitých 

problémů, lépe se vyjadřovat, získání ucelených informací, vědět, kde informace 

hledat, jak doplňovat, ověřovat, rozšíření všeobecných obzorů a to nejen 

v daném oboru, jiný způsob myšlení, komunikace s lidmi, komplexnější rozvoj 

než na jiných fakultách, získání kontaktů, odkazů na literaturu použitelnou 

v další práci, „Více méně mi dala to, co potřebuji k výuce“, Didaktické 

dovednosti, praxe na školách, delší praxe, seznámení s formalitami nutnými pro 

práci učitele, zodpovědnost, organizace času 

Předmět, na který absolventi nejraději vzpomínají? 

ICT ve vzdělávání, Vaření na Rodinné výchově, Tělo a tělesnost, Databáze, 

Praktické předměty, Grafika, Multimédia, Databáze s panem PhDr. Mudrákem; 

Matematika (PaedDr. Eva Battistová); Tvorba didaktických materiálů 

Doporučení pro doplnění do studijního plánu vysokoškolské přípravy ICT učitelů? 

Praktické předměty, praxe, propojení začlenění do „e-komunity“ učitelů 

v průběhu studia, PHP, redakční systémy, práce se školními informačními 

systémy, ITIL, projektový management, praxe – spolupráce s reálnou školou, 

rétorika (vystupování, komunikace, výklad …) 
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Názor na rozdělení učitelské přípravy do dvou stupňů Bc. a Mgr.? 

Učitelé by měli studovat jen Mgr. a pět let, Bc. je příliš krátká etapa k přípravě 

budoucího učitele. 5ti leté studium je z pohledu nejistého dokončení risk, 3 roky 

života lze lehce obětovat a případně studium zopakovat či to zkusit jinde. 

Vzhledem k tomu, že v prvních 3 letech studia (na Bc.) se probírají spíše 

technické předměty, jedná se o (ICT) oborovou vysokoškolskou „nástavbu“ 

maturity. 2 – letá Mgr. nástavba je spíše didaktická- kdo to myslí s učitelstvím 

vážně chce učit, jde dál na Mgr. Zajímavý by byl výzkum na téma: „Kolik lidí 

z Bc. jde na Mgr.". 
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5 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EMPIRICKÉ ČÁSTI 

DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 V této kapitole shrnuji zásadní poznatky jako výsledky výzkumu vztažené 

k osobnosti absolventa. 

5.1 Uplatnění absolventa 

 Z výzkumného šetření mezi absolventy oborů zajišťovaných KITTV vyplývá, že 

poměrně velké procento respondentů hledalo a našlo své uplatnění ve vystudovaném 

oboru – ve školství 63% nebo mimo školství v oboru 21%, zatímce pouze 16 % 

respondentů z řad absolventů se uplatňuje mimo vystudovaný obor. Vysoké procento 

oborově zařazených absolventů (84%) se nějakou formou věnuje ICT. Je vizitkou 

kvality studijního oboru.   

 Téměř čtvrtina absolventů našla uplatnění v oboru ICT mimo školství často 

s náročnou náplní práce (viz výsledky dle katalogu práce Graf 9, 10,11) je diskutabilním 

výsledkem např. z hlediska ocenění práce učitele a impulsem pro iniciování změny 

v katalogu prací – zařazení odborníků do platových tříd. Jednoznačným motivem pro 

„únik“ mozků ze školství do ostatních ICT oborů je prokazatelně ekonomicky 

motivován, neboť kariérní tudíž finanční růst je v těchto oborech mnohem flexibilnější.  

 

5.2 Připravenost absolventa 

 Způsob a kvalita přípravy absolventů byla zkoumána a vyhodnocena podrobně 

v dílčích seskupeních a lze ji shrnout následujícím konstatováním: 

 Absolventi většinově zastávají názor, že jim v rámci studia byly předány znalosti 

ke kompetencím učitele v nadprůměrné kvalitě. V porovnání studijních oborů TIV a 

IKT je vidět kvalitativní posun v čase odstraňující kritizovanou náplň předmětů 

například: základy informatiky a teorie informace, počítačová grafika, hromadné 

zpracování dat. Nicméně se do této části výzkumu hodně promítá subjektivní přístup 

respondentů.  

 Teoretická vybavenost je dostačující, kvalitní a vyžaduje pouze vytvoření 

podmínek pro další vzdělávání absolventů v souvislosti s rozvojem oboru.  

 Z výzkumu transparentně graficky znázorněných problémů začínajícího učitele 

však vyplývá, že je třeba klást větší důraz při vysokoškolské přípravě na praktickou 



77 

 

aplikaci výukových procesů tedy získávání praktických zkušeností z oblasti organizace 

učitelské práce a psychologie práce s žáky. 

5.3 Osobní přístup absolventa ke zkoumané problematice  

 Z 62 oslovených absolventů dotazník vyplnilo 38 (61,29 %). Lze říci, že všichni 

respondenti k vyplnění dotazníku přistoupili zodpovědně, žádný dotazník nebylo třeba 

vyřadit z hlediska nedostatečnosti. Osobní názory respondentů byly zajímavé a 

přínosné. Graf 7 znázorňující zapojení absolventů do výzkumu podle ročníku 

absolvování ukazuje, že největší aktivitu a zájem projevili absolventi, kteří nedávno 

studium ukončili 2009-2011. Jejich zájem chápu jako logický i z hlediska možnosti 

pokračování ve studiu. Domnívám se, že absolventi dřívějších ročníků museli již řadu 

problémů v minulosti vyřešit. Nabídka rozšíření vzdělání by se však měla týkat i jich.  
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6 VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH PŘEDPOKLADŮ 

6.1 Uplatnění absolventa učitelství se zaměřením na ICT v praxi 

Výzkum zabývající se uplatněním absolventů magisterského studia učitelského 

oboru ICT ukázal několik možností jeho uplatnění na trhu práce. Prioritně se absolventi 

snaží uplatnit ve vystudovaném oboru, a to hlavně ve vzdělávacím sektoru. Tento názor 

se snažím zhodnotit a dokázat ve výzkumném předpokladu VP1. Dotazníkovým 

šetřením bylo zjištěno uplatnění absolventů sice v oboru ICT ale mimo vzdělávací 

sektor, nicméně dalšími otázkami dotazníkového šetření jsem se snažila zjistit, jaké má 

absolvent důvody změnit, odejít od vystudované aprobace, oboru, proč hledat uplatnění 

mimo vystudovaný obor (VP2). 

VP1: Prokázat tendenci přednostního uplatnění se ve vystudovaném oboru, 

tedy jako učitel ICT. 

Výsledky dotazníkového šetření mezi absolventy v letech 2001-2011 ukázaly, že 

po skončení vysokoškolského studia 73 % respondentů pracovalo ve školství. Již během 

svého vysokoškolského studia pracovalo ve školství 71%. Po absolvování  

vysokoškolského studia:  

- 58% absolventů působí stále ve školství a učí ICT předměty 

- 8% absolventů ze školství odešlo a šlo pracovat v oboru ICT 

- 5 % absolventů pracovalo v oboru ICT, ale nyní působí ve školství jako učitelé ICT 

- 13% absolventů nikdy neučilo, ale pracují v oboru ICT 

- 16% absolventů pracují zcela mimo vystudovaný obor 

Tyto výsledky ukazují na kvalitu získaného vzdělání, 84% dotazovaných absolventů se 

věnuje ICT (tj. učí ICT, nebo pracuje jako ICT odborník), pouze 16% absolventů 

pracuje zcela mimo vystudovaný obor. V současnosti působí 63%  respondentů jako 

učitelé ICT. 

VP2 : Důvodem pro rozhodnutí hledat uplatnění v ICT oboru mimo 

vzdělávací oblast je lepší finanční ohodnocení a velká poptávka na trhu práce 

po ICT vzdělaných zaměstnancích, ve státní i soukromé sféře. 

Výzkumný předpoklad k rozhodnutí absolventa hledat uplatnění v ICT oboru byl 

potvrzen.  
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Nejčastějším důvodem, proč se absolvent rozhodne změnit zaměstnání a odchází 

ze školství do ICT sféry či úplně jiného oboru, je důvod finanční (92%). Pouze v 8% je 

důvodem, proč absolvent nepůsobí ve školství, skutečnost, že nebylo možné najít ve 

školství místo. Ve srovnání platových tříd u školských a mimoškolských ICT prací 

vykazuje větší flexibilitu možnost uplatnění a kariérního tudíž i finančního růstu právě 

obory ICT mimo školství (větší rozsah platových tříd dle odborného zapojení a 

samostatného výkonu).  

6.2 Požadavky absolventů/učitelů pro další odborné vzdělávání 

Respondenti vyjadřují evidentní zájem o rozšiřování znalostí v oboru. Jako 

vhodné se jim jeví formy distančního studia, e-learnigu. Zájem o následné doplnění 

vědomostí je způsoben dynamickém vývojem oboru a růstem objemu nových poznatků 

v oboru; absolventi mají snahu a potřebu prohloubit si stávající vědomosti (databáze, 

kyberbezpečnost, apod.). Požadavky na doplnění a rozšíření studia témat z různých 

pedagogických oborů nebyly uvedeny, což lze vysvětlit tím, že školy, různé asociace a 

neziskové organizace umožňují a pořádají řadu doplňkových kurzů na zajímavá 

pedagogická/metodická témata, díky nimž si učitelé dopňují své znalosti a osvojují nové 

pedagogické kompetence. Rovněž přirozená výměna a sdílení zkušeností mezi kolegy 

na školách obohacuje a doplňuje rozšiřující pedagogické dovednosti učitelů. 

Problematika dalšího vzdělávání byla řešena ve výzkumném předpokladu VP4. 

VP4: Absolventi mají zájem a potřebu dalšího, celoživotního vzdělávání. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že 79% respondentů by se chtělo dále vzdělávat 

v oblasti TIV, IKT. Respondenti projevují zájem o tato témata: služby internetu, 

používání a tvorba databází, technické vybavení počítačů a počítačové sítě, 

algoritmizace a základy programování. Nejmenší zájem mají o základy informatiky a 

teorii informace.  

Další vzdělávání by mělo být dle respondentů organizováno distanční formou, 

přičemž podle 58% respondentů by takové vzdělávání měly nabízet a organizovat 

univerzity či jiné VŠ, podle 37% respondentů produktové firmy např. Microsoft, podle 

37% respondentů firmy zabývající se dalším vzděláváním, podle 37% respondentů 

skupiny učitelů, zkušený učitel a podle 24% respondentů MŠMT. 
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6.3 Navržení změn studijních plánů výše uvedených oborů, dle výsledků 

výzkumu 

Z dotazníkového šetření mezi absolventy, kteří na KITTV absolvovali v letech 2001 

až 2011, vyplynula řada návrhů a doporučení na úpravy studijních plánů. Respondenti 

se vyjadřovali ke znalostem, které si během svého studia osvojili a které měly být 

základem pro jejich přípravu na učitelskou profesi. Tyto osvojené znalosti byly 

hodnoceny ze dvou hledisek: 

1) z hlediska kompetenčního (podle konceptu kompetence učitele Spilkové (viz 

kapitola 3.2.3) 

2) z hlediska odborných znalostí pro zvládnutí profese učitele předmětů se 

zaměřením na ICT (podle katalogu požadavků ke státním maturitám) 

V diplomové práci s tuto problematikou souvisí výzkumný předpoklad VP3: 

VP3: Studijní plány vysokoškolské přípravy ICT učitelů mají reflektovat flexibilně 

vývoj oboru. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že:  

1) co se týče kompetencí učitele, tak absolventi většinově zastávají názor, že si 

v průběhu vysokoškolského studia osvojili kompetence v nadprůměrné kvalitě, 

zejména kompetence interpersonální, obsahové a metodické. Nejhůře hodnotili 

kompetence organizační, které 41% respondentů považuje za málo dostatečné či 

nedostatečné. 

2) co se týče konkrétních odborných znalostí, tak bylo zapotřebí pohlížet na 

výsledky z pohledu dvou různých skupin respondentů (TIV a IKT) v důsledku té 

skutečnosti, že se studijní plány (předměty, aj.) jejich vysokoškolské přípravy 

výrazně lišily. Výsledky dotazníkového šetření jsou konkrétně popsány 

v kapitole 4.4.3. Obecně můžu konstatovat, že nastal posun ve studijních 

plánech při vzniku nového studijního oboru IKT a jeho uspořádání 

v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Řada věcí, které respondenti 

z řad absolventů oboru Technická a informační výchova kriticky komentují, již 

bylo zapracováno do studijních plánů oboru IKT. Shrnu-li výsledky absolventů 

obou oborů, musím konstatovat velmi pozitivní ohlas na vysokoškolskou 

přípravu učitelů ICT. Mezi respondenty panuje shoda na potřebné změny 

ve studijních plánech. Z odpovědí respondentů jednoznačně vyplývá potřeba 

změnit schéma a model pedagogických praxí studentů. Z hodnocení stávajících 
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předmětů vzešly požadavky na prohloubení znalostí v předmětech databází, 

podrobnější náplň předmětu ve vztahu k internetu a zařazení nových aktuálních 

předmětů např. kybernetická bezpečnost apod. Legitimita požadavku aktualizace 

studijní náplně oboru však naráží na objektivní skutečnost poměrně zdlouhavého 

procesu schvalování nových předmětů, který je plné kompetenci Akreditační 

komise (viz teoretická část diplomové práce). 

6.4 Problémy začínajících učitelů 

Ve své diplomové práci jsme se měla věnovat také problematice začínajících 

učitelů, měla jsem zmapovat, s jakými problémy se absolventi KITTV PedF UK 

po nastoupení do praxe potýkají. Po dobu prvních 5-ti let učitelské praxe je učitel 

považován za začínajícího učitele. Výzkumný předpoklad VP5 tuto problematiku 

shrnuje. 

VP5: Začínající učitel se setkává s řadou problémů vyplývajících z nedostatečné 

praktické připravenosti na profesi v důsledku velice krátké pedagogické 

praxe ve vysokoškolské přípravě učitelů. 

 Dotazníkové šetření mezi absolventy KITTV ukázalo, že největším problémem 

začínajících učitelů ICT je motivovat a aktivizovat žáky (podle 29% respondentů), 

následuje udržení pozornosti žáků (26%), udržení kázně žáků (23%), řešení kázeňských 

přestupků (23%) a příprava na vyučování (23%). 18% respondentů uvádí problémy 

přizpůsobení vyučování věku žáků, diagnostika osobnosti žáků, dokumentace školy. Za 

nejmenší problémy absolventi považují vysvětlení nového učiva (3%), vedení 

pedagogické komunikace (3%), autoritu (5%), komunikace s rodiči (5%), spolupráce 

s ostatními pedagogy (5%). Nikdo z respondentů neuvedl, že by měl jako začínající 

učitel problém v komunikaci s žáky. 

6.5 Možnosti komunikace a spolupráce mezi fakultou a absolventy 

v profesní oblasti 

Vysokoškolská příprava učitelů se utváří dle vývoje a potřeb společnosti. Díky 

technologickému rozvoji, většímu využívání hardwarových a softwarových produktů, 

internetu atd. vzniká také lepší komunikace, zpětná vazba, a interaktivita mezi fakultou 

a absolventy. Absolventi se v dotazníkovém šetření v části osobní názor absolventa 

mohli vyjádřit k problematice komunikace, formulovat své požadavky na aktivity 

fakulty/katedry. Souhrn těchto poznatků je uveden v kapitole 4.4.6. 
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Absolventi se shodují v tom, že je potřeba větší spolupráce, komunikativnosti již 

během studia, že je zapotřebí zapojit studenty více do pedagogické praxe, že by měli 

mít studenti možnost spolupracovat se skupinou učitelů již praktikujících jejich obor. 

Respondenti projevují zájem o organizování různých setkání, možnosti výměny 

zkušeností, získání nových kontaktů, inspirace atd. Dobrou informační aktivitou pro 

komunikaci a spolupráci mezi fakultou a absolventy je portál absolvent UK 

http://www.cuni.cz/UK-16.html, jeho širší využití pro naplnění požadavků absolventů je 

vhodnou formou vzájemné informovanosti. 

 

http://www.cuni.cz/UK-16.html
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7 DISKUZE 

Výzkumné šetření diplomového projektu byl zaměřen na absolventy oborů TIV a 

IKT, kteří se připravovali na svou profesi učitele na KITTV Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, a jeho využitelnost směřovala konkrétně pro potřeby 

KITTV PedF UK. Přestože není možné zjištění a závěry vyplývající z provedeného 

šetření zobecnit pro širší oblast: aprobace TIV/IKT – uplatnění ve školství, resp. dalších 

zaměstnáních, některá zjištění mají celospolečenský charakter a to především v rostoucí 

poptávce po vysokoškolsky vzdělaných učitelích/absolventech informatických oborů 

nebo se zaměřením na ICT. Dalším zjištěním je to, že ve školství nyní převládá jakési 

„přechodné období“ při obsazování specializovaných míst učitelů ICT. S rostoucím 

požadavkem a společenskou poptávkou po znalostech absolventů ZŠ a SŠ v oblasti ICT 

vzrůstá i potřeba kvalifikovaných učitelů pro ICT předměty. Vzhledem k tomu, že ve 

školní praxi předměty ICT nebo předměty informatického zaměření obvykle nevyučují 

kvalifikovaní (v tomto směru aprobovaní) učitelí, nutně bude muset docházet 

k personální obměně učitelských míst tam, kde doposud tyto předměty vyučovali učitelé 

s “příbuznou“ aprobací (matematika, fyzika, …). Toto profesní střídání bude mít zřejmě 

generační charakter a nebude se jednat o proces krátkodobý. 

Zájem a potřeba celoživotního vzdělávání není specifikem pouze a jedině 

učitelského oboru ICT, ale je obecným jevem u řady oborů vzdělání a zaměstnání a 

korepsonduje se strategií celoživotního učení. 

Specifikem zkoumaného vzorku respondentů, který se podílel na dotazníkovém 

šetření, je převaha uplatnění absolventů KITTV v hlavním městě Praze. Jedná se o 

největší město České republiky, sídlo řady ústředních orgánů, plnící funkce nejen 

hlavního města, ale ze zákona rovněž kraje i obce. Tato specifika se odrážejí 

v demografické struktuře, počtu trvale a přechodně bydlícího obyvatelstva převážně 

v produktivním věku včetně cizinců, tedy město, které není typické z hlediska nabídky a 

poptávky po pracovních příležitostech. Vedle velkého počtu ZŠ a SŠ i VŠ je zde 

obrovský potenciál pracovních příležitostí pro uchazeče s dobrou orientací v ICT od 

státní správy po nadnárodní společnosti a banky. Motivace ke studiu sledovaného oboru 

se může dle místa bydliště rovněž lišit, i když můj průzkum prokázal vysokou-prioritní 

věrnost učitelství ICT. 
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Za velmi zajímavé srovnání bych považovala obdobný dotazníkový průzkum na 

dalších vysokých školách/univerzitách ve stejném oboru. Výsledky by umožnily široký 

přehled o shodě a rozdílnosti studijních plánů jednotlivých vysokých škol a odezvě 

získaného srovnatelného vzdělání u jejich absolventů. Výstupy by potom mohly být 

zobecněny jako příklady dobré praxe. 

Vztah „kvalita vzdělání – dostupnost a kvalita pracovního uplatnění“ nelze 

zjednodušovat a vnímat jako přímo úměrný. Tento vztah ovlivňuje řada faktorů, které 

mají zásadní dopad jednak na samotný vzdělávací proces, tvorbu studijních plánů, výběr 

budoucích studentů univerzity, jednak na škálu pracovních příležitostí. Jedná se 

především o faktor geografický (již popsaná specifika Prahy, resp. rozdílnost v nabídce 

a poptávce např. podle geografické polohy, velikosti a ekonomické síly obce), 

demografický (rovněž zmíněno u specifik Prahy: vysoký podíl produktivního 

obyvatelstva, dětí, přechodné bydlení, cizinci atp.), hospodářskospolečenský (vysoká 

koncentrace průmyslu, obchodu, služeb atp.). 

V diplomové práci popsané výsledky průzkumu považuji i přes výše uvedené vlivy 

za zajímavé a z hlediska Pedagogické fakulty a katedry ITTV za využitelné.  
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8 ZÁVĚR 

 Diplomový úkol je zpracován jednak v rovině teoretické, jednak v rovině 

praktické. Teoretická část vymezuje rámec, podmínky, vstupy a východiska pro řešení 

zadaného diplomového úkolu. Část empirická se soustředí na výzkumné šetření a 

vyhodnocení jeho výsledků. Zjištění se opíralo při vyhodnocení o danosti studia a 

oboru. 

 Vytvoření souhrnného přehledu všech parametrů ovlivňujících možnosti studia 

TIV/IKT na PedF bylo z mého pohledu zajímavou a objevnou, ale i náročnou činností. 

Velice pracné a časově náročné bylo vyhledání, shromáždění, analyzování dostupných 

studijních plánů a jejich utřídění. Při řešení zadaného diplomového úkolu jsem měla 

možnost proniknout do problematiky tvorby obsahu vysokoškolského studia a přípravy 

podkladů pro akreditaci. O tom, jak složitý a časově náročný je celý proces přípravy 

akreditace studijních programů jsme jako student neměla dosud ani tušení. 

V empirické části jsem na základě některých vlastních získaných zkušeností 

očekávala s jistou mírou zvědavosti ověření či vyvrácení mých názorů. Atraktivitou 

zvoleného předmětu diplomové práce byla pro mě reálnost zkoumaného tématu. 

Objektivně se potvrdily výzkumné předpoklady dokumentující dobrou úroveň studijní 

náplně, potřebu následného studia, celoživotního vzdělávání i zájem absolventů o 

součinnost se školou. Nejčastější požadavek na rozšíření a rozvoj praktických 

kompetencí budoucího učitele během studia je současně důkazem znalostní náročnosti 

profese učitele. 

Tato diplomová práce usilovala o průzkum a zjištění rozsahu využití znalostí 

získaných sledovaným studiem a to dotazníkovou metodou u osloveného vzorku 

absolventů. Objektiní údaje byly dány tou částí dotazníku, která mapovala údaje  

o studijních letech a tomu odpovídajících studijních plánech, o průběhu zaměstnání.  

I přes subjektivní charakter hodnocení těch dotazů, které se vztahovaly k názorům, 

podnětům a potřebám jednotlivých absolventů v souvislosti s osobním hodnocením 

nabytých znalostí lze konstatovat seriozní přístup respondentů. Proto i výsledek a 

doporučení práce lze pojímat jako odpovídající naplnění výzkumného cíle, respektive 

dílčích výzkumných cílů. 

 Za zásadní směr vyplývající z práce považuji: 
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 nutnost permanentních úprav studijních plánů v souvislosti s dynamickým 

vývojem oboru, 

 zájem a potřeba absolventů o rozšíření vzdělání, prohlubování znalostí např. i 

v souvislosti s vývojem oboru, 

 zájem a potřeba absolventů komunikovat s mateřskou fakultou – katedrou, 

 sebekritické přiznání absolventů k chybějícím praktickým zkušenostem a z toho 

vyplývající podnět na rozšíření řízených praxí během studia, 

 podpora společenské role učitele a iniciativa k přepracování náplně a způsobu 

hodnocení učitelského povolání kodifikovaného nedostatečně v Katalogu prací 

ve veřejné službě a správě. 

 

Příjemným poznatkem byla i ochota všech odborníků, pedagogů, kolegů i známých 

oslovených v souvislosti se získáváním a zpracováváním podkladů k tématu diplomové 

práce. Hodiny diskusí, dotazů, konzultací nad problematikou výzkumu i formálního 

zpracování pro mě byly obrovským přínosem na cestě za poznáním úskalí učitelské 

teorie i praxe. Doufám, že tak vznikla diplomová práce, která přináší objektivní zpětnou 

vazbu mezi cíli studijních programů a jejich vývoje a vnímáním rozměru získaných 

kompetencí a potřeb k jejich doplnění. Pro mě jednoznačně pozitivním poznatkem je 

snaha a zájem o další rozvoj oboru nejen ze strany vzdělávací instituce, ale i samotných 

absolventů.  
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK V DIPLOMOVÉ PRÁCI 

PedF  Pedagogická fakulta 

UK Univerzita Karlova 

VŠ Vysoká škola  

KITTV Katedra informačních technologií a technické výchovy 

KVV Katedra výtvarné výchovy 

KMDM Katedra matematiky a didaktiky matematiky 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

NÚOV Národní ústav odborného vzdělávání 

NIDV Národní institut dalšího vzdělávání 

VÚP Výzkumný ústav pedagogický 

ČR  Česká Republika 

EU  Evropská unie 

Učitelství VVP  Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 

ZŠ Základní škola 

SŠ Střední škola  

DDM  Dům dětí a mládeže 

RVP Rámcově vzdělávací program 

RVP-G  Rámcově vzdělávací program pro gymnazia 

RVP-ZV Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání 

RVP-OV Rámcově vzdělávací program pro střední odborné 

vzdělávání  

TIV Technická informační výchova 

ZT Základy techniky 

IT  Informační technologie 

IKT  Informační a komunikační technologie 

ICT Informační a komunikační technologie 

IV  Informační výchova 

TPCK Technologickopedagogicko předmětové znalosti 

TK technické znalosti 

PK pedagogické znalosti 

CK  předmětové (obsahové) znalosti 

ECDL European Computer Driving Licence 
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ICDL International Computer Driving Licence 

SCIO Národní srovnávací zkoušky 

SW software 

HW hardware 

PC  osobní počítač 
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Příloha č. 2 

Přehled studijních programů, dle roků a předmětů za období 1996 – 2013.  

- z důvodu náročnosti příloha č. 2 přiložena pouze v digitální podobě  

 

Příloha č. 3 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. – 

vybrané paragrafy. 

 

Příloha č. 4 

První verze dotazníků, dotazník vytvořený v Excelu. 

 

Příloha č. 5 

Druhá, konečná verze dotazníků, dotazník vytvořený Google Apps. 

 

Příloha č. 6 

Ukázka prvního úvodního textu absolventům. 

 

Příloha č. 7 

Ukázka druhého úvodního textu absolventům. 

 


