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Abstrakt: 

Předložená práce zkoumá proces realizace akreditovaného studijního oboru v praxi vysoké školy. 

Teoretická část přináší stručný exkurz do historie vzdělávání budoucích učitelů, který poukazuje 

na nelehkou cestu hledání vhodného modelu vzdělávání budoucích učitelů. Proces formování 

vzdělávání budoucích učitelů se vyznačoval neustálými změnami, které nebyly vždy pořádně 

promyšlené, což se bohužel promítá i do současnosti. V současné době je vzdělávací politika do 

značné míry ovlivňována evropskou vzdělávací politikou, která se snaží vzdělávání v rámci zemí 

Evropské unie sjednotit. Jedním ze sjednocujících prvků je proces akreditace, který by měl 

zkvalitnit nabízené studijní programy. Otázce, zda právě zmiňovaný proces standardizace vede ke 

zkvalitnění vzdělávání budoucích učitelů, jsem se věnovala v praktické části. V rámci polo-

strukturovaných rozhovorů jsem zjišťovala, jak probíhá vlastní převod Akreditační komisí 

schváleného studijního programu do praxe školy, a ze získaných informací jsem učinila závěr, že 

akreditační žádost dává školám určitou kostru, ale vlastní realizace do značné míry závisí na síle 

vedení katedry a způsobu fungování jednotlivých členů katedry. Rozhovory se zaměstnanci 

kateder také poukázali na fakt, že česká vzdělávací politika ještě stále klade důraz na byrokracii.  

 

Abstract: 

The thesis examines the process of implementation of an accredited study program into practice. 

The theoretical part provides a brief excursion into the history of teacher education, which 

highlights the difficult journey in search of a suitable model of teacher education. The formation 

processes of teacher education are characterized by constant changes, which were not always 

properly thought out. These tendencies unfortunately do continue to the present day. Currently, 

the Czech education policy is largely influenced by European educational policy, which is aiming 

at unification. One of the unifying elements is the accreditation process, which should improve 

the quality of the study programs offered by European universities. Question is whether such 

standardization process leads to the improvement of teacher education or not, which is discussed 

in the second part of my theses where. I examined how two university departments implement 

Accreditation-Commission-approved program of study in practice. Based on the collected data I 

can state that the accreditation documents give the schools a framework, but the actual 

implementation depends largely on the strength of the management of the department and modus 

operandi of the individual members of the department. Interviews with staff departments also 

pointed to the fact that the Czech educational policy still emphasizes the bureaucracy. 
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1. ÚVOD 

 

Výběr tématu diplomové práce byl do velké míry ovlivněn mojí osobní zkušeností. V rámci 

přípravy na povolání učitelky anglického jazyka jsem se po prvních třech letech studia, které se 

skládaly pouze z teoretických předmětů, začala ptát, kdy se už konečně začneme učit. Začala 

jsem se sama sebe ptát, kdo vlastně určuje, co je obsahem přípravy budoucích učitelů? Kdo 

rozhoduje o tom, kolik hodin z celkového počtu přednášek a seminářů student stráví studováním 

teorie a kolik týdnu bude mít praxi? Může si škola sama určit, v kterém ročníku bude didaktika 

anglického jazyka, a v kterém například anglická syntaxe? A mohou sami studenti nějak ovlivnit 

obsah studijního programu v případě nespokojenosti? Kdo určuje, zda je nabízený studijní 

program kvalitní a existují vůbec kritéria hodnocení kvalitního studijního programu? Osobní 

zkušenost se studiem mě přivedla k otázce, zda vysoké školy zaměřené na přípravu budoucích 

učitelů skutečně studenty připravují na reálnou praxi, nebo zda je pouze vybavují teoretickými 

znalostmi, ale již jim neposkytují dostatek praktické přípravy na učitelskou praxi. Je budoucí 

učitel připraven převést teorii do praxe? 

České školství prošlo za posledních 25 let velkými změnami. Změnil se přístup ke vzdělávání, 

byla a kontinuálně je upravována legislativa, byl upraven obsah vzdělávání v rámci primárních a 

sekundárních škol formou rámcových a školních vzdělávacích programů, rozšířila se nabídka 

škol o soukromé a církevní, existují programy dalšího vzdělávání učitelů, jsou zohledňováni žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami, a tím výčet změn ještě zdaleka nekončí. Jak je patrné, tak 

došlo k velkému množství změn, otázkou však je, zda jsou lidé, kteří s těmito změnami přichází 

denně do styku, lidé, kteří je realizují v praxi, na tyto změny připraveni a zda jsou skutečně 

schopni je realizovat tak, jak byly zamýšleny, nebo zda je realizace změn pouhým formálním 

procesem, který se zúžil na vyplňování lejster. 

Zmiňované změny v oblasti vzdělávání byly a stále jsou ovlivňovány evropským kontextem. 

Jednou ze zmiňovaných změn je přijímání evropských standardů a předpisů. V rámci 

standardizace a sjednocování kvality na všech stupních škol v rámci Evropské unie jsou zaváděny 

nové předpisy, pravidla a standardy. A pod záminkou standardizace a usnadnění mobility 

studentů jsou školy zatěžovány rozsáhlou, stále narůstající administrativou. Jsou vynakládány 

nemalé prostředky na administrativní zajištění různých kontrolních komisí a pracovních skupin, 

které na dodržování těchto předpisů a standardů dohlížejí. Vedou však tyto změny ke skutečnému 

zkvalitnění vzdělávání účastníků vzdělávacího systému? A jak tyto změny ovlivňují každodenní 
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praxi škol? Umí s těmito změnami pracovat ti, kteří jsou aktéry v rámci implementace zmíněných 

změn? Toto jsou poměrně zásadní otázky, které mohou potvrdit nebo vyvrátit případné obavy, 

zda jsou práce vynaložené na změny v rámci vzdělávacího procesu na úrovni jednotlivých škol 

efektivní.  

Otázkou kvality vzdělávání se zabývá jak odborná, tak i laická veřejnost. Nejčastěji je věnována 

pozornost kvalitě primárního a sekundárního školství, ale v současné době se často diskutuje i o 

změnách v oblasti terciárního stupně školství. V poslední době se také dostává do popředí téma 

vzdělávání učitelů a to v souvislosti s jejich nedostatečnou formální kvalifikací. Méně často je ale 

zmiňována kvalita profesní přípravy budoucích učitelů a kroky, které jsou podnikány na celo-

evropské úrovni směrem ke zkvalitnění, větší strukturovanosti a tím i unifikaci studijních 

programů s cílem zlepšení kvality studijních programů a usnadnění mobility studentů. Součástí 

unifikace studijních programů je schvalování žádostí o realizaci studijních programů nezávislou 

hodnotící institucí a vydávání akreditací, tedy povolení pro realizaci studijního programu. Právě 

akreditační proces by měl být jedním z počátečních kroků, který by měl zajistit kvalitu 

nabízených studijních programů. Je tomu tak i v praxi? Ve své práci jsem se rozhodla zmapovat, 

k jakým změnám došlo v oblasti terciárního vzdělávání a to jak na úrovni evropské, tak lokální, 

zda legislativní změny a další dokumenty v praxi skutečně plní dané cíle, tedy zkvalitnit terciární 

vzdělávání. Vzhledem k šíři tématu jsem se rozhodla zaměřit na vzdělávání budoucích učitelů 

anglického jazyka, protože mi je tato oblast profesně velice blízká.  

Cílem diplomové práce je nejprve v teoretické části zmamovat historický vývoj vzdělávání 

budoucích učitelů, abych získala povědomí o tom, na jakých základech je příprava budoucích 

učitelů postavena a dále se podívat na to, co determinuje obsah studijního programu, tady co 

předchází vlastní realizaci studijního programu v praxi a to jak z širšího úhlu pohledu na genezi 

vlivu evropské vzdělávací politiky na českou, ale také z užšího pohledu na proměny české 

legislativy, která formovala a upravovala způsob práce v rámci realizace studijního programu 

v praxi školy. V praktické části jsem si dala za cíl zjistit, jak katedry anglického jazyka pracují 

s Akreditační komisí schváleným studijním programem v praxi a jak je schválený studijní 

program realizován v praxi vybrané katedry. Tento cíl jsem si blíže definovala do dvou částí, 

které naznačují jak postup práce v rámci přípravy žádosti o schválení studijního programu, tak 

vlastní realizaci. Prvním podcílem je zjistit, jak probíhá příprava akreditační žádosti o schválení 

studijního programu, jak probíhá tvorba studijního programu, zda je příprava dokumentu 

pracovníky katedry vnímána spíše jako nutná administrativa, nebo jako výzva pro přípravu 
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smysluplného a kvalitního studijního programu a do jaké míry se v rámci příprav zapojuje celá 

katedra. Druhým podcílem je vlastní práce se schváleným studijním programem, do jaké míry 

škola se schválenou dokumentací v praxi pracuje, zda plní akreditace vytyčený cíl a zda 

legislativně nastavené kroky skutečně přispívají ke zkvalitňování procesu vzdělávání studentů 

terciárního stupně.  

Jak jsem již naznačila, diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V 

teoretické části se nejprve věnuji stručnému uvedení do tématu příprav pro realizaci schváleného 

studijního programu, realizaci studijního programu v praxi školy a terminologickému ukotvení. 

Následuje krátký exkurz do historie vzdělávání budoucích učitelů, která čtenáři přiblíží, na 

jakých základech je současné vzdělávání učitelů postaveno. Krom historického vývoje vzdělávání 

učitelů je také důležité se zmínit o vlivu evropské vzdělávací politiky na fungování terciárního 

vzdělávání v České republice. Této problematice je věnována část 2.4. Po nastínění evropského 

kontextu terciárního vzdělávání a jeho vlivů jsem se již  zaměřila na konkrétní legislativní změny 

v oblasti terciárního vzdělávání a změny v rámci vzdělávání budoucích učitelů, tomu jsou 

věnovány části 2.5. – 2.6. Poslední oblastí, které se věnuji v teoretické části, je oblast 

vysokoškolské pedagogiky, která do značné míry rovněž ovlivňuje přípravu budoucích učitelů. 

Na závěr teoretické části jsem uvedla stručné shrnutí poznatků získaných v teoretické části, které 

jsou zároveň důležitou základnou pro interpretaci dat praktické části a stanovení otázek pro 

diskuzi. Praktická část se věnuje výzkumu procesu příprav akreditační žádosti na dvou vybraných 

katedrách, které se věnují přípravě budoucích učitelů anglického jazyka. Krom oblasti příprav 

akreditační žádosti a realizace schválení žádosti v praxi školy, jsem se zaměřila na fungování 

členů katedry v rámci práce s akreditační dokumentací a cíly akreditovaného studijního 

programu. V rámci polo-strukturovaných rozhovorů byly odhaleny některé nedostatky v oblasti 

realizace vzdělávání budoucích učitelů, jimž se věnuji v kapitole věnované diskuzi. A v poslední 

části diplomové práce, závěru, shrnuji celkové výsledky své diplomové práce a prověřuji, zda 

byly splněny cíle diplomové práce, které jsem si vytyčila na jejím začátku. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2.1. Stručný nástin vývoje vzdělávání učitelů na území dnešní České republiky v průběhu 

20. století  

 

V části 2.1. jsou stručně popsány zásadní mezníky vývoje vzdělávání budoucích učitelů od cca 

roku 1918 do roku 1989. Považuji za nutné na začátek teoretické části stručně popsat formování 

systému učitelské přípravy, protože způsob, jakým probíhá příprava budoucích učitelů v 

současnosti je do velké míry odrazem toho, jakým stylem se vyvíjela pedagogická příprava 

učitelů v minulosti. Krátký historický exkurz nám umožňuje pohlédnout na vzdělávání učitelů z 

širší perspektivy a zároveň nám objasňuje, proč jsou některé složky vzdělávání učitelů, které se 

mohou zdát jako již dávno přežilé, součástí současného vzdělávání budoucích učitelů.  

Počátkem 20. století bylo vzdělávání učitelů druhého stupně základních škol a učitelů 

středoškolských značně ovlivněno způsobem členění základního a středního školství, které bylo 

dvoukolejné a málo prostupné. Dvojkolejný vzdělávací systém spočíval v tom, že po absolvování 

pětileté obecné školy mohli žáci pokračovat na nižší stupeň sekundárního vzdělávání, kde si 

mohli vybrat buď měšťanskou školu, nebo osmileté gymnázium, záleželo na finančních 

možnostech rodičů žáka. Podoba vzdělávání na školách nižšího sekundárního stupně byla stejně 

odlišná, jako příprava učitelů, kteří na školách tohoto stupně učili. Učitelé obecných a 

měšťanských škol se vzdělávali v učitelských ústavech, které náročností a obsahem odpovídaly 

typově středním odborným školám. Nesrovnatelně vyšší vzdělání měli středoškolští profesoři, 

kteří studovali na univerzitě a to filozofické nebo přírodovědecké fakultě. Rozdílnost v přípravě 

učitelů nebyla jen v obsahu přípravy, ale také v délce studia. Obsahově byla příprava v 

učitelských ústavech cílena více na praxi a všestrannost a učitelé tak byli na výkon svého 

povolání často lépe připraveni než středoškolští profesoři, jejichž příprava byla cílena více 

odborně a méně prakticky. 

V době první republiky zaznívaly hlasy, které volaly po důkladnější pedagogicko-psychologické 

přípravě, ale nebyl předložen jediný významnější návrh, jak navýšení pedagogicko-

psychologické složky v rámci přípravy budoucích učitelů realizovat. Dále se ozývali učitelé 

obecných a měšťanských škol a volali po tom, aby byli učitelé měšťanských a obecných škol 

vzdělávání na univerzitní úrovni, stejně tak, jako středoškolští profesoři. Ve 20. letech se objevilo 
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několik návrhů, jak transformaci vzdělávání učitelů obecných a měšťanských škol realizovat, ale 

v polovině 20. let byly všechny návrhy zamítnuty. Společenská prestiž středoškolského profesora 

byla v té době daleko vyšší a pochopitelně by byla zavedením univerzitního charakteru 

vzdělávání učitelů obecných a měšťanských škol ohrožena. V polovině 30. let se ale volání po 

zkvalitnění učitelského vzdělávání ozvalo znovu a byly vypracovány dva návrhy, první Otokarem 

Chlupem, druhý Václavem Příhodou. Otokar Chlup se zabýval převážně vzdělávání učitelů 

obecných/národních škol, navrhoval vytvoření samostatné, nezávislé vzdělávací instituce. 

Příhoda navrhoval vysokoškolské vzdělávání učitelů všech stupňů, délka studia se měla lišit dle 

stupně, na kterém měl učitel vyučovat. Oba návrhy rozpoutaly živou diskuzi, ale vzhledem k 

politické situaci nebyl ani jeden z nich realizován, vysoké školy byly zavřeny a případné změny 

tak byly přesunuty na dobu po 2. světové válce. V roce 1946 byly zřízeny pedagogické fakulty na 

všech stávajících univerzitách a mohly být zřizovány jejich pobočky i v neuniverzitních městech. 

Na pedagogických fakultách se tak připravovali jak učitelé primárních, tak sekundárních škol. 

Pedagogická škola měla zajistit pedagogicko-psychologickou přípravu a filozofická a 

přírodovědecká fakulta zajišťovaly odbornou přípravu učitelů sekundárních škol. Tato varianta 

umožnila zachovat stavovské rozdíly mezi učiteli primárních a sekundárních škol, takže byla 

přijata relativně bez problémů. Po politických změnách, které proběhly v roce 1948, na sebe 

dlouho nenechala čekat ani nová školská reforma, která bohužel čerpala z poněkud zpátečnického 

sovětského vzdělávacího systému. 

V roce 1953 tak došlo k zásadním změnám vzdělávání učitelů všech stupňů. Byly zřízeny střední 

školy pedagogické, kam se přesunulo vzdělávání učitelů mateřských škol a prvního stupně 

základní školy. Dále byly zřízeny vyšší školy pedagogické, které zajišťovaly vzdělávání učitelů 

nižší sekundární školy a to formou dvouletého studia, které následovalo po absolvování 

středoškolského studia. Na pedagogických fakultách tak studovali pouze učitelé vyšších 

sekundárních škol, studium trvalo celkem čtyři roky a forma univerzitní odborné přípravy byla 

zcela zrušena. Díky příklonu k sovětskému svazu také došlo k úpravě obsahu přípravy budoucích 

učitelů. Důležitou součástí povinné přípravy učitelů bylo pěstování politické uvědomělosti a to 

bohužel na úkor pedagogicko-psychologické přípravy. Reforma v roce 1953 tedy opět znamenala 

krok zpět, což se ukázalo již po pár letech zavedení změn do praxe.  

V roce 1960 byly zrušeny vyšší pedagogické školy i vysoké školy pedagogické a byly zřízeny 

pedagogické instituty v každém kraji. V pedagogických institutech se připravovali učitelé 

primární i nižší sekundární školy. Koncepce vzdělávání učitelů v rámci pedagogických ústavů 
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bohužel nebyla dobře promyšlena, takže byla zrušena v roce 1964 a následovalo znovuobnovení 

univerzitních pedagogických fakult. Vzdělávání učitelů středních škol bylo opět realizováno na 

filozofických a přírodovědeckých fakultách a nově také na matematicko-fyzikální fakultě a 

fakultě tělesné výchovy a sportu. 

V roce 1976 došlo k zásadním změnám v oblasti vnitřních reforem vzdělávání učitelů. 

Pedagogické fakulty se staly plnohodnotnými fakultami, bylo sloučeno studium nižšího a vyššího 

sekundárního stupně, studium se prodloužilo na pět let a učitelé se připravovali podle jednotného 

učebního plánu. Krom studia na pedagogické fakultě se budoucí učitelé mohli na výkon svého 

povolání také připravovat na jiných fakultách. Oborové studium předmětů pro učitelskou praxi 

bylo možné studovat také na Přírodovědecké, filozofické či matematicko-fyzikální fakultě nebo 

Fakultě tělesné výchovy a sportu. Těžištěm studia byla odborná příprava na aprobační předmět 

nebo předměty, pokud budoucí učitel studoval dva obory, což byla většina případů. Odborná 

složka byla doplněna blokem společného základu, kam patřila společensko-vědní příprava a 

marxismus-leninismus. Do čtvrtého ročníku byly všechny předměty povinné a v pátém ročníku si 

mohl student zapsat výběrové přednášky v rozsahu jedné až dvou hodin týdně. Forma výuky byla 

převážně prostřednictvím přednášek a seminářů, podle oboru pak byly do výuky zařazovány také 

exkurze nebo kurzy, například sportovní nebo jazykové - studenti ruského jazyka měli ve 3. 

ročníku povinnou stáž v SSSR. Celkově tedy bylo během studia věnováno 180 hodin přímé 

výuky teoretické vědecké přípravě a 72 hodin společnému základu. Praxe sice byla součástí 

všech učitelských studijních oborů, ale byla zařazena až od 3. ročníku, kdy student prováděl 

hospitace v rozsahu 90 hodin. Ve 4. a 5. ročníku student absolvoval tzv. souvislou praxi a to 

v délce dva a čtyři týdny. Praxi absolvoval na vybrané fakultní škole a mentorem mu byl zkušený 

pedagog z praxe, který mu měl dávat zpětnou vazbu na jeho výuku a předávat zkušenosti z praxe. 

Tento model praxe byl shodný pro většinu oborů, ale byly i výjimky, například učitelé výtvarné 

výchovy neměli dvoutýdenní praxi ve čtvrtém ročníku, ale měli pouze čtyřtýdenní praxi v pátém 

ročníku. 

Zatímco do roku 1989 bylo předepsáno, co a jak vyučovat a školy neměly příliš volnosti, tak po 

roce 1989 dochází k postupnému omezování pevně stanovených pravidel a fakulty dostávají více 

svobody. Nabídka oborů se rozšiřuje a to díky tomu, že pedagogické fakulty rozšiřují nabídku 

svých studijních oborů o obory, které se dříve studovaly pouze na specializovaných fakultách. Na 

pedagogických fakultách se tedy začíná studovat například biologie, cizí jazyky a další předměty, 

jejichž pedagogická příprava před rokem 1989 probíhala výhradně na fakultách, které se na daný 
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obor specializovaly. S narůstající autonomií jednotlivých fakult také dochází ke snížení počtu 

povinných předmětů a rozšíření nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, student se 

může v rámci studia více profilovat dle svých zájmů, i když je to pouze v omezené míře nabídky 

dané katedry nebo fakulty, tak je to značný posun k respektování individuální zájmů studentů. (1, 

s. 218-242) 

Stručný nástin vývoje vzdělávání budoucích učitelů do roku 1989 nastiňuje základy, na kterých je 

příprava budoucích učitelů vystavěna. Během uplynulého století oblast vzdělávání učitelů prošla 

procesem hledání vhodného a funkčního modelu vzdělávání učitelů. Z historického exkurzu jsou 

patrné tři oblasti, jejichž vliv na vzdělávání budoucích učitelů je patrný i v současnosti. Prvním 

problémem vzdělávání učitelů byly neustálé změny, které nebyly dostatečně promyšlené a často 

značně nekvalifikované. Než se stačil nově představený model vzdělávání učitelů uchytit, 

případně prověřit, tak přišla změna, která vybudovaný systém vzdělávání zásadně upravila nebo 

dokonce změnila. Druhým problémem je pozice pedagogických fakult ve srovnání s ostatními 

fakultami.  

 

 

2.2. Proměny učitelské přípravy po roce 1989 

 

Devadesátá léta 20. století byla ve znamení změn na všech stupních škol, protože bylo nutné v 

podstatě od základu legislativně ošetřit činnost všech stupňů vzdělávání. Změny postupovaly od 

primárního stupně přes sekundární a terciární přišel na řadu až koncem devadesátých let. Česká 

republika přestává být separována od okolního světa a stává se součástí evropského prostoru, což 

přináší jak možnost využití zahraniční zkušeností, tak tolik potřebné srovnání české vzdělávací 

politiky s vzdělávací politikou ostatních evropských států. V rámci mezinárodních srovnání 

systémů vzdělávání se expertní tým OECD na adresu českého školství vyjádřil následovně: 

„Chce-li česká ekonomika obstát v konkurenci ostatních znalostních společností, musí se kromě 

jiného změnit i systém terciárního vzdělávání.“ (2) Na základě doporučení zahraničních srovnání 

byly tedy definovány oblasti pro zlepšení kvality celého systému českého školství a sepsány do 

strategického dokumentu, který se nazývá Bílá kniha a byl vydán Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy v roce 2001. 

Bílá kniha se svými devadesáti stranami postihuje všechny stupně českého vzdělávacího systému. 

Jednou z oblastí, kde je prostor pro zlepšení, je oblast vzdělávání budoucích učitelů. Bílá kniha 
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zdůrazňuje, že „je nezbytné závazně stanovit obecné i specifické předpoklady pro vstup do 

pedagogických profesí. Bude nutné zavést nový způsob výběru uchazečů o učitelské studium, 

který bude založen na posouzení jejich motivace a osobnostních předpokladů. Analýza dnešních 

studijních programů a oborů učitelství ukazuje, že základní charakteristiky, obsah studia i 

výstupní požadavky při státních závěrečných zkouškách jsou tak různé, že nelze zaručit 

standardní úroveň absolventů.“ (3, s. 43) 

 

 

2.3. Vliv evropské vzdělávací politiky na zajištění kvality v rámci českého terciárního 

vzdělávání 

 

Podíváme-li se na výsledky výzkumu OECD, Education at Glance, který byl realizován v roce 

2013, je patrné, že od 50. let 20. století dochází ve všech evropských zemích k značnému nárůstu 

počtu absolventů terciárního vzdělávání. Zatímco v 50. letech 20. století bylo průměrně v Evropě 

15% absolventů terciárního vzdělávání, na začátku 21. století je to už 43%. V České republice se 

čísla od evropského průměru trochu liší, od 50. do začátku 90. let 20. století průměrné procento 

pomalu rostlo z 10% na 15%. Od roku 2000 však průměrný počet absolventů terciárního 

vzdělávání vzrostl skoro o polovinu na dnešních 28%. (4) Citovaný výzkum zohledňuje pouze 

poprvé absolvující studenty, nepracuje se studenty, kteří již studují další školu. Z výsledků 

výzkumu je patrné, že počty studentů, kteří získají vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání, 

každým rokem narůstají. S nárůstem počtů absolventů a přibývajícím počtem institucí, které tento 

typ vzděláni nabízejí, se v 90. letech 20. století také začíná diskutovat o kvalitě terciárního 

vzdělávání. 

V polovině 90. let podala Česká republika žádost o vstup do Evropské unie. Podáním žádosti o 

vstup do EU byla zahájena přístupová jednání, jejichž součástí byl, mimo jiné, monitoring 

stávajících legislativních procesů, následovaný vydáním doporučení, jak by měly probíhat úpravy 

české legislativy v souladu s evropskou legislativou. Oblast vzdělávání nebyla výjimkou a tak 

současná podoba terciárního stupně vzdělávání je do značné míry ovlivněna celoevropskými 

trendy. Patrně nejvíce současnou podobu vysokoškolského vzdělávání ovlivnil Boloňský proces.   

Na začátku Boloňského procesu bylo 800. výročí založení Pařížské univerzity Sorbonna, které se 

konalo v roce 1998. Toto významné výročí bylo, díky ministrům školství Franci, Velké Británie, 

Itálie a Německa, vhodnou příležitostí k rekapitulaci stavu vysokoškolského vzdělávání v 
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Evropě. Vysokoškolský vzdělávací systém byl shledán "zastaralý a škodlivý" (5). Setkání těchto 

čtyř ministrů bylo prvotním impulzem k zahájení zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání. O rok 

později byly snahy o zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání formalizovány vytvořením 

dobrovolného procesu European Higher Education Area (EHEA, překlad: Evropský prostor 

vysokého školství), který měl za úkol zkvalitnit a zmodernizovat vysokoškolské vzdělávání v 

Evropě. K procesu se v roce 1999 připojilo celkem 30 evropských zemí, k dnešnímu dni je 

zapojeno celkem 47 zemí. Konzultanty jsou pak různé odborné instituce, jako například Rada 

Evropy, UNESCO, EUA, ESU, EURASHE, ENQA nebo Business Europe (zkratky jsou 

přeloženy na str. 77).  

Počátečním cílem hnutí bylo zvýšit atraktivitu vyššího vzdělávání, zlepšit konkurenceschopnost 

absolventů, umožnit studentům snazší mobilitu v rámci vysokých škol v celé Evropě a vytvořit 

standardy kvality institucí vyššího vzdělávání v Evropě. Dokument, který výše uvedené snahy 

shrnuje, se jmenuje Sorbonnská deklarace a byl podepsán zakládajícími státy v roce 1998. Po 

podepsání Sorbonnské deklarace byla v roce 1999 podepsána Boloňská deklarace, kterou 

podepsalo dalších 29-30 zemí a tím se připojili k závazku zkvalitnit vysokoškolské vzdělávání ve 

svých zemích. V návaznosti na Boloňskou deklaraci jsou pořádány konference zástupců 

ministerstev každé dva roky. Výstupem z těchto konferencí jsou komuniké. Cílem těchto 

konferencí je upřesňování nástrojů k splnění vytyčených cílů, specifikace těchto cílů je vždy 

uvedena v písemném dokumentu - komuniké. V rámci konference se také do hnutí o zvýšení 

kvality vysokoškolského vzdělávání zapojují další státy. V roce 2001, kdy probíhala konference v 

Praze, se k hnutí připojili další tři země a byla představena otázka sociálního aspektu 

vysokoškolského vzdělávání, byl vytvořen rámec národních kvalifikací v návaznosti na 

celoživotní vzdělávání. V roce 2003 se uskutečnila konference v Berlíně, přibylo dalších 7 

zapojených zemí a byla projednána otázka propojení vědecké činnosti s EHEA a prosazování 

parametrů kvality. Tématem konference v roce 2005, která se konala v Bergenu, byla spolupráce 

a to jak v rámci institucí, tak jejich zaměstnanců a studentů, ale také zpřístupnění evropských 

vzdělávacích institucí ostatním zemím světa. 

V roce 2007 se konala konference v Londýně a přibilo dalších 6 členů a byla provedena 

rekapitulace doposud realizovaných kroků ke zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání a byly 

stanoveny priority pro nadcházející období, především v oblasti mobility, sběr dat nebo 

zaměstnatelnost absolventů. Počínaje konferencí v roce 2009 dochází k specifičtějšímu 

rozpracovávání doposud představených oblastí zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání. V 
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roce 2010 byla uspořádána výroční konference Vídeň-Budapešť, kde byly rekapitulovány cíle 

uplynulých deseti let práce a byly definovány cíle, které byly splněny a na kterých je třeba ještě 

pracovat. Výsledkem výroční konference bylo opětovné definování nových cílů Boloňské 

deklarace. Prvních deset let práce bylo věnováno spíše legislativním a systémovým věcem 

obecného nastavení a nové cíle se zaměřují spíše na operativu, tedy nastavení a zavedení 

stanovených legislativních postupů do praxe vzdělávacích institucí. Bukurešťská konference, 

která se konala v roce 2012, si definovala tři cíle, které byly do značné míry ovlivněny 

ekonomickou krizí. První cílem je poskytnout vzdělání více studentům, druhým cílem je vybavit 

studenty praktickými dovednostmi, které by usnadnilo zaměstnatelnost absolventů a třetím cílem 

je zvýšit mobilitu studentů. V roce 2012 se všech 47 zemí zavázalo ke splnění strategie zvýšení 

mobility studentů, jejichž cílem je, aby v roce 2020 absolvovalo zahraniční stáž nebo pracovní 

pobyt minimálně 20% studentů.  

V roce 2005 sepsala pracovní skupina EHEA standardy a směrnice pro zajištění kvality v 

Evropském prostoru terciárního vzdělávání. Součástí standardů jsou obecně definované 

parametry, které by měly zajistit kvalitu terciárního vzdělávání v rámci Evropského prostoru. 

Cílem standardů bylo definovat obecné parametry pro všechny typy evropských vzdělávacích 

institucí tak, aby každá instituce měla určité vodítko, jak zajistit kvalitu a zároveň si zachovala 

svoji autonomii. Dalším cílem bylo, aby standardy a směrnice pro zajištění kvality podpořili 

vzájemnou důvěru a zvýšily transparentnost vzdělávání. Všech z výše uvedených cílů má být 

dosaženo v podmínkách, které budou zachovávat rozmanitost národního kontextu a oborů. Cílem 

standardů a směrnic tedy nebylo přesně definovat procedury, které by měly vzdělávací instituce 

dodržovat, ale spíše definovat sadu obecnějších doporučení. Zároveň by se měla vzdělávací 

instituce také zavázat k neustálému rozvoji kultury školy, na němž by se měla podílet jak sama 

instituce, tak její studenti a ostatní zainteresované skupiny. (6) 

Boloňský proces tedy nebyl nastartován impulzem, který by přicházel od, zjednodušeně řečeno, 

vedení Evropské unie, ale byl iniciován ministry školství, kteří cítili potřebu diskutovat o 

současné podobě terciárního vzdělávání. Dokumenty, které vznikají v rámci Boloňského procesu, 

nejsou zákonnými dokumenty, ale doporučením. Teprve v případě, že některá ze zemí použije 

doporučení, která jsou výsledkem práce v rámci Boloňského procesu, k úpravě vlastní legislativy, 

pak se teprve zmíněná doporučení stávají pro danou zemi zákonnými. 
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2.4. Proměny obsahu vzdělávání budoucích učitelů po roce 2004   

 

Jak bylo výše nastíněno, Boloňský proces podnikl kroky ke zkvalitnění terciárního vzdělávání 

v Evropě. Zavedl jednotný systém strukturace studia, kreditní systém a usnadnil tím mobilitu 

studentů v rámci Evropské unie. Pro kvalitu vzdělávání je však také důležitý obsah studia, nyní 

se pojďme blíže podívat na samotný obsah studijního programu a jeho součásti. Blíže se 

podíváme na zásadní změny, které v roce 2004 do určité míry definovaly obsah učitelské 

přípravy. Tyto změny byly rovněž součástí sjednocování, jehož cílem bylo zkvalitnění učitelské 

přípravy.  

Jak bylo již naznačeno v historickém vývoji vzdělávání učitelů, tak příprava budoucích učitelů 

probíhala a stále probíhá na různých typech fakult. Nejčastěji se však přípravě budoucích učitelů 

věnují fakulty pedagogické, v České republice jich je celkem 9. O průběhu změn vzdělávání 

budoucích učitelů nám mohou mnohé naznačit statistiky, které tyto změny sledují. Bohužel do 

roku 2000 nejsou tato data systematicky evidována pro všechny fakulty, takže je problematické 

činit nějaké závěry týkající se například změn v profilech žadatele o studium a jiné důležité 

parametry pro tuto diplomovou práci. K dispozici jsou ale například počty uchazečů o studium od 

roku 2000 do 2012, což nám může nastínit, jak změny vlivem Boloňského procesu zasáhly do 

počtu studentů na jednotlivých pedagogických fakultách. „V roce 2012 se stala největší 

pedagogickou fakultou fakulta v Brně (5945 studentů); následuje Praha (4774), Olomouc (4400), 

Hradec Králové (4084). Nad 3000 studentů má Ústí nad Labem (3748), České Budějovice (3682) 

a Ostrava (3114). Mezi relativně menší fakulty patří Plzeň (2510) a Liberec (2448).“ (7, s. 440) 

Jak je patrné z grafu 1, tak po akreditaci strukturovaných studijních programů, tedy studijních 

programů, které jsou rozdělené na bakalářské a navazující magisterské programy, došlo k nárůstu 

počtu studentů studující pedagogické fakulty.  
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Graf 1. 

Změny počtu studentů na devíti pedagogických fakultách v čase (absolutní počty) (7, s. 440)  

 

Podíváme-li se blíže na obsah terciárního vzdělávání v rámci Evropy, zjistíme, že poměr 

teoretické a praktické složky studijních programů se v jednotlivých zemích značně liší. V rámci 

výzkumného projektu REFLEX - Flexibilita odborníků ve společnosti znalostí: Nové požadavky 

na terciární vzdělávání v Evropě, jehož cílem je definovat oblasti kompetencí, které potřebuje 

absolvent pro splnění požadavků pracovního trhu, do jaké míry instituce terciárního vzdělávání 

jsou schopny tyto kompetence rozvíjet a s jakými problémy se musí vypořádat absolventi a jejich 

zaměstnavatelé, krom jiného byl také zkoumán poměr teoretické a praktické složky v rámci 

terciárního vzdělávání. Jak je z přiloženého grafu (Graf. 2) patrné, tak je na českých školách, na 

rozdíl od ostatních evropských zemí, kladen důraz na teoretické znalosti na úkor získávání 

praktických zkušeností. Pojďme se tedy blíže podívat na obsah vzdělávání budoucích učitelů, 

kolik procent je věnováno třeba zmiňované praktické částí studia a kolik teoretické. 
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Graf. 2: Zaměření výuky: praktické dovednosti a teorie (8, str. 52) 

 

Současný poměr teoretické a praktické přípravy učitelů vychází z dokumentu, který vznikl v roce 

2004. V roce 2004 se grémium MŠMT opakovaně začalo zabývat situací vzdělávání učitelů na 

českých vysokých školách. Cílem těchto setkání bylo definovat změny, které by měly nastat v 

rámci pregraduální přípravy učitelů. Na základě těchto sezení grémium definovalo, jak probíhá 

pregraduální příprava učitelů a konstatovalo, že je stav neudržitelný. Stav pregraduální přípravy 

učitelů shrnulo grémium do pěti níže uvedených oblastí:  

1. každá vysoká škola a někdy i každá fakulta v rámci téže vysoké školy si sama stanovuje rozsah 

základních složek učitelské přípravy, 

2. realizace pedagogické-psychologické složky učitelské přípravy se výrazně liší u téhož 

studijního programu a oboru mezi fakultami stejného typu, 

3. výstupní požadavky na studenty učitelství stejného studijního programu či stejného oboru na 

různých fakultách závisejí převážně na rozhodnutí příslušných kateder, 

4. absolvent učitelství má nedostatečnou praxi na těch školách, kde má vyučovat, 

5. absolvent učitelství někdy nemá ani soubornou, tím méně státní zkoušku z pedagogiky a 

psychologie. (9) 

Na základě zjištění stavu pregraduální přípravy učitelů grémium konstatovalo, že je nutné, aby 
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byla zachována autonomie vysokých škol, ale zároveň je nutné definovat rámcové požadavky na 

podobu učitelské přípravy, aby byla zaručena profesní připravenost budoucích učitelů. Výstupem 

ze setkání grémia byl materiál, který byl sestaven grémiem MŠMT, Akreditační komisí a zástupci 

Rady vysokých škol, který se jmenuje Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a 

středních škol. 

Základními premisami dokumentu je, že je nutné v rámci koncepce pregraduální přípravy 

respektovat již existující legislativu a Bílou knihu, která byla schválena vládou ČR. Dalším 

předpokladem je splnění definice toho, kdo je dle zákona kvalifikovaný učitel základní a střední 

školy. V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, díl 

2 - Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků, je v paragrafu 8 uvedeno, že učitel 

druhého stupně základní školy musí získat titul magistr v oblasti pedagogických věd zaměřených 

na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo 

"studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu." (9) Dále jsou pak v 

zákoně definovány další varianty získání potřebného vzdělání, důležité však je, že učitel základní 

nebo střední školy musí získat magisterský titul a všude tam, kde to je možné, by to mělo být v 

rámci strukturovaného studia učitelství, tedy vystudováním bakalářského a navazujícího 

magisterského programu. Další z premis je konstatování, že "strukturované učitelství je celostátní 

experiment, a proto by se měla efektivnost různých cest k získání učitelské kvalifikace soustavně 

ověřovat." (9) 

Dokument dále definuje minimální personální garance ze strany fakulty a vysoké školy, které by 

měly být garancí kvalitní přípravy budoucích učitelů ve všech oblastech studia, tedy v oblasti 

pedagogicko-psychologické, oborově-didaktické a praktické. Dokument definuje požadavky na 

akademické tituly, přibližný věk vyučujících a publikační činnost vyučujících. Dalším 

požadavkem je zajištění praxe, a to v rozsahu minimálně 4 týdnů v rámci celého studia učitelství. 

V případě, že se student připravuje na výuku na střední škole, tak by mu měla fakulta zajistit 

praxi na různých typech škol (tj. gymnáziích, středních odborných školách, odborných učilištích 

apod.) a zároveň by měl mít možnost se v rámci praktické výuky setkat s různými typy žáků (t.j. 

z různých sociálních vrstev, různého etnika či zdravotní míry schopností). V neposlední řadě by 

měl být student učitelství seznámen s provozem školy jakožto instituce. 

Co se týče obsahové stránky pregraduální přípravy, dokument definuje pět složek učitelské 

přípravy a jejich procentuální a kreditové zastoupení v rámci 100% času studia budoucích učitelů 

a předepsaného počtu 300 kreditů, které by měl student učitelství získat. V rámci bakalářského 
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programu získá 180 kreditů a v rámci magisterské přípravy získá 120 kreditů. Navrhované 

minimální standardy pro učitelskou přípravu jsou následující, s tím, že podrobněji jsou 

definovány varianty pedagogicko-psychologické přípravy, ale ostatní složky učitelské přípravy 

nejsou nijak blíže obsahově definovány: 

1. 60% celkového času učitelské přípravy (180 kreditů) - oborově předmětová složka 1. 

aprobačního předmětu a oborově předmětová složka 2. aprobačního předmětu, 

2. 15-20% celkového času (45-60 kreditů) - pedagogicko-psychologická složka, 

3. 7% celkového času (20 kreditů) - univerzitní základ (např. biologie, práce s počítači, filozofie, 

apod.), 

4. cca 3% (4 týdny, 10 kreditů) - pedagogická praxe, 

5. 10-15% celkového času (30-45 kreditů) - volný prostor pro potřeby fakult. 

Pojďme se podívat blíže na varianty pedagogicko-psychologické přípravy a důvody pro její 

rozpracování v rámci Koncepce. Vstupem České republiky do Evropské unie došlo ke značným 

změnám ve všech oblastech legislativy, oblast školství nevyjímaje. Požadavkem na české školství 

bylo sjednocení a zajištění prostupnosti vzdělávacího systému v rámci EU. V souvislosti s touto 

změnou došlo k zavedení strukturovaného studia učitelství, tedy rozdělení na tříleté bakalářské 

studium a navazující dvouleté magisterské studium. Vzhledem k tomu, že dříve bylo nejčastěji 

studium učitelství pětileté magisterské, tak tato změna s sebou přináší určité problémy, hlavně v 

rámci variability zařazení pedagogicko-psychologické přípravy v rámci pěti let učitelské 

přípravy. 

Grémium v rámci svých setkání narazilo na otázku, zda by mělo být tříleté bakalářské studium 

spíše teoretické nebo nikoliv. Grémium se shodlo, že mladý člověk, který se rozhodne pro 

učitelské povolání, by tak měl učinit "po zralé úvaze a se znalostí věcí, aby příprava v odborné 

složce gradovala i v navazujícím magisterském studiu, aby oborové didaktiky nebyly v 

navazujícím magisterském studiu odtrženy od oboru a aby vznikl časový prostor na zrání 

učitelské osobnosti i identifikace s profesí." (9) Nakonec se grémium rozhodlo vypracovat více 

variant, aby měla škola možnost rozhodnout sama, dle svých preferencí, jakou cestu zvolit. 

1. varianta - Pedagogicko-psychologická příprava je jak v bakalářském, tak magisterském studiu. 

V bakalářské části student projde "obecně kultivujícími pedagogicko-psychologickými předměty, 

absolvuje hospitace a náslechy, aby si učinili představu o učitelství. Nezískávají učitelskou 

kvalifikaci." V magisterském programu pak pokračují v rozšiřování teoretické složky a klade se 

větší důraz na učitelskou přípravu. 
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2. varianta - Bakalářské studium je neučitelské, skládá se pouze z oborově předmětové části 

jednoho nebo dvou aprobačních předmětů. V rámci volitelných předmětů si mohou studenti 

zapsat předměty pedagogicko-psychologické přípravy. 

3. varianta - Bakalářské studium je postaveno na oborově předmětové části studia, stejně jako u 

2. varianty neobsahuje oborové didaktiky, ale na rozdíl od 2. varianty se nesoustředí na 

prohloubení tématiky aprobačních předmětů, ale na širší vědní základ. Zaměření vědního základu 

může být zaměřeno buď na základy humanitní vzdělanosti, nebo přírodovědná, jazyková, 

případně historická studia. V navazujícím magisterském studiu se student věnuje pedagogicko-

psychologické přípravě, předepsaným 4 týdny pedagogické praxe a navíc si doplňuje teoretické 

znalosti v rámci aprobačních předmětů. 

4. varianta - Bakalářské studium je zacíleno na oborovo-předmětovou část, bez učitelského 

zaměření. V navazujícím magisterském studiu absolvuje student pedagogicko-psychologickou 

přípravu, oborové didaktiky a absolvuje pedagogickou praxi. (9) 

Dle grémia je zavádění strukturovaného učitelství jednooborového studia jednodušší než studium 

dvouoborového, v rámci možných problémů, které mohou nastat v rámci dvouoborového studia, 

vypracovalo následující doporučení: 

1. koncipovat obě aprobace rovnocenné, 

2. doporučit vysokým školám, aby sami vypisovaly nejvhodnější kombinace oborů a omezily tak 

případy, kdy je možné kombinovat "cokoliv s čímkoli," 

3. optimalizovat studium učitelství v rámci jedné vysoké školy tak, aby na základě písemných 

dohod mezi fakultami byly určité fakultě svěřeny ty učitelské obory, pro jejichž provozování má 

nejvhodnější podmínky; zamezit zbytečným duplicitám a naopak zintenzivnit spolupráci mezi 

fakultami, 

4. příprava učitelů pro 2. stupeň základní školy a učitelů pro střední školy je svou strukturou 

podobná; lze tedy akceptovat obě varianty: a) oddělenou přípravu tam, kde personální, vědecké i 

materiální zázemí nedovoluje studium spojit, b) společnou přípravu tam, kde jsou pro vytvoření 

personální, vědecké i materiální podmínky; společná odborná příprava se ovšem musí promítnout 

i do pedagogicko-psychologické části tak, aby zahrnula příslušné věkové období v celé jeho šíři a 

zvláštnostech (to proto, že získání učitelské kvalifikace pro střední školu podle zákona v sobě 

obsahuje i kvalifikaci pro 2. stupeň ZŠ - nikoli však naopak.) (9) 
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2.5. Příprava realizace studijního programu v praxi školy z pohledu české legislativy 

 

Jak bylo podrobně popsáno v předchozí části, tak dokument Koncepce pregraduální přípravy 

učitelů základních a středních škol do značné míry definuje procentuální zastoupení jednotlivých 

složek studia v připravovaném studijním programu. Příprava studijního programu školy a jeho 

obsah jsou ovlivněny doporučeným procentuální zastoupením jednotlivých složek studia a 

zároveň požadavky akreditační žádosti, která by měla po jejím kladném vyřízení sloužit jako 

určitá struktura studijního programu v rámci jeho realizace a zajišťovat jeho kontinuitu. Pro lepší 

porozumění přípravy akreditační žádosti se pojďme podívat na jednotlivé části žádosti, které 

musí žádající škola vyplnit a do jaké míry akreditační žádost definuje náplň studijního programu 

pro jeho vlastní realizaci. 

 

 

2.5.1. Proces akreditace studijního programu 

 

Vysoké školy nabízí svým studentů širokou škálu studijních programů. Než se však studenti do 

vybraného studijního programu vysoké školy mohou zapsat,je nutné, aby byl studijní program 

schválen Akreditační komisí MŠMT (Legislativní vymezení práv a povinností Akreditační 

komise je blíže popsáno v Příloze č. 1 na straně 78). Než může být studijní program vysoké školy 

otevřen pro studenty, je nutné, aby splnil legislativní rámec, tedy aby jeho realizace na vysoké 

škole byla povolena. Povolení pro realizaci studijního programu je udělováno schválením 

akreditační žádosti, kterou podává vysoká škola na ministerstvo školství.  V této části bude 

stručně nastíněna práce s žádostí o akreditaci studijního programu, jsou zde uvedeny pouze 

nejdůležitější informace týkající se formálních požadavků na akreditační žádost, specifika žádostí 

bakalářských a magisterských programů. Dále jsem považovala za důležité uvést specifika 

akreditační žádosti filologických programů, protože se během sběru dat ukázalo, že v rámci první 

vlny akreditačních žádostí se v rámci jejich hodnocení podařily definovat problematické okruhy 

žádostí, které se v těchto specifických typech žádostí opakovaly. Pro bližší představu, jak probíhá 

vlastní schvalování žádostí, také uvádím kritéria hodnocení předložených žádostí. (10) 

Schválení studijního programu Akreditační komisí by mělo zajistit určitou kvalitu nabízených 

studijních programů a zároveň by díky akreditaci měla být prováděna určitá kontrola realizace 
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studijního programu v praxi školy. Zákon definuje, že studijní program musí získat akreditaci, 

kterou uděluje ministerstvo školství. V případě, že není studijní program akreditován, pak do něj 

nemohou být přijímání studenti a nemohou v rámci něj získávat zkoušky a dosahovat 

akademických titulů. Dle § 79 musí akreditační žádost obsahovat níže uvedené náležitosti: (10) 

a. název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program uskutečňovat, 

b. součásti studijního programu podle § 44 odst. 2, 

c. doklady o personálním, finančním, materiálním a technickém a informačním zabezpečení 

studijního programu nejméně na standardní dobu studia včetně údajů o garantovi 

studijního programu, 

d. záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet přijímaných 

uchazečů o studium, 

e. v případě studijního programu zdravotnického zaměření také stanovisko Ministerstva 

zdravotnictví, zda absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání, 

f. v případě studijního programu zaměřeného na přípravu k výkonu regulovaného povolání 

také oznámení, který daný studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání, a stanovisko příslušného uznávacího orgánu, zda absolventi 

budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání.  

Vysoká škola podá akreditační žádost studijního programu na ministerstvo školství, které 

následně předá žádost o akreditaci studijního programu Akreditační komisi, která do 120 dnů od 

doručení žádost posoudí. V případě, že Akreditační komise během posuzování žádosti shledá, že 

žádost má nedostatky, vyzvedanou vysokou školu k odstranění nedostatků. Akreditační proces je 

tak pozastaven až do doby, než škola nedostatky odstraní. Zákon blíže nedefinuje dobu, do kdy 

musí škola nedostatky odstranit, pouze uvádí „v přiměřené lhůtě.“  V případě, že škola ve 

stanovené lhůtě nedostatky neodstraní, vydá Akreditační komise stanovisko na základě dodaných 

podkladů. V případě kladného vyřízení žádosti Akreditační komise předá schválenou žádost 

ministerstvu školství, které do 30 dnů rozhodne o udělení akreditace. Součástí udělení akreditace 

je také celková koncepce vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti vysoké 

školy. 

Zákon uvádí důvody, kdy ministerstvo akreditaci neudělí a ty jsou následující (10):  

a. studijní program neodpovídá požadavkům na vědeckou, výzkumnou, vývojovou a 

inovační činnost, 

b. studijní program není dostatečně zabezpečen po stránce personální, přístrojové a 
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informační, 

c. uskutečňování studijního programu není finančně nebo materiálně a technicky 

zabezpečeno, 

d. vysoká škola neskýtá záruku řádného zajištění výuky, 

e. v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci, 

f. Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko, 

g. právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, 

pro který neskýtá záruku řádného uskutečňování akreditovaného studijního programu, 

pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro 

účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo vyžádá 

výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu; žádost o vydání výpisu 

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické 

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

V případě, že akreditační žádost nesplňuje náležitosti uvedené v bodu a. a b., pak nemůže být 

udělen souhlas s akreditací. Zamítne-li Akreditační komise nějakou žádost, je povinna zdůvodnit, 

v jakých bodech je žádost nevyhovující. Náležitosti akreditační žádosti jsou blíže definovány 

níže. V případě, že ministerstvo zjistí, že stanovisko Akreditační komise neodpovídá skutečnosti 

nebo zákonu, pak má ministerstvo právo vyzvat Akreditační komisi k opětovnému otevření 

případu. 

Akreditační komise krom schvalování a obnovy akreditace také prování kontrolu realizace 

akreditovaného studijního programu, pokud v rámci kontroly narazí na nedostatky, dostane škola 

přiměřenou lhůtu, která není v zákoně konkrétně definována, a v této lhůtě musí zjednat nápravu. 

V případě, že se škole nepodaří nápravu v příslušné lhůtě zjednat, může Akreditační komise 

ministrovi navrhnout omezení akreditace. Omezení akreditace se může projevit zákazem 

přijímání dalších uchazečů v daném studijním programu, zákazem konání státní zkoušky a 

udělování akademických titulů nebo v krajním případě odnětím akreditace. 

Akreditace studijního programu je udělována nejdéle na dobu deseti let. Tato doba běží ode dne 

právní moci rozhodnutí. Po uplynutí deseti let může být akreditace prodloužena, anebo během 

těchto deseti let může vysoká škola požádat o rozšíření akreditace již akreditovaného studijního 

programu. Pokud vysoká škola nezažádá o prodloužení akreditace před vypršením akreditace, 

pak akreditace studijnímu programu zaniká. O ukončení akreditace také může zažádat vysoká 

škola, a to v případě, že již nechce v akreditovaném programu pokračovat. V případě, že tato 
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situace nastane, je škola povinna studentům zajistit dostudování studijního programu na jiné 

škole nebo podobného programu na stejné vysoké škole. 

 

 

2.5.2. Obecné požadavky na formu akreditační žádosti studijního programu 

 

Žádosti o akreditaci, prodloužení platnosti akreditace bakalářských a magisterských studijních 

programů nebo rozšíření akreditace studijního programu o studijní obor, formu studia apod. 

zasílá žádající instituce, kterou může být vysoká škola nebo jiná právnická osoba se sídlem v 

České republice zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo 

další tvůrčí činností nebo právnická osoba, která žádá o udělení státního souhlasu. Žádost 

podepisuje rektor veřejné nebo státní vysoké školy, nebo orgán soukromé vysoké školy, který 

vykonává působnost rektora, nebo statutární orgán jiné právnické osoby se sídlem v České 

republice zabývající se vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou, nebo další 

tvůrčí činnost nebo statutární orgán právnické osoby, která žádá o udělení státního souhlasu, nebo 

zřizovatel nebo zakladatel právnické osoby, která má působit jako soukromá vysoká škola. 

Žádost je předkládána v jednom písemném vyhotovení a v elektronické podobě Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost v elektronické podobě musí být na pevném 

elektronickém nosiči, tedy na cd, a musí mít jasnou a logickou strukturu, která bude pro 

posuzovatele přehledná. Přehlednost by mělo zaručit to, že jeden soubor odpovídá jednomu 

studijnímu programu. V případě, že se program dělí na různé obory, by měl jeden soubor 

odpovídat jednomu studijnímu oboru. Názvy souborů nesmí být dlouhé a v žádném případě 

nesmí obsahovat diakritiku. Povolený formát dokumentů žádosti je doc a pdf, v žádném případě 

nesmí být dokumenty naskenovány. Žádost o prodloužení akreditace studijního programu je 

nutné předložit 6 měsíců před vypršením schválené akreditace. Na začátku každé části žádosti je 

opakující se hlavička, s názvem školy a studijního programu. 

V případě, že o akreditaci studijního programu žádá právnická osoba, která zároveň žádá o 

udělení státního souhlasu, aby mohla působit jako soukromá vysoká škola, je nutné uhradit 

poplatek 25 000.-. Výše poplatku je stanovena sazebníkem zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, jakožto položka 22 e). Státní vysoké školy o udělení státního souhlasu nežádají, tedy 

nemusí výše uvedený poplatek hradit. 

Vlastní žádost se doporučuje předkládat na připraveném formuláři, který je rozdělen do částí od 
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A do I, každá část obsahuje jeden okruh informací. Kolonky jednotlivých částí jsou nadepsány, 

tak, aby vyplňujícího vedly k doplnění všech potřebných informací v souladu s vyhláškou. V 

případě, že se žadatel rozhodne, že mu formulář žádosti nevyhovuje, může zvolit jinou formu 

žádosti, ale je nutné dodržet rozsah žádosti, který je uveden v šabloně formuláře s doplněním 

vysvětlení, proč použil jiný formát žádosti.  

Ještě, než se vzdělávací instituce rozhodne žádost vyplnit, tak by si měla zaměřit na vymezení 

výstupního profilu absolventa. Ten úzce souvisí se stanovením cílů studia, které jsou jednak 

obecné, akademické, jednak oborově specifické, přičemž vycházejí z potřeb trhu práce a 

uplatnitelnosti; odtud se přechází k určení vstupního profilu studenta. Po vymezení obou profilů 

se vytváří náplň studia tak, aby vedla k dosažení výstupního profilu a cílů. (6) Krom formálně a 

obsahově správně zpracované žádosti o akreditaci musí vzdělávací instituce také splnit 

požadavek na garanta studijního oboru nebo programu. Dle § 70 a § 79 může být garantem 

studijního oboru/programu pouze docent nebo profesor, který je na příslušné vysoké škole 

zaměstnán na plný úvazek. Garant by měl dohlížet na kvalitu a rozvoj studijního programu a není 

dovoleno, aby byl jeden pracovník garantem studijních programů na více školách. Je však 

dovolené, aby v případě, že je studijní program nabízen v různých jazykových mutacích, byl 

garantem více programů v různých jazykových mutacích jeden člověk. (10) 

 

 

2.5.3. Obsah akreditační žádosti (11) 

 

Část A: Základní identifikační údaje 

Část A obsahuje základní identifikační údaje studijního programu jako je název žádající 

vzdělávací instituce, její internetové stránky, jméno a příjmení osoby, která je zodpovědná za 

akreditační žádost. Název studijního programu si může zvolit vzdělávací instituce sama nebo 

může použít již existující názvy. U již existujících programů, kdy vzdělávací instituce pouze žádá 

o prodloužení akreditace studijního programu, se doporučuje zachovat stávající název dle 

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (citace 

pod čarou. 1), které vstoupilo v platnost k 1. září 1999. Studijní program může být ještě blíže 

definován v rámci kolonky studijní obor, kde je uvedeno konkrétnější odborné zaměření daného 

oboru. V případě, že se vzdělávací instituce rozhodne vyplnit studijní obor, je nutné navrhnout 

příslušný kód podle KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělávání). V případě, že vzdělávací 
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instituce nechce uvádět bližší specifikaci studijního programu formou studijního oboru, tak 

zůstává kolonka prázdná. V případě, že v rámci žádosti o prodloužení akreditace studijního 

programu dochází ke změně názvu studijního oboru, je nutné uvést nový název a původní název 

studijního oboru uvést v závorkách za novým názvem.  Důležitou součástí části A je rovněž 

termín, tedy přesné datum, schválení studijního programu příslušnou vědeckou nebo uměleckou 

radou vysoké školy nebo fakulty, kde studijní program probíhá. V případě, že je vzdělávací 

instituce neuniverzitní vysokou školou, pak o schválení rozhoduje akademická rada školy.  

Další náležitostí části A by měl být odkaz na internetové stránky, kde je uložena akreditační 

žádost či poznámky k žádosti. Dle manuálu k vyplnění žádosti může, ale nemusí, být na 

stránkách školy uložena akreditační dokumentace. Žádost může být na stránkách školy uložena v 

zaheslované podobě, v případě, že tomu tak je, pak je nutné informaci o přístupovém heslu napsat 

do příslušné kolonky v části A žádosti.  

 

Část Ba: Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení  

V části Ba je v úvodní části opět vyplněn název školy, která žádá o akreditaci studijního 

programu nebo o jeho prodloužení, případně je doplněno o specifickou část vysoké školy, která o 

akreditaci žádá. Součástí části Ba je také kolonka, kde žadatel uvádí, zda je studijní program/obor 

zaměřen na přípravu na výkon regulovaného povolání. V případě, že studijní program/obor je 

přípravou na regulované povolání, musí být součástí žádosti stanovisko příslušného uznávacího 

orgánu, tedy jeho vyjádření, zda budou absolventi oboru připraveni odpovídajícím způsobem k 

výkonu tohoto povolání. Následuje kolonka, kde žadatel v jednom odstavci uvede profil 

absolventa. Profil absolventa by měl obsahovat konkrétní vymezení výstupních odborných 

znalostí a dovedností, které odpovídají cílům studia studijního programu, dále by zde měly být 

specifikovány profese, pro jejichž výkon je absolvent studia připraven, případně další možnosti 

uplatnění absolventa na trhu práce. Je dobré také uvést charakteristiku zaměstnavatelů, u kterých 

bude moci absolvent uplatnit své získané vzdělání. V případě, že jedná o žádost o prodloužení 

akreditace, pak je nutné v této části uvést případné návrhy na změnu studijního programu/oboru, 

změny v profilu absolventa, obsahu studia a také změny v rozsahu státních závěrečných zkoušek. 

Neméně důležité je informovat o změnách ve vymezení období pro výuku ve studijním plánu a o 

změnách profilujících předmětů studijního plánu. V závěru části je uváděn počet přijímaných 

uchazečů ke studiu v akademickém roce. 
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Část Bb: Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu  

Část Bb se věnuje prostorovému zázemí, které vzdělávací instituce poskytuje svým studentům. 

Žádající instituce musí uvést adresu budovy, kde je nebo kde bude studijní program vyučován s 

tím, že musí být uvedeno, zda je budova ve vlastnictví vzdělávací instituce nebo zda si prostory 

vzdělávací instituce pouze pronajímá, v takovém případě je nutné uvést přesné datum konce 

nájmu nebo že je pronájem na dobu neurčitou. Důležité pro žádost je, aby měla vzdělávací 

instituce budovu k dispozici po dobu alespoň dvojnásobku standardní doby studia příslušného 

studijního programu. Dále musí žadatel poskytnout informace o přístrojovém a informačním 

zabezpečení studijního programu. Do přístrojového a informačního zajištění patří veškeré učební 

pomůcky nutné pro realizaci studijního programu, dostupnost studijní literatury a výpočetní 

techniky studentům v prostorách školy. 

 

Část C: Pravidla pro vytváření studijních plánů studijního programu a návrh témat prací 

Část C podává souhrnnou informaci o celkovém rozsahu týdenní výuky, tedy všech přednášek a 

praktických cvičení, laboratoří či seminářů, v počtu vyučovacích hodin (např. 3p + 2s = 3 hod. 

přednášek + 2 hod. seminářů.) V případě, že vzdělávací instituce žádá o akreditaci distančního 

nebo kombinovaného studia, pak je také nutné zahrnout počty hodin konzultací či jiných způsobů 

výuky, které probíhají za přítomnosti studentů. Krom časových dotací je zde uváděn i způsob 

zakončení studia předmětu, tedy zda je předmět zakončen zápočtem, zkouškou či kolokviem; 

druh předmětu, zda je povinný, povinně volitelný, nebo volitelný; jméno, příjmení a akademické 

tituly přednášejícího, tedy v případě, že jsou v předmětu přednášky, jinak není nutné uvádět. Je 

možné také uvést doporučený ročník, kdy je nejvhodnější si předmět zapsat. Důležitý je rovněž 

popis požadavků, které musí uchazeč splnit během přijímacího řízení na daný studijní 

program/obor. Ve většině případů žádostí se neuvádí ukončené středoškolské vzdělání nebo 

maturita, protože se předpokládá jako samozřejmost. Součástí většiny studijních programů je také 

nějaká forma praxe či stáže, která souvisí s výkonem budoucí profese. U profesních bakalářských 

studijních programů se uvádí informace o délce odborné praxe, jejím výstupu a podrobnější 

informace o její organizaci. Pro lepší představu o tématice studijního programu/oboru žadatel 

také uvádí příklady témat závěrečných prací. Pokud se jedná o nový studijní program, pak žadatel 

uvede alespoň 5 témat závěrečných prací toho typu studia, o jehož akreditování žadatel žádá, tedy 

v případě, že žadatel žádá o schválení pouze bakalářského studijního programu, pak není nutné 

uvádět téma diplomových prací. V případě, že se jedná o prodloužení platnosti akreditace, pak 
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žadatel uvádí seznam alespoň 5 již obhájných prací a předpokládá se, že v případě zájmu 

pracovníkům akreditační komise je umožněn přístup k bakalářským, diplomovým a rigorózním 

pracím, u kterých proběhla obhajoba a to včetně záznamu o průběhu a výsledku obhajoby. V 

neposlední řadě musí žadatel uvést návaznost studijních programů, tedy jakým způsobem 

navazuje magisterský studijní program na předchozí bakalářský program a to buď popisem 

příbuznosti studijních oborů, tak počtem kreditů získaných během studia ve vybraných 

předmětech. Pokud se jedná o žádost o prodloužení akreditace studijního programu, pak žadatel 

nemusí vyplňovat část C, ale může přiložit již existující studijní plán. 

 

Část D: Charakteristika studijního předmětu  

Části D se věnuje podrobnému popisu jednotlivých předmětů ve studijním plánu, tedy rozšíření 

části C. U každého předmětu je nutné uvést typ předmětu, tedy zda je předmět povinný, povinně 

volitelný, nebo volitelný a způsob zakončení (zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet apod.) 

Jaká je v předmětu forma výuky, zda se jedná o přednášku, seminář, laboratorní cvičení, 

odbornou praxi, exkurzi nebo jinou formu. V případě, že jsou na studenta v rámci předmětu 

kladeny nějaké zvláštní požadavky, např. v případě odborné praxe mohou být podrobně 

rozepsány požadavky na výstup či bližší specifikace o rozsahu zapojení studentů do výuky. Dále 

následuje stručná anotace předmětu, kde by měla být uvedena osnova předmětu s hlavními 

tématy, na která se bude předmět zaměřovat. V případě, že škola nabízí studijní program i formou 

kombinovaného nebo distančního studia, pak je nutné uvést, že je předmět realizován touto 

formou studia, v případě, že je studijní předmět realizován formou prezenčního studia, pak není 

nutné uvádět. Je-li součástí předmětu soustředění, konzultace nebo další způsoby výuky, je nutné 

blíže specifikovat, jak bude výukou touto formou probíhat. V neposlední řadě je třeba také uvést 

seznam studijní literatury, který je nutné rozdělit na základní studijní literaturu a dále na 

povinnou a doporučenou literaturu. V případě, že jsou v rámci předmětu využívány nějaké 

studijní pomůcky, je taktéž vhodné jejich uvedení. Příkladem studijní pomůcky může být 

například multimediální pomůcka pro kombinovanou nebo distanční formu. V případě, že jsou 

nějaké takové pomůcky využívány, měly by být součástí přílohy žádosti.  

 

Část E: Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje  

V části E se uvádí souhrnné údaje, které charakterizují pracoviště katedry, ústavu či jiné základní 

organizační jednotky, kde probíhá realizace studijního programu a to z pohledu personálního 
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zajištění. V příslušných kolonkách je nutné uvést počet vyučujících s hodností profesora, 

docenta, odborného asistenta, vyučující s vědeckými hodnostmi, počet lektorů, asistentů a dalších 

vědeckých pracovníků. U profesorů a docentů je nutné specifikovat rozsahy úvazku přepočtem v 

procentech. Přičemž 100% se rovná 40 hodinovému pracovnímu úvazku týdně; úvazky jsou 

uváděny v absolutních číslech. Více podrobností o personálním zabezpečení studijního programu 

je uvedeno v části G. 

 

Část F: Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost  

Součástí aktivit vzdělávacích institucí terciárního vzdělání jsou ve většině případů také 

doplňkové činnosti, například vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost. 

Nejčastěji jsou uváděny odborné aktivity, například semináře, workshopy, konference, výstupy 

vydavatelské činnosti, výsledky realizace odborných projektů (včetně časopiseckých výstupů či 

monografií), práce na grantech či zapojení do externích odborných projektů. V případě, že se na 

některých z výše uvedených činností podílejí i studenti, je zde vhodné jejich uvedení. V případě 

grantů, které jsou zaměřené na příslušný studijní program, je nutné uvést názvy grantů či projektů 

a jejich stručnou charakteristiku. V případě, že na grantu spolupracuje více spoluředitelů, uvádí 

se maximálně 2. Další informace, která nesmí u informace o grantu chybět, je zdroj, z kterého 

grant čerpá finanční prostředky. Zdroje jsou klasifikovány dle níže uvedeného: 

A = mezinárodní a zahraniční granty, 

B = granty GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, 

C = rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); 

Ostatní = uvést název instituce, která výzkumný projekt financovala. 

Informace o veškeré doplňkové činnosti stačí uvést za posledních 5 let. Veškerá doplňková 

činnost, která je uvedena v části F, musí probíhat na půdě žádající instituce. Neuvádí se 

doplňková činnost, kterou přednášející vykonává na jiné vysoké škole. 

 

Část G: Personální zabezpečení - přednášející  

Část G se podrobněji věnuje personálnímu zabezpečení studijního programu. V metodických 

podkladech pro vyplnění akreditační žádosti se doporučuje nejdříve vypsat seznam vyučujících, 

kteří zajišťují studijní program, včetně jejich titulů a následně rozepsat podrobnější 

charakteristiku jednotlivých přednášejících. Popis každého přednášejícího by neměl přesáhnout 

jednu stranu. Součástí profilu každého přednášejícího je název VŠ (ve zkratce), pokud je 
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přednášející zaměstnán na jiné součásti VŠ, pak je nutné uvést v které součásti. Dále je nutné 

uvést typ pracovního vztahu: 

pp = pracovní poměr 

dohoda = dohoda o provedení práce nebo o pracovní činnosti 

jiný = v případě, že je přednášející vázán jiným typem, pak je nutné specifikovat formu 

pracovního poměru. 

Dále je nutné uvést rozsah a délku pracovního poměru: Rozsah přímého působení na vysoké 

škole. Přímým působením se rozumí výuka, konzultace, tvůrčí činnost, apod. a to v hodinách za 

týden. Délka pracovního poměru může být na dobu určitou nebo neurčitou. V případě pracovního 

poměru, který je na dobu určitou, je nutné uvést měsíc a rok, do kdy je pracovní poměr uzavřen. 

V případě, že je přednášející zaměstnán ještě v dalších institucích, je nutné uvést názvy, postačí i 

zkratky a sídla, postačí města, není nutné uvádět přesnou adresu dalších současných 

zaměstnavatelů. Základní informace o formě a délce pracovního poměru jsou následovány 

podrobným popisem VŠ vzdělání. Je nutné uvést absolvovaný obor studia, zkratku absolvované 

VŠ včetně fakulty a údaje o odborné praxi, která proběhla od ukončení vysokoškolského studia. 

Informace o praxi by měla obsahovat stručný název zaměstnavatele, doba působení v rocích a v 

případě jiného než plného pracovního úvazku také jeho rozsah. Většinou se uvádí úvazky od 0,25 

výše, nižší úvazky se neuvádí. Za popisem získaného vzdělávání a odbornou praxí následuje 

seznam publikační činnosti za posledních 5 let. V případě, že je přednášející nadprůměrně 

plodný, uvádí se pouze 5 nejvýznamnějších publikací za posledních 5 let, které se odborně 

vztahují k předmětům, jejichž výuku zabezpečuje. V rámci informace o publikaci se uvádí se 

standardní citací zdroje, rozsah a podíl přednášejícího (při autorství pouze přednášejícího = 

100%). Ohlasy na publikační činnost jsou uváděny s rozdělením na ISI Web of Knowledge (nebo 

Scopus) a ostatní. Neuvádí se autocitace. Pokud přednášející působí nebo působil na některé ze 

zahraničních institucí, pak je nutné tuto informaci v představení přednášejícího rovněž uvést a to 

v následujícím pořadí: název zahraniční instituce, stát a doba působení a pracovní zařazení. 

Obvykle se uvádí zahraniční působení, které trvalo minimálně 1/4 roku. V posledních kolonkách 

částí G jsou uváděny informace týkající se získání vědeckého titulu, habilitačního řízení ke 

jmenování profesorem. 

 

Část I: Uskutečňování akreditovaného SP mimo sídlo vysoké školy  

V případě, že je realizován akreditovaný studijní program mimo sídlo vysoké školy, pak je nutné 
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podrobně popsat instituci nebo pobočku VŠ, kde probíhá výuka studijního programu mimo sídlo 

VŠ nebo fakulty. Kromě přesného sídla místa výuky, která probíhá mimo budovu VŠ je také 

třeba podrobně rozepsat názvy oborů, jejichž část nebo celá doba výuky probíhá mimo sídlo VŠ. 

Dále se opakují informace, které se týkají formy, typu a základní charakteristiky studijního 

programu, personálního zajištění a to jak interními, tak externími pracovníky VŠ, charakteristika 

organizačního zajištění výuky mimo sídlo VŠ nebo fakulty formou stručného popisu. Jakým 

způsobem jsou zajištěny přednášky, semináře, odborná praxe a případně další složky výuky v 

souladu s udělenou akreditací v pobočce v porovnání s uskutečňováním výuky v sídle VŠ. 

Rozdíly mezi výukou na VŠ nebo na fakultě a mimo její sídlo – charakteristika obsahových 

rozdílů ve výuce a rozdílů v časovém zajištění přímé výuky. Podmínky pro tvůrčí činnost v místě 

uskutečňování výuky, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty – jakým způsobem je v pobočce zajištěna 

tvůrčí činnost, pokud zde probíhá. V opačném případě uvést „NE“. Dále pak je nutné uvést 

informace o smluvním zajištění budovy (nájem, podnájem nebo další formy).  

Doba platnosti nájmu – uvést termín („ddmmrr“ nebo „na neurčito“), do kdy je uzavřena nájemní 

smlouva nebo jiná forma smluvního zajištění, pokud budova, kde má být uskutečňována výuka 

příslušného studijního programu, není ve vlastnictví vysoké školy a údaje o výukových 

prostorách. Informace o výukových prostorách musí obsahovat krom údajů o kapacitě, druhu a 

počtu výukových prostor také fakt, zda jsou dané prostory kolaudovány pro účely výuky, příp. 

doložit vyjádření hygienika.  

Informační zajištění výuky v místě jejího uskutečňování, tj. mimo sídlo VŠ nebo fakulty – 

stručná charakteristika zajištění výuky výpočetní technikou a dostupností internetu, a to vč. 

kvantifikovaných údajů. Zajištění výuky učebními pomůckami a další odbornou literaturou. To 

vše v porovnání s informačním zajištěním v sídle VŠ. (12) 
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2.5.4. Specifika akreditace pedagogických a filologických programů - nejčastější chyby při 

přípravě akreditační žádosti filologických programů 

 

V první vlně akreditace filologických studijních programů, která proběhla poté, co vstoupil 

v platnosti nový vysokoškolský zákon v roce 1999, dospěla akreditační komise k závěru, že 

vzhledem k tomu, že žádosti obsahovaly některé nedostatky nebo nepřesnosti, vytvořila pracovní 

skupina pro filologii a literární vědu matriál nazvaný Zpřesňující informace pro akreditaci 

filologických programů (13), který krom již existujících dokumentů (Vyhláška č. 42/1999, 

Metodická pomůcka MŠMT a Doplňující požadavky akreditační komise k žádostem o 

prodloužení akreditace oborů s filologickým zaměřením) měl pomoci institucím žádajícím o 

akreditaci studijního oboru, který je zaměřen na filologii. 

V první řadě je nutné, aby si žádající instituce definovala vstupní profil absolventa. Dalším 

důležitým parametrem, který je nutné definovat, je cíl studia, který je na jednu stranu obecně 

akademický, ale na druhou stranu musí být také bráno v potaz uplatnění absolventů na trhu práce. 

S cílem studijního programu pak také úzce souvisí výstupní profil absolventa. Po vymezení 

těchto tří základních parametrů je třeba vytvořit náplň studia tak, aby byla v souladu s cíli studia. 

V rámci první vlny akreditačních žádostí v oblasti filologických studijních programů byl v 

mnoha případech problém právě obsah studijního programu, který byl buď příliš ambiciózní, 

nebo příliš široce pojatý. Dalšími problémy bylo nerespektování vstupního profilu studentů či 

definovaných cílů studia. V neposlední řadě některé instituce neměly dostatek kvalifikovaných 

vyučujících, kteří mohli studijní program realizovat. 

Změny, které souvisely se sjednocením vzdělávací struktury z dvou nebo třístupňové na 

jednotnou třístupňovou s sebou přinesly problém jak rozlišení profilu absolventa bakalářského a 

magisterského programu, tak definování cílů studia a uplatnění těchto absolventů na trhu práce, s 

tím, že bylo nutné brát v potaz, že absolvent bakalářského studia se bude cílem a uplatněním na 

trhu práce lišit od absolventa magisterského programu, což ne vždy bylo z předložených žádostí 

patrné. V rámci přechodu z dvou stupňového na třístupňový model docházelo k umělému 

vytváření studijních oborů i předmětů, protože programy, které dříve fungovaly jako pouze 3-4 

leté bakalářské programy, tak byly nuceny uměle natahovat navazující magisterský program 

vytvářením nových předmětů, které ne vždy byly v souladu se smysluplností vedoucí k dosažení 

profilu absolventa. Dalším problémem, který musely vzdělávací instituce řešit, byl nedostatek 

kvalifikovaných vyučujících, kteří by tyto nové vzniklé navazující magisterské programy a 
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předměty mohli učit. Toto je problém jak filologicky zaměřených programů, tak především 

profesně orientovaných studijních programů, jako je právo, cestovní ruch, či obchodně zaměřené 

obory. Právě kvalifikační nezajištěnost studijního programu vedla k nedosažení cílů studia a 

profilu absolventa, což vedlo k celkovému ohrožení kvality nabízeného programu. Papírově tedy 

mohla žádost vypadat relativně v pořádku, ale v praxi vykazoval program značné trhliny. 

Vstupní požadavky na studenta byly často definovány tak, že z nich bylo obtížné zjistit, zda 

uchazeč splňuje definovaný profil studenta, který by měl být přijat ke studiu. Vstupní požadavky 

by tedy měly obsahovat písemnou a ústní část a měly by být jasně definovány předměty, které 

budou součástí přijímací zkoušky. Dalším parametrem přijímacího řízení by měla být jasně 

definovaná vstupní jazyková úroveň uchazeče a to v souladu s Evropským referenčním rámcem 

Rady Evropy (A1 - C2). A v neposlední řadě by měly být definovány další minimální požadavky 

na uchazeče. 

V oblasti výstupních požadavků vzdělávací instituce chybovaly v neuvádění výčtu předmětů pro 

BZK (Bakalářskou závěrečnou zkoušku) a SZZK (Státní závěrečnou zkoušku) včetně rozlišení na 

písemnou a ústní část. Dalším parametrem, který je nutné definovat, je stanovení minimální 

požadované komunikativní kompetence a další minimální požadavky v souladu s profilem 

absolventa. 

Co se týče obsahu studia, tak nejčastějším problémem byl nesoulad předmětů studijního 

programu s předem definovaným profilem absolventa a cílem studia. K tomuto docházelo 

především na úrovni bakalářského studia, kde ve snaze splnit během tří let definovanou výstupní 

komunikační úroveň absolventa docházelo k omezení odborné jazykové přípravy na obecné 

jazykové kurzy, které by pomohly dosáhnout definovanou jazykovou úroveň a naopak odborná 

složka přípravy byla zanedbávána.  

Dalším problémem se skladbou předmětů v rámci studijního programu je kreditový systém. V 

akreditačních žádostech je nutné uvádět počet kreditů, které student za daný předmět získá a také 

typ výstupu. Jednotlivé vzdělávací instituce mají často rozdílný způsob hodnocení náročnosti 

předmětů, výše kreditů tedy často neodpovídá úsilí, které musí student v daném předmětu pro 

získání kreditu vynaložit. Akreditační komise v rámci hodnocení skladby předmětů sice vychází z 

celkového zastoupení předmětů, hodinových dotací a typů atestací, ale ne vždy je věnována 

pozornost právě rozdílným požadavkům v rámci srovnatelných studijních programů. Nejsou 

stanoveny jednotné kvantitativní proporce, takže každý filologicky zaměřený studijní program je 

hodnocen samostatně a nikoliv v rámci skupiny podobných studijních programů. Obecně by dle 
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požadavků Akreditační komise měla převažovat složka filologická s tím, že program musí 

garantovat obecnou univerzitní i specificky oborovou úroveň profilu. Poměr filologické, obecně 

univerzitní a oborové složky však není blíže definovaný, takže závisí na jednotlivých 

vzdělávacích institucích, v jakém poměru budou předměty zastoupeny. Nejčastější chyby v 

akreditačních žádostech byly v poměru nefilologické složky k profesně zaměřeným složkám, 

aplikovaná složka nebyla dostatečná pro splnění definovaného profilu absolventa, volitelné 

předměty obsahovaly příliš velkou část studia, ale předměty ne vždy odpovídaly oborovému 

zaměření studia a v neposlední řadě ne všechny povinné předměty odpovídaly oborovému 

zaměření studijního programu. 

Akreditační žádost musí obsahovat krom celkového přehledu povinných, povinně-volitelných a 

volitelných předmětů také konkrétní sylaby každého z nabízených předmětů. Sylabus by měl dle 

předepsaného formuláře vytvářet učitel daného předmětu. Následně by měl být revidován, aby 

nedocházelo k překryvům či duplicitě probírané látky nebo aby se na některé obsahově důležité 

prvky naopak nezapomnělo. V případě, že vzdělávací instituce přípravu sylabu svěří například 

vedoucímu nebo zástupci sekce, protože to považují za zbytečnou byrokracii, může dojít k tomu, 

že jsou vypracovány sylaby, které fungují v rámci akreditační žádosti, ale již nefungují v rámci 

realizace studijního programu. Příkladem může být situace, kdy všechny sylaby týkající se 

teoretických předmětů z oblasti lingvistiky připravuje jeden člověk a to i přesto, že je v praxi 

bude učit více vyučujících, protože se to ostatním vyučujícím nechce dělat. Dalším problémem, 

který může nastat v případě přípravy sylabu je, že člověk, který sylabus připravuje, může být pro 

přípravu nedostatečně kvalifikovaný. Nejčastějšími problémy akreditačních žádosti filologických 

studijních programů v oblasti předložených sylabů předmětů byly rozpory mezi názvem, 

obsahem, cíli, požadavky na atestaci a základní bibliografií. Další nedostatky shledali hodnotitelé 

v již zmíněné duplicitě, rozporu mezi obsahem a/nebo cílem předmětu či cílem celého studia, 

nevhodná forma atestace či neaktuálnosti uvedené bibliografie. Nezřídka se hodnotitelé také 

setkali s formálními nedostatky, které se nejčastěji týkaly záznamu bibliografie, porušení 

předepsaného formátu sylabu či dokonce absence sylabu. 

Dalším z předpokladů kladného vyřízení akreditační žádosti studijného programu je také 

personální zajištění programu, a to jak z oblasti předepsaných kvalifikačních požadavků 

vyučujících, tak věková struktura interních pracovníků. V případě, že vzdělávací instituce v 

oblasti personálního zajištění nevykazuje potenciál v oblasti doktorandů a habilitačních řízení, 

učitelský sbor je důchodového věku, nemá v učitelském sboru docenta nebo profesora v oboru, 
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nevykazuje dostatečnou publikační činnost nebo je složena z vyučujících, jejichž kvalifikace 

neodpovídá studijnímu oboru, je vysoká pravděpodobnost, že akreditační žádost nebude 

doporučena ke schválení. S přihlédnutím k studijnímu programu zaměřenému na přípravu 

budoucích učitelů anglického jazyka by tedy mělo být považováno za zásadní nedostatek, kdyby 

předměty studijního programu vyučovali učitelé, kteří nemají praxi na příslušném stupni škol. 

Například pokud by vyučující, který připravuje budoucí učitele anglického jazyka, kteří budou 

učit na II. stupni základní školy, nemá zkušenost s výukou na II. stupni základní školy. Zásadním 

nedostatkem pak může být, že učitel bez odpovídající praxe předává budoucím absolventům 

pouze teoretické znalosti, které mohou být v praxi II. stupně základní školy nepoužitelné. 

 

 

2.5.5. Kritéria hodnocení akreditační žádosti 

 

Žádosti o akreditaci studijního programu jsou hodnoceny na základě Standardů Akreditační 

komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti 

akreditace studijních programů a jejich oborů.(12) Ve standardech jsou definovány minimální 

požadavky, které musí žádající instituce splnit, aby Akreditační komise žádost hodnotila. Krom 

těchto obecných požadavků ještě mohou být specifické požadavky pro jednotlivé skupiny oborů. 

Žádost o akreditaci musí obsahově splňovat požadavky předepsané vyhláškou č. 42/1999 Sb. 

Akreditační komise doporučuje žádost o akreditaci zpracovat do připraveného formuláře a držet 

se pravidla, že by obsah měl být zpracován s ohledem na otevřenost a výstižnost. Předkládaná 

žádost by měla být na pevném elektronickém nosiči, jehož obsah musí být formálně uspořádán s 

ohledem na maximální přehlednost. Názvy souborů nesmí být příliš dlouhé a nesmí obsahovat 

diakritiku. Soubory musí být ve formátu pdf a nesmí být vytvořeny skenováním dokumentů, ale 

převedením dokumentu do zmiňovaného formátu, a to z důvodu snadného textového 

vyhledávání. Po obsahové stránce musí žádost splňovat základní parametry požadavků 

uvedených v žádosti. 

Pokud akreditační žádost pro povolení realizace studijního programu splňuje všechny náležitosti 

a je Akreditační komisí schválena, stává se závazným dokumentem pro realizaci studijního 

programu. V případě, že se škola rozhodne učinit v rámci schválení akreditace nějaké změny,  je 

nutné postupovat předepsanou cestou. Více o změnách v akreditovaném programu v dobu 

platnosti akreditace je uvedeno v Příloze č. 2 na straně 81.  
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2.6. Realizace akreditovaného studijního programu v praxi školy 

 

 

2.6.1. Systém hodnocení kvality vysokých škol a kontrola realizace akreditace studijních 

programů v praxi školy/fakulty (14) 

 

Institut "akreditace" byl na vysoké školy zaveden zákonem č. 172/1990 Sb., který stanovil, že 

bude zřízena Akreditační komise, jakožto poradní orgán Vlády ČR. Akreditační komise byla 

zřízena 1. září 1990, byla definována její nezávislostí na MŠMT a jejím cílem bylo sledovat 

kvalitu vysokého školství. Vzhledem k tomu, že před rokem 1989 Akreditační komise 

neexistovala, tak začínala, lidově řečeno, na zelené louce, a její práce se promítla do znění zákona 

o vysokých školách č. 111/1998 Sb., kde jsou definována práva a povinnosti Akreditační komise. 

Její práce v období od září 1990 do června 1998 byla spíše formou poradní, vyjadřovala se k 

návrhům na zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení vysokých škol a fakult, navrhovala odnětí nebo 

navrácení práva vysoké školy nebo fakulty či konání habilitačního řízení, hodnotila činnost fakult 

nebo navrhovala konkurzní komise. Jakmile v roce 1998 vstoupil v platnost nový vysokoškolský 

zákon, tak byly pravomoce Akreditační komise více ukotveny a byly přesně definovány oblasti a 

činnosti v rámci fungování vysokých škol, které musely být schváleny Akreditační komisí. K již 

vyjmenovaným oblastem odpovědnosti se nově začala zabývat udělením státního souhlasu pro 

právnické osoby, které chtějí působit jako soukromé vysoké školy, měla povinnost schvalovat 

žádosti o akreditaci bakalářských a magisterských studijních programů, krom hodnocení fakult se 

soustředila na hodnocení celých vysokých škol a v rámci transparentnosti zveřejňovala výsledky 

hodnocení. Po roce 1998 došlo k navýšení pracovního vytížení Akreditační komise. Procesu 

evaluace se Akreditační komise věnuje od roku 1992, kdy byla vytvořena kritéria hodnocení a 

školy byly rozděleny do skupin na základě příbuznosti. Rokem 1998 došlo k ustálení 

metodických postupů institucionálního hodnocení a tyto postupy byly formalizovány. Byla 

například stanovena doba hodnocení na jeden a půl roku s tím, že jí bylo možné prodloužit. 

Vzhledem k nárůstu soukromých vzdělávacích institucí byla činnost Akreditační komise 

upravena v roce 2004, kdy bylo definováno, že budou ustavovány již zmíněné účelové pracovní 

skupiny, protože Akreditační komise díky nárůstu počtu vzdělávacích institucí nestíhala kontroly 

provádět ve stanovené frekvenci. 

Účelová pracovní skupina, která je většinou sestavena z členů některé ze stálých pracovních 
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skupin Akreditační komise, což může mít své výhody, protože členové stálých pracovních skupin 

již mají zkušenosti se schvalování akreditačních žádostí, jsou obeznámeni s jejich obsahem a 

mají tak již předběžné informace o kontrolované instituci. Nevýhodou na druhé straně může být 

fakt, že díky předchozí znalosti hodnocení instituce mohou postrádat potřebný nadhled a 

nezávislý pohled na hodnocenou instituci. Dalším negativem v rámci realizace hodnocení může 

být fakt, že většina členů stálých pracovních skupin jsou spíše odborníci ve svém oboru, ale již 

nemají zkušenosti s řízením vzdělávací instituce a dalšími spíše manažerskými dovednostmi, 

takže jejich hodnocení je omezeno jejich čistě akademickou zkušeností. Bylo by tedy vhodné, 

aby mezi hodnotiteli kvality fungování vysokých škol byli také odborníci z odborných profesních 

sdružení, kteří by měli více zkušeností z praxe. Do hodnocení by měli být zapojeni rovněž 

zástupci studentů, ať již studentů, kteří na hodnocených školách studují, tak absolventů, kteří již 

pracují v rámci vystudovaného oboru.  

Dalším důvodem pro úpravu evaluačního procesu byl samotný proces hodnocení kvality, který se 

ukázal jako ne úplně vypovídající. Hodnocení akreditovaných institucí se provádělo ve více 

institucích s podobnými studijními programy, v příslušných akreditovaných vzdělávacích 

institucích došlo ke sběru dat a následně byla data analyzována. Tento postup byl realizován do 

roku 1998. Členové pracovní skupiny, většinou tři, navštívili hodnocenou instituci a na základě 

svých zjištění vypracovali návrhy a doporučení, které byly předány vedení školy. Po roce 2004 se 

v rámci posuzování kvality zaměřuje ustavená pracovní skupina na hodnocení akreditovaných 

činností instituce. Účelová skupina připraví dotazník, který vyplní hodnocená instituce a na 

základě tohoto dotazníku si pak pracovní skupina vyžádá případné další dokumenty, nebo si 

domluví návštěvu hodnocené instituce. Změny v hodnocení kvality vysokých škol provedených v 

roce 2004 vedly k rozšíření z hodnocení vnějšího na hodnocení jak vnější, tak vnitřní, tedy 

hodnocená instituce hodnotí sama sebe a svoji práci a celkově došlo ke zjednodušení formálního 

postupu hodnocení a k možnosti jeho zkrácení. Dotazník, který by měl hodnocené vzdělávací 

instituci umožnit vnitřní ohodnocení jejich práce, prakticky kopíruje obsah akreditační žádosti. 

Instituce do dotazníku uvádí srovnání akreditační žádosti se současným stavem, s tím, že 

dotazník se více méně omezuje na přehledy informací, například přehled výzkumné, vývojové a 

publikační činnosti, stav personálního zajištění, tedy pokud mají vyučující požadované vzdělání, 

dále je zde požadavek na popis přístrojového a informačního zabezpečení studijního programu. 

Dotazník, který by měl být hodnocením, zda se realizace akreditovaného studijního programu 

daří či ne, spíše eviduje, zda došlo k nějakým odchylkám od původně schválené akreditační 
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žádosti. 

Hodnocení vysokých škol je chápáno jako systémové hodnocení, které má sloužit jak vysoké 

škole, tak veřejnosti. Od roku 1990, kdy byla Akreditační komise zřízena, tak prošly evaluací 

všechny lékařské a právnické fakulty, proběhla opakovaná hodnocení pedagogických fakult, dále 

proběhla evaluace Národohospodářské fakulty VŠE v Praze, Katolické teologické fakulty UK v 

Praze, Bankovního institutu vysoké školy v Praze a Vysoké školy hotelové v Praze. Všechna tato 

hodnocení proběhla převážně do období po zřízení nové komise. Od roku 2000 prakticky žádná 

systematická hodnocení vybraných oborově příbuzných fakult neprobíhala, a to především proto, 

že Akreditační komise musela projednat reakreditaci více než 4000 studijních oborů a došlo k 

nárůstu žádostí o udělení státního souhlasu k působení jako soukromá vysoká škola. Na základě 

nárůstu žádostí o akreditaci soukromé vysokoškolské vzdělávací instituce byla vytvořena 

metodika hodnocení těchto institucí a pilotní ověření této metodiky proběhlo na Literární 

akademii v Praze. Důvodem pro vytvoření jiného systému hodnocení soukromých škol byly 

především signály o možných problémech financování, které by mohly ovlivnit realizaci 

studijního programu.  

Základem pro hodnocení činnosti vysoké školy jsou informace, které poskytuje hodnocená škola 

formou dotazníku Akreditační komise. Dotazník se skládá z textové a tabulkové části a jeho 

podoba je předdefinovaná Akreditační komisí. Informace, které hodnocená instituce uvádí do 

dotazníku, se týkají níže uvedených oblastí: 

- obecná charakteristika fakulty, 

- studium a studijní programy - přehled studijních oborů a jejich návaznost, popis průběhu 

jednotlivých zkoušek a státních zkoušek, nároky na obsah a zpracování diplomových prací, 

organizace anket a hodnocení kvality výuky a jak jsou výsledky těchto šetření využívány, 

- vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká nebo další tvůrčí činnost - spolupráce fakulty s jinými 

institucemi, významné aktivity, 

- personální zabezpečení - personální zabezpečení jednotlivých kateder, spolupráce se 

zahraničními pracovišti, systém hodnocení práce akademických pracovníků, 

- informační a materiální zajištění - knihovny a jejich přístupnost, zajištění provozu budovy, 

- finanční zajištění - forma hospodaření fakulty, 

- organizační struktura, 

- vnitřní hodnocení - základní charakteristika systému zajišťování kvality uskutečňování 

akreditovaných činností na fakultě. 
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Nově vypracovaný dotazník blíže definuje jednotlivé oblasti hodnocení, což pomáhá blíže 

strukturovat oblasti, na které by se měla vzdělávací instituce zaměřit. Do konce roku 2002 nebyly 

jednotlivé oblasti hodnocení blíže definovány, takže nebylo rozlišováno institucionální hodnocení 

činností vysoké školy a hodnocení akreditovaných činností. Po odevzdání dotazníku vnitřního 

hodnocení následuje návštěva profesní skupiny, pro tuto návštěvu nemá profesní skupina k 

dispozici žádný podklad, který by definoval průběh návštěvy kontrolované instituce či časový 

harmonogram. Součástí návštěvy by měla být diskuze se zástupci akademických funkcionářů, 

pracovníků instituce a studenty. V rámci návštěvy je nezřídka věnována převážná část návštěvy 

diskusi s akademickými funkcionáři, při níž jsou probírána doplňující vysvětlení ke zpracovaným 

podkladům a kritické připomínky profesní skupiny. Diskuze s ostatními pracovníky instituce a 

studenty probíhá, ale pouze s omezeným počtem účastníků a probíhá skupinově. Z řad studentů 

se těchto diskuzních sezení účastní převážně úspěšní studenti, kteří jsou aktivní i v akademických 

senátech, což může značně zkreslit předávané informace. 

Jak bylo výše uvedeno, tak kontrola realizace akreditovaného studijního programu neprobíhá na 

úrovni jednotlivých programů, ale probíhá celková kontrola vzdělávací instituce, tedy část 

institucionální zaměřená na organizační zajištění a část zaměřená na kontrolu realizace 

akreditovaných činností, která je obecně zaměřená na kontrolu formálního plnění akreditovaných 

studijních programů. 

Ráda bych na tomto místě uvedla konkrétní příklad realizace akreditace studijního programu 

v praxi, který může dle hodnocení pracovní skupiny Akreditační komise být v naprostém 

pořádku, ale dle opakované zpětné vazby studentů může vykazovat určité nedostatky. Pracovní 

skupina Akreditační komise provedla v roce 2011 kontrolu realizace schválené akreditace na 

Pedagogické fakultě UK v Praze. Výstupem tohoto hodnocení je šestistránková zpráva, která 

upozorňuje na některé problémy fakulty. Jako příklad uveďme časté souběhy úvazků 

akademických pracovníků, přílišnou diverzifikaci vzdělávací nabídky, nerovnoměrnost výkonů v 

akademických činnostech kateder, či nedostatečné personální zajištění některých oborů. 

Hodnotitelé se tedy soustředí spíše na organizační a formální zajištění výuky. Zmínky 

hodnotitelů, které se vztahují konkrétně ke kvalitě studia, se ve zprávě vyskytují, jsou však 

minimální. První zmínkou je konstatování, že možné zamýšlené směřování fakulty spíše k 

nestrukturovanému studiu, jejímž záměrem je oslovit maximální počet potenciálních studentů, 

není v souladu s posláním fakulty, tedy s cílem připravovat budoucí učitele. Druhou výtkou stran 

kvality je, že studenti nejsou dostatečně zapojeni do tvůrčí činnosti, konkrétně do přípravy 
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konkurenceschopných projektů v rámci grantových a stipendijních projektů. Tato druhá 

připomínka by mohla do značné míry souviset s typem studentů, kteří se na Pedagogickou 

fakultu hlásí. Studenti, kteří v mnoha případech nepřichází na školu proto, aby se stali učiteli, ale 

aby získali vysokoškolský diplom. Ve zprávě je sice uvedeno, že významnou roli ve vnitřním 

hodnocení fakulty hraje studentské hodnocení, které se realizuje v různých formách a podobách, 

ale již není uvedeno, jak a zda fakulta s hodnocením studentů nějak pracuje. Zpráva pouze 

definuje oblasti problémů, které opět spíše souvisí s organizační stránkou výuky, než s její 

kvalitou a obsahem nabízeného studijního programu pro budoucí učitele. Při bližším nahlédnutí 

do studentských hodnocení je však bohužel patrné, že například v rámci přípravy budoucích 

učitelů anglického jazyka sice může být vše „papírově“ v pořádku, ale každoročně se opakující 

dotazy některých studentů po smyslu zařazení některých předmětů či nespokojenost s některými 

vyučujícími naznačují, že patrně nemusí být vše v pořádku. Na tomto místě mě napadá otázka, do 

jaké míry je hodnocení studentů pro studijní program a jeho podobu důležité a do jaké míry by 

s ním mělo vedení a jednotliví vyučující pracovat. Přiložená zpětná vazba není bohužel 

k dispozici v elektronické podobě za delší časový úsek, je pouze za školní rok 2012 – 2013 a 

podzimní semestr 2013 – 2014. Není z ní tedy patrné, zda se jedná o dlouhodobou nespokojenost 

nebo zda je to pouze otázkou dvou zmíněných období. 

 

Příklad negativních hodnocení studentů 

školní rok 2012 - 2013 

Textová lingvistika 

„Tento předmět nemá smysl - vzhledem k oboru, jaký studujeme. Nesouvisí nijak s učitelskou 

praxí, která nás čeká, v naprosto žádném ohledu, který mě napadá. Probůh, zrušte to a dejte nám 

místo toho nějakou didaktiku nebo praktický jazyk navíc. Půlka mých spolužáků má anglickou 

výslovnost a gramatiku pomalu na úrovni středoškoláků. Učit taky většinou neumíme. Pryč s 

přehnanou akademičností ve formě tohoto předmětu, naučte nás anglicky a naučte nás učit. Od 

toho na té škole jsme.“  (15) 

 

školní rok 2013 – 2014 

Textová lingvistika 

„Předmět Textová lingvistika je jedním ze sít této katedry, požadavky pro splnění jsou neúměrné 

jeho hodnotě pro budoucí pedagogy, struktura seminářů i závěrečného testu by si zasloužila silné 
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přehodnocení a vyučující by měl být ochoten vyslechnout námitky studentů (a to nejen po 

neúspěchu, ale především během semestru) a co je nejdůležitější, měl by mít zájem a chuť se 

těmito objektivními námitkami řídit alespoň do té míry, aby ukázal, že mu na studentech záleží.  

Předmět jako takový má na Pedagogické fakultě jistě zasloužilé místo, nicméně způsobem, jakým 

je veden a následně zkoušen, inklinuje spíše do oblasti filozofické a demotivuje tak studium 

jedincům, kteří studují především proto, aby se stali učiteli.  

Demotivující je také fakt, na kterém se shodne drtivá většina studentů, že pro zvládnutí tohoto 

předmětu není zapotřebí ani znalost jazyka ani učitelský talent, jednoduše naprosto nic, co má 

něco společného s pedagogikou, ale prosté štěstí, které spočívá ve formulaci, kterou je vyučující 

ochoten akceptovat a také ve správném pochopení mnohdy velmi matoucích zadání a otázek v 

testu, čímž se dostávám k již zmíněné nutnosti zamyšlení se nad celým hodnocením.  

S ohledem na další generace, které přichází na tuto katedru v naději, že jim bude poskytnuta 

motivace a podpora pro učitelství, prosím o změnu.“  (16) 

 

Stejně tak, jak je kontrolována kvalita fungování vysoké školy, tak je také kontrolována kvalita 

práce Akreditační komise, a to jak formou interní, tak externí kontroly. Více k systému interního 

a externího hodnocení práce Akreditační komise je uvedeno v Příloze č. 3 na straně 83. 

 Na závěr části kontroly realizace akreditovaného studijního programu si kladu otázku, zda má 

kontrola realizace akreditace pracovní skupinou Akreditační komise nějaký hlubší dopad na 

kvalitu realizace jednotlivých studijních programů, neboje pouhou formální kontrolou, zda 

program zajišťují „papírově“ kvalifikovaní vyučující nebo zda rozměry učebny splňují dané 

předpisy. 

 

 

2.6.2. Specifika vzdělávání studentů na terciární úrovni  

 

Na závěr teoretické části bych se ráda v krátkosti zmínila o specifikách vzdělávání studentů 

terciárního vzdělávání. Jak je patrné z teoretické části mé diplomové práce, tak je v rámci 

legislativních úprav věnována značná pozornost zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání, a 

to především z pohledu jednotnosti struktury studia na jednotlivých školách nebo definování 

požadavků na studijní program v rámci žádosti o akreditaci. V oblasti vzdělávání budoucích 

učitelů byla rovněž věnována značná pozornost definování požadavků na poměr teoretické a 
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praktické přípravy. Ale v rámci studia materiálů pro diplomovou práci jsem bohužel nenarazila 

na otázku profesní kvality těch, kteří budoucí učitele pro výkon jejich povolání připravují.  

Jak je na svoji profesi připravován učitel, který zajišťuje výuku na vysoké škole? Poměrně 

častým jevem je, že absolvent fakulty pokračuje po absolvování magisterského studia 

v doktorském studiu na stejné fakultě. A v případě, že doktorandské studium studuje prezenční 

formou, tak se již od prvního ročníku doktorandského studia věnuje výuce. Otázkou pro mě je, 

jakou má učitel vysoké školy kvalifikaci pro výuku na vysoké škole?  

Vysokoškolská pedagogika je disciplína, která se věnuje edukačním procesům a jevům na 

terciárním stupni vzdělávacího systému. (17, s. 11) Jak již bylo nastíněno v úvodní části práce, 

tak vysokoškolská pedagogika u nás má dlouholetou tradici. Hlasy, které volaly po 

vysokoškolském vzdělávání, zaznívaly již od počátku 20. stolení. Ve svých pracích se 

problematiky vysokoškolského vzdělávání dotýkají již P. Drtina, O. Kádner nebo V. Příhoda. 

Přestože má u nás vysokoškolské vzdělávání dlouholetou tradici, tak „přetrvává u nás jeden 

paradox: Na jedné straně obrovský rozmach vysokoškolského vzdělávání (téměř 400 000 

studentů na českých vysokých školách a více než 16 000 jejich učitelů) a na druhé straně slabá 

rozvinutost příslušné disciplíny nazývané vysokoškolská pedagogika.“ (18, s. 412-413) 

V současné době již sice existují i specializované kurzy vysokoškolské pedagogiky jak v rámci 

grantových projektů podpořených Evropskou unií, tak v rámci vysokoškolské přípravy budoucích 

vysokoškolských pedagogů, ale otázkou je, zda je to dostačující. Cílem kurzů vysokoškolské 

pedagogiky je připravit budoucí vysokoškolské pedagogy na specifika výuky adolescentních 

studentů. Zároveň je ale také nutné, aby byl vysokoškolský učitel připraven na měnící se trendy 

ve vzdělávání a to jak na měnící se věk studentů, tak na práci s novými technologiemi. Jak je 

naznačeno výše, tak bohužel, dle expertů na vzdělávání, není příprava vysokoškolských učitelů 

stále ještě dostatečná. Stále ještě nejsou nastaveny standardy pro profesní standard učitele či 

kariérní řád. „Nabízí se otázka, proč by český vysokoškolský student měl být odkázán na 

zkušenostní experimentování začínajících, ale mnohdy i ‚zkušených‘ vysokoškolských 

pedagogů? Není problém s nízkou motivací vysokoškolských studentů a s vysokým procentem 

jejich neúspěšnosti také dílem nedostatečné pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů?“ 

(17, s. 9−10) 

 

2.7. Shrnutí poznatků získaných v teoretické části 

Jak je nastíněno v úvodu teoretické části, tak vzdělávání učitelů má v Českých zemích více jak 
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stoletou tradici. Exkurz do historie ukazuje, že formování systému vzdělávání učitelů bylo ve 

znamení poměrně častých změn, kdy jakmile se určitý model podařilo zavést do praxe, tak 

netrvalo dlouho, a přišly další změny. Časté změny vedly k tomu, že systém vzdělávání učitelů 

nebyl vždy dostatečně promyšlený, nebyl dostatečný čas na jejich vyzkoušení v praxi a ne vždy 

byla rozhodnutí prováděna dostatečně kvalifikovanými lidmi. Dalším aspektem, který je patrný 

z historického exkurzu, je práce se samotnými účastníky procesu vzdělávání, a to samotnými 

učiteli. V první polovině 20. století probíhala v rámci Příhodovské reformy poměrně živá diskuze 

o celkové podobě reformy. Jak ukazují historické prameny, tak se do diskuze zapojili převážně 

sami učitelé, kteří vyjadřovali svůj názor. Jsem toho názoru, že právě zapojení účastníků, jejichž 

se připravovaná reforma týká, je důležitou součástí příprav realizace reformy, protože jakékoliv 

nařízení, která přichází shora, vzbudí buď diskuzi, nebo jsou účastníky tiše odmítnuta, ale ze 

strachu ze sankcí na oko plní zadané úkoly aspoň po formální stránce.  

Poté, co se Česká republika otevřela světu, začala čerpat inspiraci ze zahraničních zkušeností a 

oblast vzdělávání nebyla výjimkou. Odborníci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

jsou členy různých organizací a seskupení, která se věnují oblasti vzdělávání a snaží se dobrou 

praxi převádět do českého prostředí.  

Jak jsem již zmínila, Evropská vzdělávací politika může být velkou inspirací pro české odborníky 

z oblasti vzdělávání. Dle uvedených informací v teoretické části je však patrné, že některé oblasti 

vzdělávání jsou bohužel zahraniční zkušeností takřka netknuté. Příkladem může být například 

poměr teoretické a praktické složky studia na vysokých školách, v rámci srovnání s jinými 

evropskými zeměmi jsou české studijní programy z cca 80% zaměřeny na teoretickou přípravu. 

Příprava budoucích učitelů bohužel není výjimkou. Vlastní studijní program, který se zaměřuje 

na učitelskou přípravu, je ovlivněn jednak legislativním nařízením, že každý studijní program 

musí být schválen Akreditační komisí a také dokumentem, který definuje požadavky na studijní 

programy zaměřené na učitelskou přípravu. V roce 2004 byl publikován dokument Koncepce 

pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol, jehož cílem bylo nastavení určitého 

standardu učitelské přípravy tak, aby všechny studijní programy připravující budoucí učitele 

splňovaly předem stanovená kritéria, která zajistí sjednocení rámcových požadavků učitelské 

přípravy.  

Vlastní realizaci studijního programu v praxi školy tedy předchází poměrně dlouhá cesta. Aby 

mohla škola začít studijní program realizovat, musí nejprve vyplnit akreditační žádost, která má 

jasně definované okruhy, které musí žádající škola podrobně vyplnit. Žádající instituce musí 
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popsat a doložit, že mají jak technické, tak personální zajištění, aby mohly studijní program 

realizovat. V případě, že akreditační žádost splňuje všechny náležitosti a je Akreditační komisí 

schválena, tak může začít probíhat vlastní realizace studijního programu. Akreditační proces je 

součástí české legislativy od roku 1990 a vzhledem k jasně daným požadavkům na studijní 

programy docházelo v počátečním období akreditace v žádostech o akreditaci filologických 

programů k opakovaným chybám. Mezi nejčastější chyby patřilo nesplnění požadavků na 

personální zajištění studijního programu, dalším problém byl příliš ambiciózní nebo příliš široce 

pojatý návrh obsahu studijního programu a také docházelo, že některé studijní programy neplnili 

v akreditační žádosti definované cíle programu. Po schválení akreditační žádosti již může škola 

začít studijní program realizovat, způsob realizace není v literatuře blíže popsán či definován a 

jak bude realizace v rámci školy probíhat, závisí na vedení a jednotlivých vyučujících školy. 

Účelová pracovní skupina Akreditační komise, která provádí kontrolu práce vysokých škol, se 

sice otázce kontroly akreditovaných studijních programů věnuje, ale pouze okrajově, protože 

v rámci kontroly se zaměřuje primárně na kontrolu celé vzdělávací instituce spíše než 

jednotlivých kateder, které studijní programy realizují. Ani kvalita sběru dat v rámci hodnocení 

vzdělávací instituce nezajišťuje objektivitu získaných dat, takže v rámci teoretické práce 

zjištěných informací je patrné, že kontrola je spíše formální záležitostí.  

Poslední oblastí, které se v rámci teoretické části věnuji, je téma vysokoškolské pedagogiky, 

která skrývá specifika a do značné míry se liší od pedagogiky na primárních a sekundárních 

školách. Ač má vysokoškolská pedagogika přibližně 100 letou tradici, tak ač absolventů 

vysokých škol neustále přibývá, je vysokoškolská pedagogikastále ještě nedostatečně vyvinutá.  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

V teoretické části jsem nastínila historický vývoj vzdělávání budoucích učitelů a shrnula 

legislativní změny, které vedly k současné podobě učitelské přípravy. Následně jsem popsala 

systém žádosti o akreditaci studijního programu, jejíž schválení je nutné pro zahájení realizace 

studijního programu v praxi školy. Obsah akreditační žádosti je popsán poměrně podrobně z toho 

důvodu, aby bylo patrné, že akreditační žádost se zaměřuje spíše na technické a personální 

zajištění studijního programu. V souvislosti s akreditací jsem také stručně popsala, jak probíhá 

kontrola realizace práce akreditované vzdělávací instituce z pohledu pracovní skupiny akreditační 

komise. V praktické části se zaměřím na vlastní realizaci akreditovaného studijního programu 

v praxi vysoké školy zaměřené na vzdělávání budoucích učitelů anglického jazyka.   

 

 

3.1. Cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu je zjistit, zda a jak vybrané vzdělávací instituce, které vzdělávají budoucí učitele 

anglického jazyka, pracují s Akreditační komisí schválenou žádostí pro realizaci studijního 

programu. Konkrétně jsem si v rámci definování cíle vytyčila tři oblasti zkoumání: 

1. Jakým způsobem je v rámci realizace s dokumentem pracováno, jak s ní pracuje vedení a 

interní i externí vyučující, zda pracovníci katedry spolupracují na realizaci nebo zda se 

spíše jedná o individuální práci jednotlivých vyučujících. 

2. Jak ovlivňuje akreditace vlastní náplň studijního programu a zda dochází během realizace 

k úpravám a čím nebo kým jsou případné požadavky na úpravy vyvolány. 

3. Plní akreditace vytyčený cíl a přispívá ke zkvalitňování procesu vzdělávání studentů 

terciárního stupně vzdělávání? 
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3.2. Metodika výzkumu 

 

 

3.2.1. Popis zvolených metod výzkumu 

 

Jak jsem již zmínila výše, tak mým původním záměrem bylo provést na vybraných vysokých 

školách, které připravují budoucí učitele anglického jazyka, hlubší sondu do realizace 

akreditovaného studijního programu formou případové studie, jejímž výstupem by byla ucelená 

studie o práci vzdělávací instituce s akreditační dokumentací v rámci realizace studijního 

programu.  Případová studie se jevila jako nejlepší varianta pro nalezení odpovědí na v úvodu 

položené výzkumné otázky. Záměrem případové studie bylo zjistit, zda mají v rámci realizace 

akreditovaných studijních programů různé vysoké školy určité tendence a společné znaky, které 

by mohly naznačit práci vysokých škol. Vzhledem k tomu, že případové studie zaměřené na práci 

instituce, v tomto případě katedry, vyžadují studium interních procesů a dokumentace vybrané 

instituce, tak jsem po problému se vzdělávací institucí č. 1. musela přehodnotit volbu výzkumné 

metody. Rozhodla jsem se pro metodu kvalitativního rozhovoru, kdy sběr dat provádí jedna 

osoba. Vzhledem k povaze zjišťovaných informací jsem se rozhodla pro polo-strukturovaný 

rozhovor. Polo-strukturovaný rozhovor je nejrozšířenější podoba z metody rozhovoru, protože 

potlačuje nevýhody jak nestrukturovaného, tak plně strukturovaného rozhovoru, uvádí Miovský 

(19, s. 159). Metoda polo-strukturovaného rozhovoru se mi zdála jako nejvhodnější pro povahu 

informací, které jsem v rámci výzkumu potřebovala získat. Polo-strukturovaný rozhovor 

poskytne jak potřebnou osnovu pro rozhovor, tak prostor pro případné doplňující otázky či 

doplnění tematických okruhů otázek, které se v rámci rozhovoru ukážou jako důležité. Jednou 

z nevýhod polo-strukturovaného rozhovoru je nebezpečí vlivu v důsledku způsobu kladení 

otázek. Kladené otázky tak mohou do určité míry zkreslit odpovědi na kladené doplňkové otázky. 
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3.2.2. Popis výzkumného vzorku a zdůvodnění volby 

 

V rámci přípravy osnovy diplomové práce, která byla součástí žádosti o schválení tématu práce, 

jsem oslovila vzdělávací instituce, kde bych mohla realizovat svůj výzkum. Vzhledem k volbě 

tématu jsem považovala za důležité, abych měla instituce, které souhlasí s realizací rozhovoru, 

domluvené před tím, než začnu na diplomové práci pracovat. Vzhledem k zvolenému cíli 

diplomové práce, tedy zjistit, jak probíhá realizace akreditovaného studijního programu v praxi 

školy, jsem se rozhodla, že si vyberu jednu instituci, která má s přípravou učitelů dlouholetou 

zkušenost (Vzdělávací instituce č. 1) a instituci (Vzdělávací instituce č. 2), která se přípravou 

učitelů začala zabývat relativně nedávno, ideálně po roce 1989 a její zkušenosti tedy ještě nejsou 

tak prověřeny časem. Rozhodla jsem se pro výběr dle uvedených parametrů, abych zjistila, zda je 

rozdíl mezí prací již zavedené instituce s dlouholetou tradicí a relativně mladou instituci, která 

svůj studijní program připravovala v době nedávno minulé a není tak zatížena zkušeností před 

rokem 1989. 

V rámci přípravy výzkumné části projektu jsem si v rámci sběru dat naplánovala, že požádám 

instituce o nahlédnutí do akreditační dokumentace a provedení rozhovorů se zástupci 

jednotlivých sekcí katedry anglického jazyka, tedy se zástupcem sekce didaktiky, lingvistiky, 

literatury, praktického jazyka, vedoucím katedry a člověkem, který má na starosti zpracovávání 

akreditační dokumentace. Jak se v rámci získávání dat pro praktickou část diplomové práce 

ukázalo, tak zvolený způsob získávání dat byl pro vzdělávací instituci č. 1 neakceptovatelný, 

někteří zástupci měli pocit, že se jedná o příliš detailní zkoumání fungování katedry a realizace 

sběru dat pro případovou studii byla vzdělávací institucí č. 1 oficiálně odmítnuta. Reakce mě 

pochopitelně překvapila, protože po seznámení se strukturou akreditační žádosti jsem usoudila, 

že povaha informací uvedených v žádosti není natolik podrobná, aby její uvedení v diplomové 

práci znamenalo publikování „know-how“ instituce či jiných tajných nebo čistě interních 

informací. Fungování státní vzdělávací instituce, která je financována z peněz daňových 

poplatníků, by mělo být transparentní pro veřejnost. Po odmítnutí žádostí o realizaci výzkumu 

vedeným jsem přímo oslovila jednoho z vyučujících katedry, pro zachování anonymity nebudu 

uvádět bližší informace o respondentovi. Respondent s účastí na rozhovoru souhlasil a v rámci 

osobního rozhovoru mi poskytl požadované informace. Vyučující, který se polo-strukturovaného 

rozhovoru účastnil, odmítl nahrávání rozhovoru z důvodu celkové situace na katedře, takže 

autorka část rozhovoru během samotného rozhovoru zapisovala do počítače. Právě fakt, že 
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rozhovor nemohl být nahráván, tak jednak ztížil sběr dat a jednak zkomplikoval analýzu 

získaných dat. Během rozhovoru jsem se snažila odpovědi na pokládané otázky zapisovat 

doslovně a maximálně se držet struktury rozhovoru, případně se doptávat na některé skutečnosti 

zmíněné respondentem, abych lépe porozuměla odpovědi respondenta.  

Na základě komunikace se vzdělávací institucí č. 1 jsem žádost o provedení výzkumu ve 

vzdělávací instituci č. 2 upravila, snížila jsem počet otázek i respondentů. Komunikace se 

vzdělávací institucí č. 2 byla bezproblémová a velice vstřícná, vedení katedry mi doporučilo dva 

vyučující, jednoho, který je na škole prakticky od začátku jejího fungování a druhého 

vyučujícího, který je absolventem vzdělávací instituce a v současné době tam působí jako 

vyučující. Rozhovor proběhl na půdě katedry, rovněž nebyl nahráván, ale odpovědi jsem doslova 

zapisovala do počítače. Způsob sběru dat, stejně tak jako v případě sběru dat ve vzdělávací 

instituci č. 2 byl faktem, že jsem musela odpovědi přepisovat, ztížen. 

 

 

3.2.3. Otázky pro polo-strukturovaný rozhovor 

 

Otázky jsem formulovala před zahájením výzkumu a to tak, abych získala co nejpodrobnější data 

o realizaci studijního programu. Otázky byly rozděleny dle osoby, pro kterou byly určeny. 

Původně jsem chtěla dělat rozhovor s vedoucím katedry a následně se zástupcem každé sekce 

katedry (lingvistická sekce, sekce praktického jazyka, sekce didaktiky, atd., různí se dle kateder). 

V rámci domlouvání vlastní realizace výzkumu se zástupci obou vybraných vzdělávacích 

institucí, jsem narazila na značnou pracovní vytíženost členů katedry, která omezila počet 

respondentů z obou vzdělávacích institucí. Připravenou strukturu rozhovorů jsem tedy byla 

nucena upravit na výsledný seznam otázek, které byly během vlastního rozhovoru rozšiřovány 

formou doptávání dle odpovědí respondentů. 

Název vzdělávací instituce není z důvodu získání co nejobjektivnějších dat uváděn, v rámci 

diplomové práce jsou instituce uváděny zobecňujícím názvem: vzdělávací instituce č. 1 a 

vzdělávací instituce č. 2. 

 

Základní parametry vzdělávací instituce: 

Délka fungování katedry: 

Celkový počet studentů katedry (současnost): 
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Celkový počet vyučujících (interních/externích): 

Jak dlouho má katedra akreditovaný studijní program: 

Otázky polostrukturovaného rozhovoru: 

1. Kolik času je přípravě akreditační dokumentace věnováno? 

2. Jak probíhá příprava podkladů pro akreditační žádost a kdo se na přípravě akreditační 

žádosti podílí (interní/externí pracovníci školy, mají možnost vyučující 

nahlédnout/komentovat/připomínkovat akreditační žádost?, využívá škola nějakého 

konzultanta, který s přípravou akreditační dokumentace pomáhá?  

3. Souhlasíte s náplní akreditovaného studijního programu?  

4. Probíhá nějaká průběžná kontrola nebo revize obsahu a cílů programu během doby, 

kdy je studijní program akreditován? V případě, že nějaká kontrola probíhá, tak jak 

často a jakým způsobem probíhá? 

5. Když na katedru nastoupí nový vyučující, je seznámen s akreditační komisí 

schváleným studijním programem?  

6. Jakým způsobem získáváte od studentů zpětnou vazbu a jak s ní následně pracujete? 

 

 

3.2.4. Způsob zpracování získaných dat 

 

Sběr dat probíhal formou polo-strukturovaného rozhovoru, jehož otázky byly již předem 

definovány tak, abych v rámci rozhovorů zjistila informace o předem definovaných oblastech 

práce s akreditační dokumentací. Přesný přepis rozhovorů je dispozici v Příloze č. 4 na straně 86. 

V rámci rozhovorů občas docházelo k odbíhání od tématu a rozvíjení dalších oblastí, které 

s tématem výzkumu souvisely pouze nepřímo, proto byl v rámci zpracování dat vytvořen jednak 

seznam témat, kterým jsem se v rámci rozhovorů věnovala, a zároveň jsem provedla otevřené 

kódování, které mi pomohlo utřídit získané informace. „Při otevřeném kódování je text jako 

sekvence rozbit na jednotky, těmto jednotkám jsou přidělena jména a s takto nově 

pojmenovanými fragmenty textu potom výzkumník dál pracuje.“ (20, s. 211) Pro vlastní 

kódování byla zvolena metoda kódování v ruce, jinak také označené jako metoda tužka papír. 

„Jakmile máme vytvořený seznam kódů, je možné začít s jejich systematickou kategorizací.“ (20, 

s. 221) Samotné kódování bylo také do určité míry ovlivněno předem stanovenými otázkami pro 

polo-strukturovaný rozhovor. 
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Kategorie, které jsem vytvořila na základě otevřeného kódování a předem definovaných otázek 

pro polo-strukturovaný rozhovor, jsou následující: 

1. celkové vnímání procesu akreditace, 

2. příprava akreditační žádosti, 

3. ztotožnění s obsahem akreditační žádosti, 

4. realizace akreditovaného studijního programu, 

5. spolupráce učitelského sboru, 

6. revize obsahu studijního programu, 

7. práce s cíly studijního programu. 

Pro vlastní vyhodnocení získaných dat pak byla použita technika „vyložení karet“. Technika 

spočívá v tom, že výzkumník „kategorie vzniklé skrze otevřené kódování uspořádá do nějakého 

obrazce či linky a na základě tohoto uspořádání sestaví text tak, že je vlastně převyprávěním 

obsahu jednotlivých kategorií .“ (20, s.226) 

 

 

3.3. Výsledky empirického šetření 

 

3.3.1. Celkové vnímání procesu akreditace  

 

Respondent z první vzdělávací instituce se k celkovému vnímání procesu akreditace, tedy zda je 

pro školu nějakým způsobem přínosný nebo napomáhající, přímo slovně nevyjádřil, nicméně z 

jeho komentářů bylo patrné, že proces akreditace je na katedře vnímán spíše jako nutné zlo a 

administrativa navíc, což bylo patrné z procesu přípravy a revize akreditační dokumentace 

studijního programu, jak bude uvedeno v následujících bodech.  

Respondenti z druhé vzdělávací instituce se naopak konstatovali, že akreditační proces je vnímán 

spíše pozitivně. „Akreditace je brána jako příležitost, vždy spojena s prosazením nového modelu. 

Po vnucení Boloňského procesu došlo k násilné restrukturaci původního studijního programu.“ 

Jak je ale z uvedené citace však patrné, tak proces akreditace je vnímán jako příležitost, nicméně 

změny související se změnou struktury studia, již nejsou vnímány kladně, ba naopak. Změna 

struktury studia zásadně zasáhla do programu přípravy budoucích učitelů. Vlivem nutnosti 

sjednotit délku studia dle požadavků Boloňského procesu, byla značně zredukována praktická 

příprava učitelů, což dle zástupců katedry vedlo ke snížení kvality studijního programu.  
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3.3.2. Příprava akreditační žádosti 

 

V rámci rozhovorů se ukázalo, že přístup obou vzdělávacích institucí k přípravě akreditační 

žádosti se značně liší. První vzdělávací instituce pracuje s žádostí spíše jako s něčím, co je třeba 

připravit s co nejmenším zatížením pracovníků katedry “Na přípravě se podílí pouze vybraní lidé, 

neprobíhá žádná diskuze. Akreditační komisi předložíme to, co si zástupce sekce myslí a v praxi 

si každý dělá, co chce.“ Naopak druhá vzdělávací instituce pracuje se přípravou akreditační 

žádosti s dostatečným časovým předstihem a zapojuje do její přípravy všechny členy katedry. Na 

začátku příprav vedení učiní rozhodnutí ohledně celkového směřování programu. Když 

připravujeme materiály pro akreditaci, tak tvoří nějakou vizi, pracujeme ve skupinách dle sekcí 

(lingvistická sekce, literárně-kulturní sekce, ELT metodika a didaktika, praktický jazyk a ESP). 

Příprava akreditace probíhá ve výše uvedených skupinách, v rámci skupiny se domlouváme, kdo 

co bude dělat. Práce na přípravě akreditace donutí člověka revidovat obsah předmětu, 

doporučenou a povinnou literaturu, doplnit nová témata a zamyslet se nad způsobem realizace 

předmětu.“ 

 

 

3.3.3. Ztotožnění s obsahem akreditační žádosti 

 

Jak se v rámci dotazování na přípravu akreditační žádosti ukázalo, tak důležitým aspektem je také 

ztotožnění se s připravovaným programem. Respondent z první vzdělávací instituce uvedl, že s 

obsahem akreditační žádosti nesouhlasí. Vzhledem ke způsobu přípravy žádosti nebylo velkým 

překvapením, že respondent vyjádřil rezolutní nesouhlas s obsahem akreditovaného studijního 

programu. Vzhledem k tomu, že respondent je dlouholetým členem katedry, mohl hrát jistou roli 

fakt, že akreditační žádost pro jeho sekci studia tvořil méně zkušený vyučující a tak mohlo dojít 

k vytvoření programu, proti kterému mají více zkušení učitelé dané sekce jisté výhrady. „Ne, 

nesouhlasím s náplní, ale je to proto, že náplň byla dělána lidmi, kteří nebyli dostatečně 

fundovaní, neměli dostatek zkušeností. Nepřihlíží se k reálným zkušenostem, ale k titulům.“ 

Na druhou stranu respondenti druhé vzdělávací instituce vyjádřili souhlas s obsahem 

vzdělávacího programu. „Na tvorbě programu se podílejí jednotliví členové katedry a průběžně 

mají možnost si svůj vlastní předmět upravovat.“ Otázka vztahující se k spokojenosti s obsahem 

studijního programu byla pro respondenty druhé vzdělávací instituce trochu překvapením, 
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připadalo jim samozřejmostí, že se vzdělávacím programem, který realizují, jsou spokojeni, 

protože se vnímají jako aktivní prvek realizace. 

 

 

3.3.4. Realizace akreditovaného studijního programu 

 

Samotná realizace akreditovaného studijního programu je, dle komentářů respondentů, odrazem 

práce na přípravě a ztotožněním s vlastním obsahem studijního programu. V první vzdělávací 

instituci se „náplň studijního programu značně liší od akreditačních dokumentů. Například 

garantem oboru x (poznámka autorky – pro zachování anonymity instituce není konkrétní studijní 

obor uveden) se stala nově příchozí kolegyně, teoretička, a překopala celý program. Obsah 

studijního programu do značné míry nezávisí na akreditační dokumentaci, ale na síle vedení 

katedry a síle osobnosti pedagoga každého předmětu. Kdo si co prosadí, to je, není to dáno 

administrativním požadavkem, každý vyučující si jede po své linii.“ Realizace studijního 

programu v praxi školy je tedy do značné míry závislá na jednotlivých vyučujících, kteří fungují 

více či méně samostatně, a pravidelná komunikace ohledně obsahu příslušné části studijního 

programu v rámci jednotlivých sekcí spíše neprobíhá. 

Naopak v druhé vzdělávací instituci je akreditační dokumentace do velké míry vnímána jako 

kostra, která pomáhá držet jasné obrysy studijního programu a zajistit kontinuitu. „Akreditační 

materiály řeknou, co je minimálně nutné, pomáhá to držet určitou kontinuitu. V případě, že někdo 

z pedagogů odejde, tak je nutné předmět pokrýt aspoň v minimální předepsané míře, takže nám 

akreditační dokumentace pomáhá zajišťovat kontinuitu.“ Členové katedry vědí, že je akreditační 

dokumentace uložena u vedení katedry a mohou do ní kdykoliv nahlédnout. Samotná realizace 

studijního programu je do značné míry závislá na jednotlivých sekcích, kde jednotliví členové 

každé sekce spolu pravidelně komunikují. 

 

 

3.3.5. Spolupráce učitelského sboru 

 

Jak již popsaný průběh přípravy akreditační žádosti i samotná realizace studijního programu, tak 

obě vzdělávací instituce pracují v rámci realizace studijního programu jinak. V první vzdělávací 

instituci vyučující fungují hodně individuálně a komunikace v rámci jednotlivých sekcí, nebo 
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napříč sekcemi moc neprobíhá Kdo si co prosadí to je, není to dáno administrativním 

požadavkem, každý vyučující si jede po své linii.“. Naopak v druhé vzdělávací instituci funguje 

týmová spolupráce v rámci jednotlivých sekcí a v případě potřeby také napříč sekcemi. 

V případě, že v obou vzdělávacích institucích dochází k personálním změnám, tak nejčastěji 

souvisí s příchodem nových absolventů, kteří jsou přijati na doktorské studium a zapojují se do 

realizace studijního programu v rámci svého doktorského studia. V obou vzdělávacích institucích 

je věnována pozornost předání informací o akreditační dokumentaci, ale způsob předání se 

značně liší. Zatímco v první vzdělávací instituci jsou informace o studijním programu předávány 

spíše formou oznámení „vyučující, kteří na katedru přichází, jsou většinou absolventi, takže 

věděli, co se na katedře děje. Nový člověk to dostane od šéfa befelem, ale šéf již nekontroluje, zda 

to lidi dělají, nechodí na hospitace.“, tak v druhé vzdělávací instituci po příchodu nového člena 

na katedru proběhne seznámení s obsahem studijního programu „V průběhu platnosti akreditace 

se musíme vyrovnávat se změnami v personálním obsazení katedry, průběžně se mění personální 

zajištění instituce. Nový člověk je seznámen s filozofií a obsahem programu a s tím, jak celkově 

katedra funguje.“   

 

 

3.3.6. Revize obsahu studijního programu 

 

Vzhledem k tomu, že studijní program je akreditován po dobu deseti let, tak mě zajímalo, zda 

dochází během realizace studijního programu k revizím či úpravám obsahu studijních programů 

v závislosti na změny v oblasti vzdělávání učitelů, konkrétně zda se pracuje jednak se zpětnou 

vazbou studentů, zda jsou do výuky začleňovány nové trendy v oblasti jazykového vzdělávání 

nebo zda probíhá revize a aktualizace doporučených studijních materiálů. V první vzdělávací 

instituci žádná pravidelná revize neprobíhá. „Žádná průběžná kontrola neprobíhá, ale když se v 

rámci sekce didaktiky vedly spory mezi mírou teorie a praxe, tak byla revize vynucena tímto 

sporem a nespokojeností studentů…“ 

V druhé vzdělávací instituci rovněž není nastavena pravidelná revize obsahu studijního 

programu, respondenti přiznali, že v programu probíhají drobné změny, které však nejsou zásadní 

pro podobu celého vzdělávacího programu. „V době akreditace se může program jevit nějak a 

následně v praxi přijdeme na to, že reálná zátěž studenta/učitele je větší a musí dojít k 
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modifikacím během realizace. Také se neustále zkouší něco nového, ale v případě změn se jedná 

spíše o ad hoc změny, spíše drobnosti než něco zásadního.“ 

Obě instituce v rámci rozhovoru připustily, že podnětem pro revizi nebo úpravy vzdělávacího 

programu by mohla být také zpětná vazba studentů, kteří studijní program studují. Jak bylo již 

uvedeno výše, tak první vzdělávací instituce provedla vynucenou revizi, která byla částečně 

iniciována nespokojeností studentů: „když se v rámci sekce didaktiky vedly spory mezi mírou 

teorie a praxe, tak byla revize vynucena tímto sporem a nespokojeností studentů, jinak si myslím, 

že by revize cílů neproběhla. Stejně ta revize moc nepomohla.“ Dle slov respondenta škola od 

studentů pravidelně získává zpětnou vazbu, ale již neví, jak a zda se s ní pracuje. „Na konci 

každého semestru se dělá elektronicky, je to tak plošně na celé škole. Vyučující mají k zpětné 

vazbě přístup, ale nevím, do jaké míry s ní pracují. Dříve, když nebyla elektronická zpětná vazba, 

tak si někteří učitelé ve svých předmětech dělali anketu, ale to si dělali pro sebe.“ Rovněž 

v druhé vzdělávací instituci probíhá pravidelný sběr zpětné vazby studentů. „Zpětnou vazbu 

získáváme pravidelně elektronicky, ale ta bohužel nemá moc velkou vypovídající hodnotu, bereme 

ji s rezervou. Hodně učitelů si dělá zpětnou vazbu samo, třeba formou dotazníků. Pokud je zpětná 

vazba negativní a je konstruktivní, tak se to snažíme přehodnotit.“ 

 

 

3.3.7. Práce s cíli studijního programu 

 

Součástí žádosti o akreditaci studijního programu je cíl studijního programu a profil absolventa. 

Právě cíl studia by měl vzdělávací instituci sloužit jako určitá kontrola v průběhu realizace 

programu. Vzhledem k tomu, že vzdělávací cíle jsou formulovány velice obecně a nejsou 

formulovány tak, aby byly měřitelné, tak se obě vzdělávací instituce přiznaly, že s nimi v rámci 

realizace studijního programu nepracují. Respondenti druhé vzdělávací instituce připustili, že   

„s obecnými cíli programu nepracujeme, nejsou jasně definované, je to pouze obecná definice. 

Pracujeme s cíli, které si definujeme v rámci jednotlivých předmětů, např. jasně definovaným 

cílem je jazyková úroveň absolventa, jinak jsou v rámci akreditace cíle příliš obecné a nejsou 

nijak měřitelné.“  
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3.4. Interpretace získaných dat 

 

Ze získaných dat je patrné, že příprava akreditační žádosti je do značné míry ovlivněna v první 

řadě přístupem vedení katedry k celkovému vnímání procesu akreditace, ale také ke způsobu 

práce, jakým je obsah akreditační žádosti zpracován. Dále je příprava akreditační žádosti 

ovlivněna celkovou atmosférou na dané katedře a způsobem práce jednotlivých členů katedry i 

jednotlivých sekcí kateder v rámci přípravy akreditační žádosti. Ve vzdělávací instituci, kde je 

příprava akreditační žádosti vnímána spíše jako nutná administrativa a ne jako příležitost 

k úpravám stávající podoby studijního programu, je příprava akreditační žádosti realizována 

pouze pomocí minimálního nutného počtu pro přípravu jednotlivých částí programu. To, jak je 

akreditační žádost připravována, do jisté míry zrcadlí také způsob realizace. Tam, kde akreditační 

žádost připravují zástupci jednotlivých sekcí kateder, probíhá realizace jednotlivých předmětů dle 

představ vyučujícího spíše než dle představ celé sekce katedry. Naopak tam, kde probíhá příprava 

akreditační žádosti formou týmové práce jednotlivých sekcí, je i realizace schváleného 

akreditovaného studijního programu realizována v rámci jednotlivých sekcí více či méně týmově, 

protože členové jednotlivých sekcí se podíleli na přípravě studijního programu a tím pádem sdílí 

filozofii studijního programu. V případě, že katedra nefunguje jako tým, ale spíše jako soubor 

jednotlivců, kteří pracují spíše samostatně a bez známek užší spolupráce v rámci sekce, pak může 

dojít k neshodám v rámci jednotlivých sekcí, což může narušit celkovou kvalitu nabízeného 

studijního programu.  

Vlastní realizace akreditační komisí schváleného studijního programu se ve zkoumaných 

institucích značně liší. Stejně jako příprava akreditační žádosti, tak i vlastní realizace studijního 

programu je do značné míry ovlivněna samotnými vyučujícími, jejich metodami práce či 

osobnostními charakteristikami. V první vzdělávací instituci vyučující s akreditační dokumentací 

příliš nepracují společně, každý vyučující pracuje samostatně, což může mít vliv jednak na 

konsistenci celého studijního programu, ale také na celkovou atmosféru školy. Naopak v druhé 

vzdělávací instituci se snaží s akreditační dokumentací průběžně pracovat a považují ji spíše za 

určitou kostru, která jim v případě personálních změn pomáhá udržet strukturu a obsahovou 

kontinuitu. Samotná realizace je na obou zkoumaných institucích do velké míry na jednotlivých 

sekcích katedry nebo na jejich jednotlivých členech. Jak se ukázalo v první vzdělávací instituci, 

tak právě práce jednotlivců bez komunikace s ostatními členy sekce nebo katedry může vést 

k neshodám mezi vyučujícími, které se dotýkají i samotných studentů, což moc nesvědčí o 
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přílišné profesionalitě. 

V rámci realizace studijního programu neprobíhá ani na jedné ze zkoumaných institucí plošná 

revize nebo kontrola plnění cílů studijního programu. Pouze u první vzdělávací instituce proběhla 

revize obsahu studijního programu jedné ze sekcí katedry, ale to se stalo až poté, co poměr teorie 

a praxe vyvolal uvnitř dané sekce spor a tento spor byl pocítěn rovněž studenty, kteří si na 

nepoměr stěžovali. Z výsledků dotazování je patrné, že revize a kontrola studijního obsahu 

probíhá pouze z vlastní iniciativy některých vyučujících. Z informací respondentů obou 

vzdělávacích institucí je patrné, že v obou institucích probíhá pravidelné získávání zpětné vazby 

od studentů a to vždy na konci semestru, ale nikdo z respondentů již nebyl schopen říci, jak 

katedra se zpětnými vazbami pracuje, pouze zmínili, že zpětné vazby jsou k dispozici všem 

vyučujícím. Respondenti z druhé vzdělávací instituce také přiznali, že z pravidelného 

dotazníkového šetření nezískávají konstruktivní zpětnou vazbu, která by jim pomohla vyučovaný 

předmět zlepšit, proto si v rámci svých předmětů získávání zpětné vazby sami. Mohou tak od 

studentů získat více zacílenou zpětnou vazbu, která jim nastavuje reálnější zrcadlo. 

 

 

3.5. Shrnutí dosažených výsledků 

 

V současné době se na území České republiky vzdělávání budoucích učitelů angličtiny věnuje 

celkem 12 fakult, pro realizaci výzkumu jsem si, vzhledem k citlivé povaze získávaných dat, 

nakonec vybrala pouze dvě z nich. Výsledky výzkumu ukázaly, že jak postup při přípravě 

akreditační žádosti, tak vlastní realizace akreditovaného studijního programu, se na obou 

zkoumaných institucích liší. Výzkum tedy ukázal, že pro vytvoření uceleného obrazu práce 

s akreditační dokumentací v rámci praxe vysoké školy, by bylo nutné zkoumaný vzorek rozšířit 

jak o více respondentů z jedné katedry, tak více vzdělávacích institucí, aby bylo možné vyslovit 

zobecňující závěry.  

V rámci zkoumaného vzorku jsem měla možnost získat data, která mi částečně pomohla splnit 

vytyčené cíle práce. Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem katedra v rámci realizace 

studijního programu pracuje s akreditační dokumentací, což se podařilo zjistit pouze v rámci 

obecných postupů. Vzhledem k omezenému počtu respondentů se již nepodařilo zjistit, jak 

přesně, krok za krokem, katedry a jejich vyučující s akreditační dokumentací pracují. Ze 

zjištěných dat vyplývá, že obě vzdělávací instituce do určité míry s akreditační dokumentací 



60 

 

v rámci realizace studijního programu pracují. Do jaké míry s akreditační dokumentací zkoumané 

instituce pracují, je ovlivněno přístupem vedení katedry k samotnému procesu akreditace a 

způsobem práce jednotlivých členů a sekcí katedry.  

Další výzkumnou otázkou bylo, jak ovlivňuje akreditace vlastní náplň studijního programu a zda 

dochází během realizace k úpravám a čím nebo kým jsou případné požadavky na úpravy 

vyvolány. Z odpovědí respondentů je patrné, že náplň jednotlivých předmětů do značné míry 

závisí na jednotlivých vyučujících a žádná pravidelná kontrola nebo revize, zda je předmět 

vyučován v souladu s akreditační dokumentací, neprobíhá. V případě, že je revize realizována, 

tak to je dle respondenta z první vzdělávací instituce ve chvíli, kdy je revize vynucena buď 

sporem, nebo příchodem nového člena sekce. Nový člen sekce nezřídka upravuje nebo mění 

náplň vyučovaných předmětů nebo metody výuky buď pouze ve svých předmětech, nebo 

v případě změny vedoucího sekce také u jednotlivých vyučujících. Naopak v druhé vzdělávací 

instituci pracují s akreditační dokumentací hlavně v době nového vyučujícího, protože 

dokumentace poskytuje strukturu, která v případě změn poskytuje potřebnou strukturu pro 

zachování kontinuity a konsistence studijního programu. 

Poslední výzkumnou otázkou, kterou jsem s na počátku výzkumu položila, byla práce s cíli, které 

jsou v rámci akreditační žádosti definovány. V rámci akreditační žádosti je definován cíl 

studijního programu. Jak respondenti obou vzdělávacích institucí přiznali, tak se v rámci 

realizace studijního programu s cíli nepracuje. Jednou z možných příčin může být fakt, že cíle 

jsou velice obecné a nejsou měřitelné, takže je ani není možné kontrolovat. Druhá vzdělávací 

instituce si v rámci některých předmětů sama definovala měřitelné cíle, které již nejsou součástí 

akreditační žádostí, aby měla možnost nastavené cíle v rámci jednotlivých předmětů kontrolovat.  

 

 

3.6. Diskuze 

 

V rámci sběru dat pro praktickou část diplomové práce jsem krom již zmíněné problematiky 

realizace akreditovaného studijního programu v praxi narazila na další oblasti, které zdánlivě 

nejsou součástí tématu realizace akreditovaného studijního programu, ale ukázalo se, že vlastní 

proces realizace akreditovaného studijního programu je ovlivněn dalšími aspekty, s kterými se 

v rámci schvalování akreditační žádosti nebo kontroly realizace schváleného studijního programu 

nepracuje. Jednak to je motivace studentů ke studiu, dále to je profil absolventa učitelského 
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oboru, s čímž úzce souvisí také blíže definované cíle učitelských studijních programů, profesní a 

osobnostní kvalita vyučujících a v neposlední řadě i poměr teoretické přípravy studenta na výkon 

učitelské profese. 

V souvislosti s dotazováním na cíle studijního programu zaznělo od respondentů obou 

vzdělávacích institucí postesknutí, že nejsou blíže definovány standardy absolventa učitelských 

oborů, takže kvalita absolventů různých vzdělávacích institucí se může značně lišit. Součástí 

akreditační žádosti je sice profil absolventa, ale ten pouze stručně definuje znalosti a uplatnění 

absolventa studijního programu, ale znalosti nebo dovednosti na konci bakalářského nebo 

magisterského oboru nejsou blíže definovány měřitelnými cíly, které by zajistili určitou 

standardizaci absolventů. Například profil absolventa Pedagogické fakulty Karlovy univerzity 

uvádí, že: „Absolvent bakalářského studia má rozsáhlé vědomosti a kompetence v oblasti 

anglického jazykového systému, britské a americké literatury a jazykové dovednosti na úrovni 

vysoké pokročilosti, a proto se může uplatnit v řadě státních i mezinárodních institucí. Studium je 

koncipováno jako základ návazného magisterského studia učitelství.“ (21) 

V rámci získávání podkladů pro praktickou část byly, v rámci dotazování na realizaci studijního 

programu v rámci jednotlivých předmětů, zmíněny aspekty, které ovlivňují výuku v rámci 

jednotlivých předmětů. Jak uvedli respondenti druhé vzdělávací instituce, tak během 

devadesátých let si v rámci přijímacího řízení vybírali cca 40 uchazečů z celkového počtu 

přihlášených, kterých bylo cca 1200, v současné době si instituce vybírá z 250-300 uchazečů, 

s tím, že počet přijímaných zůstává stále kolem 40. Z uvedených čísel vyplývá, že samotná 

kvalita absolventů může být také ovlivněna motivací uchazečů o studium na pedagogické fakultě. 

Velká část uchazečů o studium na pedagogické fakultě se dle výzkumů často ani nechce stát 

učiteli. Fakt, že většina studentů pedagogických fakult není ke studiu motivována, ovlivňuje i 

práci samotného vyučujícího v rámci realizace studijního programu. Uchazeči o studium 

učitelských oboru v České republice se na školu často hlásí proto, že absolutorium školy může 

vést k "snadnému" získání vysokoškolského titulu. Přibližně 32% uchazečů o studium na 

pedagogických fakultách v roce 2004 má za sebou předchozí neúspěšné pokusy o přijetí na jinou 

školu a celých 25% studentů pedagogických fakult studuje školu proto, že se nedostalo na školu, 

na kterou se chtěli dostat. (22, s. 345) Jak uvedli zástupkyně druhé vzdělávací instituce, tak je 

vliv motivace ke studiu zvoleného oboru důležitým parametrem pro náplň i způsob realizace 

vyučovaného předmětu. Pokud jsou žáci pro studium motivovaní, není problém probrat předem 

stanovený sylabus, ale v případě, že studenti pro studium nejsou motivovaní, tak se nezřídka 
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stává, že vyučující nestihne realizovat vše, co je naplánováno v sylabu. 

Kromě motivace studentů ke studiu je rovněž neméně důležitá motivace a osobnostní a 

kvalifikační předpoklady vyučujících. V rámci realizace studijních programů se v rámci 

dotazování v obou vzdělávacích institucích ukázalo, že v případě, že vyučující splňuje 

kvalifikační požadavky, ale již není schopen pracovat v týmu, či není schopen studentům předat 

požadované znalosti, tak může dojít k narušení fungování celé katedry. V rámci akreditační 

žádosti o schválení studijního programu i v rámci průběžného hodnocení kvality realizace 

studijního programu je kladen značný důraz na personální zajištění akreditovaného studijního 

programu, protože dle Akreditační komise je personální zabezpečení důležitým ukazatelem o 

kvalitě uskutečňování akreditovaných studijních programů. V rámci hodnocení personálního 

zajištění studijního programu je hodnocen profil vyučujícího, tedy jeho profesní životopis, zda 

splňuje kvalifikační požadavky a zda dostatečně publikuje. V rámci hodnocení realizace 

studijního programu jsou tedy hodnoceny hlavně kvalifikační požadavky vyučujícího, ale 

součástí již není zpětná vazba například pravidelné každoroční hodnocení od studentů na jeho 

nebo její výuku. Kladu si otázku, zda jsou pro zajištění kvalitního vzdělávání budoucích učitelů 

důležité pouze kvalifikační požadavky vyučujícího nebo zda nejsou důležité také jiné parametry, 

jako je například přístup vyučujícího ke studentům, kvalita předaných znalostí a získaných 

dovedností studentů, zpětná vazba studentů či pocit studentů, že jsou dostatečně vybaveni pro 

výkon učitelského povolání a to jak v oblasti teorie, tak praxe. Z dotazníku, který by měl být 

výstupem vnitřního hodnocení vzdělávací instituce je patrné pouze to, zda škola "papírově" 

splňuje požadavky, které si definovala v akreditační žádosti, není v něm však prostor pro 

konkrétní parametry hodnocení, které by vypovídalo o kvalitě studijního programu. 

Dalším aspektem, který považují vyučující v rámci realizace akreditovaného studijního programu 

za problematický je poměr teoretické a praktické složky studia. Jak bylo uvedeno v teoretické 

části práce, tak poměr teoretické a praktické složky je blíže definován v dokumentu Koncepce 

pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol a jeho cílem je „standardizovat“ 

úroveň vzdělávání budoucích pedagogu. Respondenti obou institucí se jasně vyjádřili, že v rámci 

učitelské přípravy je značný nepoměr mezi teoretickou a praktickou složkou studia. V rámci 

studia se většinu času student věnuje teoretické přípravě v oblasti předmětu, který bude vyučovat 

a praktická část přípravy je dle respondentů nedostatečná. Jak ukázal příklad první vzdělávací 

instituce, tak ani studenti nejsou s poměrem teoretické a praktické přípravy spokojeni. A 

respondenti druhé vzdělávací instituce se kriticky vyjadřovali na adresu Boloňského procesu a 
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Koncepce pregraduální přípravy učitelů základních a středních škol, které zapříčinili zkrácení 

délky studia. Původně vzdělávací instituce nabízela svým studentům klinický rok, který umožnil 

studentům zažít realitu výkonu učitelské profese. Vlivem zmíněných změn musel být studijní 

program zkrácen, klinický rok zrušen a nahrazen navrhovaným procentem praxe. Teoretická 

příprava budoucího učitele je jistě důležitou součástí studia, v současné době je ale oborové 

složce studia věnováno 60% a praxi pouze 3%. V případě, že se katedra rozhodne praktickou část 

studijního programu navýšit, může použít 10-15%, které je možné využít dle uvážení katedry. 

Dle respondentů obou vzdělávacích institucí, je poměr praktické a teoretické složky nevyvážený 

a podíl praxe by se měl jednoznačně navýšit. Jedním z argumentů byl fakt, že v případě, že má 

student teoretické znalosti, ale neumí je žákům předat, tak studijní program neplní svůj primární 

cíl, tedy připravovat budoucí učitele. 

 

 

3.7. Závěr empirického šetření 

 

Výzkum v praktické části diplomové práce se zaměřil na způsob realizace akreditovaného 

studijního programu v praxi školy. Na základě získaných dat je patrné, že způsob realizace 

studijního programu je do značné míry ovlivněn způsobem práce v době přípravy akreditační 

žádosti, ale také celkovou atmosférou ve vzdělávací instituci. V případě, že je akreditace brána 

vedoucím a jejími zaměstnanci spíše jako nutný krok pro splnění požadavků na realizaci 

studijního programu, tak učitelský sbor nepracuje jako tým ani v rámci příprav žádosti, ani 

v rámci realizace. Každý vyučující v rámci jednotlivých sekcí katedry fungují spíše individuálně, 

než jako tým, což ovlivňuje jednak atmosféru v rámci kolektivu a jednak vytváří určitou 

nekonzistentnost studijního programu v rámci realizace. Pokud katedra bere proces přípravy 

akreditační žádosti spíše jako skupinovou práci a výzvu k revizi stávajícího stavu náplně 

studijního programu, pak i vlastní realizace studijního programu v praxi vykazuje prvky 

spolupráce a konzistence aspoň v rámci jednotlivých sekcí katedry. Vzhledem k tomu, že v rámci 

získávání dat jsem pracovala pouze s dvěma vzdělávacími institucemi, není možné formulovat 

obecnější závěry, ale realizované rozhovory nastínily dva způsoby práce v rámci realizace 

studijního programu. Teprve výzkum, do kterého by byly zahrnuty všechny vzdělávací instituce, 

které se věnují přípravě budoucích učitelů anglického jazyka, by mohl poskytnout data pro 

formulování objektivnějších závěrů. 
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4. ZÁVĚR 

 

Tématem diplomové práce byla realizace akreditovaného studijního programu v praxi školy. 

V úvodu práce jsem si definovala cíle, co vlastní realizaci akreditovaného studijního programu 

ovlivňuje, jaké jsou kroky, které musí vzdělávací instituce podniknout, aby mohla studijní 

program realizovat. V návaznosti na teoretickou část jsem si definovala cíle pro praktickou část, 

kde jsem chtěla zjistit, jak probíhá příprava akreditační dokumentace, která je předkládána 

Akreditační komisi ke schválení a jak probíhá realizace akreditovaného studijního programu 

v praxi školy. Vytyčené cíle diplomové práce se mi podařilo splnit, ale potýkala jsem se s velkým 

množstvím dostupné literatury, která se věnuje tématu procesu akreditace a legislativě s ním 

spojené, ale nedostatek pramenů, které se věnují oblasti realizace akreditovaného studijního 

programu. 

V teoretické části jsem zmapovala historický vývoj vzdělávání budoucích učitelů a nastínila 

trendy současné vzdělávací politiky v oblasti terciárního vzdělávání. V rámci evropského 

kontextu nastartoval Boloňský proces řetězec radikálních změn, ale je možné tyto změny 

dotáhnout do bodu, kdy budou do detailu realizovány v rámci celé Evropy? Boloňský proces je 

v podstatě obrovský stroj, který generuje pouze doporučení, která jsou nezřídka v rámci záplavy 

informací chybně interpretovány. Příkladem může být fakt, že „v rámci Boloňského procesu není 

nikde zapsáno, že bakalářský studijní program musí mít délku 3 roky, v rámci Boloňského 

procesu je pouze definováno, že bakalářský studijní program by měl mít minimální délku 3 roky, 

z čehož následnými diskuzemi a interpretacemi vznikly 3 roky, jak uvádí v rámci své přednášky 

Is there an ideal road to Bologna Dr. Joanna Witte (26). Dr. Witte tím demonstruje, že se tvůrci 

legislativy často ztrácí v záplavě textu a může dojít k chybným interpretacím obsahu dokumentů, 

které vznikají v rámci Boloňského procesu. Toto je pouze jeden z příkladů, kde mohlo dojít 

k nepochopení.  

Když se například podíváme na celý proces ze spodu, tedy z pohledu studenta, kterému by měly 

změny v rámci Boloňského procesu usnadnit mobilitu, tak zaznívají hlasy, že sice mohou 

cestovat, ale byrokracie, která je s tím spojená, neustále přibývá a celý proces žádosti a realizace 

o studium v zahraničí komplikuje. S mobilitou studentů také úzce souvisí uznávání získané 

kvalifikace v zahraničí, která je rovněž zatížena poměrně náročným byrokratickým procesem. 

Krom mobility si Boloňský proces také klade za cíl zkvalitnění poskytovaného vzdělávání, ale 

z četných zpětných vazeb samotných studentů je patrné, jak rozdílná je kvalita škol nejen 
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v různých zemích, ale také v rámci dané země v různých vzdělávacích institucích. Otázkou tedy 

zůstává, zda je reálné, aby bylo to, co je na úrovni pracovních skupin států vymýšleno, efektivně 

implementováno do jednotlivých institucí, a tím se skutečně přispělo ke zkvalitnění terciárního 

vzdělávání v praxi školy. (27) 

Krom evropské vzdělávací politiky bylo nastavení způsobu vzdělávání budoucích učitelů 

anglického jazyka formováno také pokusem o standardizaci studijních programů učitelské 

přípravy, což proběhlo v roce 2004 a výsledkem je dokument Koncepce pregraduální přípravy 

učitelů základních a středních škol, který definuje obecné parametry studijního programu, který 

připravuje budoucí učitele. Tento dokument do značné míry ovlivňuje přípravu studijního 

programu v rámci akreditačního procesu.  

Výzkum v praktické části diplomové práce se zaměřil na způsob realizace akreditovaného 

studijního programu v praxi školy. Na základě získaných dat je patrné, že způsob realizace 

studijního programu je do značné míry ovlivněn způsobem práce v době přípravy akreditační 

žádosti, ale také celkovou atmosférou ve vzdělávací instituci. V případě, že je akreditace brána 

vedoucím a jejími zaměstnanci spíše jako nutný krok pro splnění požadavků na realizaci 

studijního programu, tak učitelský sbor nepracuje jako tým ani v rámci příprav žádosti ani 

v rámci realizace. Každý vyučující v rámci jednotlivých sekcí katedry fungují spíše individuálně, 

než jako tým, což ovlivňuje jednak atmosféru v rámci kolektivu a jednak vytváří určitou 

nekonzistentnost studijního programu v rámci realizace. Pokud katedra bere proces přípravy 

akreditační žádosti spíše jako skupinovou práci a výzvu k revizi stávajícího stavu náplně 

studijního programu, pak i vlastní realizace studijního programu v praxi vykazuje prvky 

spolupráce a konzistence aspoň v rámci jednotlivých sekcí katedry. Vzhledem k tomu, že v rámci 

získávání dat jsem pracovala pouze s dvěma vzdělávacími institucemi, není možné formulovat 

obecnější závěry, ale realizované rozhovory nastínily dva způsoby práce v rámci realizace 

studijního programu. Teprve výzkum, do kterého by byly zahrnuty všechny vzdělávací instituce, 

které se věnují přípravě budoucích učitelů anglického jazyka, by mohl poskytnout data pro 

formulování objektivnějších závěrů. 

Touto diplomovou prací jsem chtěla poukázat na způsob realizace akreditovaného studijního 

programu v praxi školy. Je patrné, že je důležitá určitá struktura studijního programu, která 

v rámci realizace studijního programu slouží jako vodítko pro zachování jednak kontinuity, ale 

také určité logické struktury programu. Tato struktura je dána akreditační komisí schválenou 

žádostí o akreditaci studijního programu. Na druhé straně je však také způsob, jakým je v rámci 
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katedry studijní program realizován. Struktura studijního programu je bezesporu důležitá, ale 

v případě, že si každý vyučující jede po své linii a studijní program nefunguje jako celek, dochází 

k duplicitám a výsledkem může být i nespokojenost studentů. Pokud tedy bude i nadále kladen 

důraz pouze na formální stránku vzdělávání učitelů a bude opomíjeno vlastní provedení závazné 

dokumentace, tak je možné, že bude čím dál tím více docházet jednak k rozdílnosti kvality 

studijního programu, ale také ke kvalitě znalostí absolventů těchto programů. 
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