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ABSTRAKT 

Kvalitní vzdělávání vyžaduje kvalitní, spokojené a motivované učitele. Česká republika se 

však, stejně jako řada dalších vyspělých států, potýká s problémy při získávání nových 

uchazečů o výkon pedagogické profese. Znát je i snížení počtu mladých začínajících učitelů 

odhodlaných věnovat se učitelství po celou dobu své kariéry.  

Tato práce má za cíl analyzovat a zhodnotit různé systémy a modely pedagogické přípravy, 

se zacílením na alternativní krátkodobé kurzy založené na praxi a vyjádřit se k jejich 

možnému přínosu vzhledem k náboru uchazečů a k jejich celoživotní motivaci pro volbu a 

udržení profese učitele.  

Ilustrace různých systémů náboru a vzdělávání pedagogů proběhne srovnáním konkrétních 

případů Finska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Práce analyzuje 

specifika konkrétních systémů a jejich výsledky a zhodnotí jejich přednosti, možnosti a slabé 

stránky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pedagogická příprava, nábor, motivace, učitel, další vzdělávání



 

ABSTRACT 

High-quality education requires high–quality teachers. Many countries including the Czech 

Republic struggle with consistent recruitment of good and motivated candidates to choose 

a career in education. Low percentage of new and young teachers intending to make 

teaching their lifelong career is also noticeable. This thesis will analyse and evaluate 

different teacher training approaches, specialist training routes in particular, with regard to 

their efficiency in acquisition of new applicants and maintenance of motivation throughout 

a lifelong career in education.  

This thesis will infer the efficiency of each teacher training system by a comparative analysis 

of teacher training systems in Finland and The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. The aim is to chart and define their specifics and results and make a 

statement about their strengths and weaknesses. 
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1 Úvod  

Vzdělávání se u nás i v řadě dalších zemí v současné době potýká s praktickým problémem 

nedostatku kvalifikovaných učitelů, a především se získáváním samotných uchazečů o 

profesi učitele. Tento problém je dán jak obecným nedostatkem uchazečů o formální 

pedagogické vzdělání, které je nutné pro výkon pedagogické činnosti, tak nízkou motivací 

k volbě povolání pedagoga po absolvování studia i praktickým nezájmem o dlouhodobý 

výkon pedagogické praxe. Zřejmá je i nerovnost zastoupení pohlaví uchazečů i následných 

vykonavatelů povolání pedagoga. Vzhledem k tomu, že problém nedostatku 

kvalifikovaných učitelů začíná již v oblasti prvotní formální pedagogické přípravy a 

vzdělání, měla by právě ona tyto problémy řešit a nabízet potenciálním zájemcům i 

absolventům dostatečnou motivaci k volbě pedagogické profese a k jejímu dlouhodobému 

výkonu.  

Učitel je při vzdělávání žáků klíčovým činitelem. „Je to právě učitel, kdo je klíčovým 

aktérem ve vzdělávání. Tento fakt je stále častěji potvrzován i empiricky, a to se vzrůstající 

metodologickou přísností.“ (Píšová a Hanušová 2016, s. 386) V rámci snahy o neustálé 

zkvalitňování vzdělávání v České republice je tedy příprava a získávání kvalitních a 

dlouhodobě motivovaných pedagogů prioritní. V souladu s touto prioritou tato práce 

analyzuje a hodnotí vybrané systémy a modely pedagogické přípravy se zacílením na jejich 

potenciál vzhledem k náboru uchazečů a k celoživotní motivaci pro volbu a udržení profese 

učitele. 

Se zřetelem k těmto skutečnostem lze systémy pedagogické přípravy zhruba členit podle 

toho, zda upřednostňují dlouhodobou cílenou systematickou přípravu nebo naopak dovolují 

i krátkodobé specializované praktické přípravy. Jednou z relativně nových metod na poli 

pedagogické přípravy jsou kampaně cílené právě na zatraktivnění učitelské profese a nábor 

i těch uchazečů, kteří mají omezenou formální kvalifikaci.  

Tato práce bude analyzovat takové konkrétní systémy a modely pedagogické přípravy, které 

se liší právě svou podstatou v zacílení na dlouhodobou uzavřenou pedagogickou přípravu 

nebo na krátkodobou otevřenou pedagogickou přípravu založenou na získané odbornosti a 

pedagogické praxi. Na základě těchto kritérií byly pro tuto analýzu vybrány modely 
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pedagogické přípravy ve Finsku a Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, 

kde byla sledována situace pouze v Anglii. Proto dále jen Velká Británie (Anglie).  

Hlavní cíl práce je popis a určení silných a slabých stránek modelů pedagogické přípravy ve 

Finsku a Velké Británii (Anglii) především vzhledem k motivaci a získávání uchazečů. Práce 

zjišťuje, čím jsou konkrétní způsoby pedagogické přípravy v zahraničí specifické, a to jak 

celkově, tak především vzhledem k jejich síle získávat dostatek uchazečů o pedagogickou 

profesi a dlouhodobě motivované pedagogické pracovníky. Sekundárním cílem práce je 

zjistit, zda by bylo vhodné upravit systém pedagogické přípravy v České republice obdobně 

jako je tomu ve zkoumaných zemích s cílem zvýšení atraktivity učitelství. 

Výzkumné otázky a předpoklady: 

● Jak fungují modely pedagogické přípravy ve srovnávaných zemích a jaké jsou jejich 

výsledky?  

● Které jsou silné a slabé stránky modelů pedagogické přípravy ve zkoumaných zemích 

a čím jsou specifické vzhledem k motivaci a získávání uchazečů? 

● Které postupy by mohly být inspirativní pro zvýšení atraktivity pedagogické profese 

v ČR na základě zjištěných poznatků? 

Teoretická část práce obsahuje vymezení zkoumané problematiky včetně vymezení 

klíčových pojmů na základě odborné literatury.  

Praktická část této práce se zabývá analýzou a srovnáním modelů pedagogické přípravy ve 

Finsku a ve Velké Británii (Anglii) a především pak určením jejich slabých a silných stránek 

vzhledem k náboru uchazečů a k jejich celoživotní motivaci pro volbu a udržení profese 

učitele. Práce zmapuje modely a situaci pedagogické přípravy se zacílením na alternativní 

krátkodobé kurzy založené na praxi a vyjádří se, pokud to z analýzy měřitelně vyplyne, k 

jejich možnému přínosu k motivaci a získávání uchazečů. Šetření proběhne formou analýzy 

a srovnání dokumentů, které vypovídají o modelech pedagogické přípravy ve zkoumaných 

zemích, a to jak klíčových pro jejich právní a systematické ukotvení, tak dokumentů 

vypovídajících o jejich praktické realizaci a výsledcích.  
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2 Vymezení zkoumané problematiky 

2.1 Základní definice pojmů 

Diplomová práce se zabývá různými přístupy k pedagogické přípravě budoucích učitelů. 

Srovnává systémy uzavřené a vysoce selektivní a systémy otevřené, které nabízejí více šancí 

pro vstup do profesní přípravy zájemcům o povolání učitele. Vzhledem k tématu je třeba 

vymezit pojmy, se kterými se bude následně pracovat. Klíčové pojmy týkající se zkoumané 

problematiky jsou především pojmy pedagog či učitel, pedagogická příprava, nábor ve 

smyslu získávání uchazečů pro výkon budoucího povolání učitele, motivace ve smyslu 

dlouhodobé pedagogické kariéry, a především v kontextu České republiky je také důležité 

definovat standard učitele.  

2.1.1 Pedagog / učitel a učitelství 

Učitel je v oblasti vzdělávání stěžejní a je zodpovědný za průběh vzdělávacího procesu. 

Synonymním termínem je pedagog, který má ještě vedlejší význam odborníka v oblasti 

teorie pedagogiky. (Průcha et al. 2003, s. 153) Širším termínem je pedagogický pracovník, 

kterým se rozumí taková osoba, která vykonává přímou pedagogickou činnost, tedy 

uskutečňuje výchovu či vzdělávání, je zaměstnancem nebo ředitelem školy: 

§ 2 Pedagogický pracovník 

 (1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu1 ) (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je zaměstnancem právnické 

osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-

li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.  

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává  

a) učitel,  

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  
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c) vychovatel,  

d) speciální pedagog,  

e) psycholog,  

f) pedagog volného času,  

g) asistent pedagoga,  

h) trenér,  

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,  

j) vedoucí pedagogický pracovník (Zákon č. 563/2004 Sb.) 

Pro tuto práci je důležitý především pedagogický pracovník vykonávající přímou 

pedagogickou činnost ve školském zařízení. Přímou pedagogickou činností se rozumí 

učitelství.  

Obecně řečeno je učitel taková osoba, která předává znalosti a poznatky, rozvíjí dovednosti 

a celkově vede vzdělávací proces, včetně spoluúčasti na jeho přípravě. „Učitel je jeden ze 

základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický 

pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. K 

výkonu učitelského povolání je nezbytná pedagogická způsobilost. Tradičně byl učitel 

považován za hlavní subjekt vzdělávání, zajišťující ve vyučování předávání poznatků žákům. 

Současné pojetí učitele, vycházející z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho 

subjektově-objektové role v interakci se žáky a prostředím. Učitel spoluvytváří edukační 

prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje činnosti žáků, řídí a hodnotí proces učení.” 

(Průcha et al. 2003, s. 261) 

Vzhledem ke klíčovému postavení učitele ve vzdělávacím procesu musí osoba, která chce 

toto povolání vykonávat, splňovat určité formální ale i neformální požadavky. Musí mít 

potřebné odborné kompetence a pro kvalitní vykonávání pedagogické praxe i osobnostní 

předpoklady. Pro výkon pedagogické činnosti musí učitel splňovat potřebné požadavky, 

kterými se rozumí pedagogická způsobilost. Ta je legislativně vymezena závazným právním 

předpisem (Průcha et al. 2003, s. 157). Pedagogické způsobilosti dosahuje uchazeč o práci 

učitele předepsanou pedagogickou přípravou. V rámci právního systému České republiky 

lze pedagogické způsobilosti dosáhnout přípravným vzděláváním učitelů nebo doplňujícím 

pedagogickým studiem (Zákon č. 563/2004 Sb.). 
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2.1.2 Pedagogická příprava 

Učitel je v rámci České republiky i v rámci Evropské unie regulované povolání, pro jehož 

výkon je třeba splnit požadavky stanovené právními předpisy. Pedagogickou přípravou se 

pak rozumí studium, pomocí kterého uchazeč o povolání učitele získá potřebnou 

pedagogickou způsobilost k výkonu učitelství. „Učitelství je profesí, jejímž smyslem je 

vzdělávat a vychovávat děti, mládež i dospělé. To je poměrně široké a obecné vymezení 

učitelství. V užším smyslu slova můžeme hovořit jednak o teorii učitelské profese, jednak o 

učitelském vzdělávání.“ (Maňák et al. 2017, s. 32) Jde tedy o veškeré vzdělávání všech 

učitelů, které vyústí v jejich legální způsobilost k výkonu přímé pedagogické činnosti 

(Průcha et al. 2003, s. 189). Pedagogickou způsobilost ve vzdělávací soustavě České 

republiky stanoví zákon o pedagogických pracovnících. 

Podle tohoto zákona lze v České republice pedagogickou způsobilost získat studiem v 

akreditovaném studijním programu zaměřeném na vzdělávání a přípravu učitelů. V 

závislosti na učitelství na konkrétním stupni školy se liší požadavky na studijní program 

vysokoškolského, vyššího nebo středního odborného vzdělání. Pedagogické způsobilosti lze 

také dosáhnout v rámci programu celoživotního vzdělávání. V rámci tohoto programu se 

umožňuje absolventům jiných než pedagogicky zaměřených studijních programů doplnit si 

pedagogické vzdělání, a tedy způsobilost k výkonu učitelské profese. „(1) Studiem 

pedagogiky se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou školou nebo 

zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.“ (Zákon č.563/2004 Sb.) 

Úkolem pedagogické přípravy je připravit zájemce na vykonávání všech aspektů povolání 

učitele. Tím se rozumí teoretické znalosti z oboru pedagogiky i praktické osvojení těchto 

znalostí. Z tohoto důvodu se do pedagogické přípravy řadí i další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v průběhu výkonu povolání. „(1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu 

své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a 

doplňují kvalifikaci.“ (Zákon č.563/2004 Sb.) 

Pedagogickou přípravu nelze tedy chápat pouze jako pregraduální studium, ale celoživotní 

úsilí, které jedinec aktivně vyvíjí v průběhu celého výkonu učitelské profese: „Proces 
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stávání se učitelem. Je složitou strukturou rozmanitých změn probíhajících v osobnosti 

jedince. Nezačíná a ani nekončí v rámci pregraduální přípravy.“ (Kasáčová 2005, s. 83)  

V kontextu této práce se termín pedagogická příprava používá ve smyslu primární 

kvalifikační pedagogické přípravy, nikoliv ve smyslu celoživotního učení. Pro další 

pedagogické vzdělání se v této práci operuje s vžitým termínem „další vzdělávání 

pedagogických pracovníků” – dále DVPP. 

2.1.3 Nábor učitelů 

Nábor neboli získávání pracovníků je taková činnost, která vede k obsazení pracovních míst 

odpovídajícími pracovníky, v tomto případě k získávání dostatečného počtu kvalifikovaných 

učitelů, kteří jsou formálně způsobilí k výkonu pedagogické práce. Koubek rozlišuje termíny 

nábor a získávání pracovníků především podle toho, odkud organizace lidské zdroje získává. 

Náborem se rozumí především získávání nových zaměstnanců externě, zatímco získáváním 

pracovníků se rozumí i hospodaření se stávajícími lidskými zdroji, tedy obsazování pozic z 

řad současných pracovníků (Koubek 2015, s. 126). 

Tato diplomová práce operuje především s termínem nábor. V pedagogickém prostředí se z 

podstaty pedagogické profese a s přihlédnutím k současnému nedostatku nových 

kvalifikovaných učitelů a stárnutí současných pedagogů (OECD 2017a) jedná především o 

zajištění nových zaměstnanců a v první řadě hlavně zajištění dostatečného počtu 

odpovídajících uchazečů. 

Úspěšnost náboru závisí na vnějších a vnitřních podmínkách. Podle Koubka hrají 

nejdůležitější roli zejména podmínky konkrétního pracovního místa a podmínky související 

s organizací (Koubek 2015, s. 128). Pro nábor v prostředí školy jsou pak čistě z pohledu 

řízení lidských zdrojů z těchto podmínek nejdůležitější zejména pracovní podmínky 

související s organizací, tedy školou. Jde především o podmínky ekonomické a sociální, jako 

například odměňování, a to i v porovnání s organizacemi mimo školství, o možnosti 

personálního a kariérního rozvoje, o společenské postavení a mezilidské vztahy (Koubek 

2015, s. 128).  

V oblasti získávání pracovníků, zejména v případě snížené atraktivity pracovní pozice, se 

užívá také termín personální marketing. Tento termín pokrývá využití marketingových 
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postupů pro získávání a udržení kvalifikovaných zaměstnanců zejména prostřednictvím 

zatraktivnění pozice a rozšíření dobré pověsti. „Personální marketing v této podobě tak 

slouží vyhledávání a získávání kvalitních lidí, jejich stabilizaci v organizaci a posilování 

jejich sounáležitosti s ní. Má však i výrazný motivační efekt.“ (Koubek 2015, s. 160) 

2.1.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Jak již bylo řečeno, pedagogická příprava se neomezuje pouze na pregraduální kvalifikační 

přípravu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků spadá pod celoživotní vzdělávání a je 

povinností každého pedagoga v rámci osobního profesního a kariérního rozvoje. Další 

vzdělávání pedagogických pracovníků tak, aby bylo součástí rozšiřování kvalifikace a 

pedagogické způsobilosti, musí probíhat ve vzdělávacím programu a vzdělávací instituci 

akreditované pro tyto účely MŠMT. „Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

je systematický a koordinovaný proces, který navazuje na pregraduální vzdělávání a trvá po 

celou dobu profesní dráhy pedagogického pracovníka. DVPP je v České republice součástí 

celoživotního vzdělávání a je těžištěm profesního rozvoje pedagogů. Pedagog má současně 

právo i povinnost účastnit se DVPP, jenž plní dvě hlavní funkce: standardizační a 

rozvojovou. To znamená, že DVPP zabezpečuje udržení kvality a úrovně stávajícího 

vzdělávacího systému a zároveň slouží jako nástroj, který podporuje jeho rozvoj a inovace. 

Nové úkoly vyžadují nejen kvalitní přípravu na školách vzdělávajících učitele, ale i další 

vzdělávání a dodatečné získávání či zvyšování kvalifikace nejen v oboru, ale i v metodice, 

didaktice, pedagogice, psychologii a ve specializovaných činnostech.“ (NIDV 2016) 

Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je v právním prostředí České 

republiky upravena několika právními normami. Vzdělávací instituce, financování a 

povinnosti ředitele jsou definovány ve školském zákoně (Zákon č. 561/2004 Sb., § 7, 115, 

160, 164, 169) a povinnosti a práva pedagogických pracovníků vzhledem k jejich dalšímu 

vzdělávání jsou ustanoveny v zákoně o pedagogických pracovnících (Zákon č. 563/2004 

Sb., Hlava IV, § 24, 25, 26, 27, 28, 29). Druhy dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, jakožto i akreditační komisi upravuje vyhláška č. 317/2005 Sb.: 

Druhy dalšího vzdělávání jsou:  

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů,  
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b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů,  

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace  

2.1.5 Motivace a kariéra učitelů 

Motivace je důvod, proč něco děláme. V prostoru personálního řízení se motivací rozumí 

především sebemotivace a motivování ostatních, respektive faktory, které ovlivňují chování 

lidí směrem k určitému společnému cíli. „Motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do 

pohybu ve směru, kterým chcete, aby se ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku. 

Motivování sebe sama se týká nezávislého stanovování směru a podnikání kroků, které 

zajistí, abyste se dostali tam, kam chcete. Motivaci lze charakterizovat jako cílově 

orientované chování. Lidé jsou motivovaní, když očekávají, že určité kroky pravděpodobně 

povedou k dosažení nějakého cíle a ceněné či hodnotné odměny – takové, která uspokojuje 

jejich potřeby. Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají 

kroky, od nichž očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů.“ (Armstrong 2007, s. 205) 

Podle Armstronga existují dva typy motivace, a to vnitřní a vnější. Mezi vnější se řadí 

odměny, pochvaly, povýšení ale také tresty, snížení platu nebo kritika. Vnitřní motivace je 

taková, kterou člověk vytváří sám v sobě tím, že vykonává práci tak a takovou, aby to 

uspokojovalo jeho potřeby (Armstrong 2007, s. 206).  

Motivace je samozřejmě ve výběru povolání stěžejní. Vzhledem k tomu, že pro kvalitní 

vzdělávání je třeba kvalitních, a tedy motivovaných učitelů, je jednou ze strategických priorit 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zvýšení kvality a pracovních podmínek 

učitelů, které mají na motivaci přímý vliv. „Řada domácích i zahraničních studií ukazuje, 

že kvalita vzdělávacího systému je přímo závislá na kvalitě učitelů, jejich kvalifikaci, 

profesní zdatnosti, pedagogické erudici a entuziasmu. S tím souvisí i postavení učitelů ve 

společnosti, jejich prestiž a zprostředkovaně i odpovídající platové ocenění. Systém, který 

by motivoval učitele splňovat tyto atributy, zatím v České republice chybí a je třeba tento 

nedostatek v následujícím období napravit.“ (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020) Systém, který by učitele 

náležitě připravil na výkon práce a dlouhodobě je motivoval, je v současné době v České 

republice nedostačující, neboť zatím není nastaven kariérní systém, který by spojil rozvoj 

kvalifikace s náležitým, a tedy motivujícím finančním ohodnocením. „Je třeba usilovat o 
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zavedení kariérního systému učitelů a současně i ředitelů škol, který bude pobízet učitele se 

zdokonalovat podle transparentních a účelně stanovených standardizovaných pravidel a 

bude provázán s motivujícím systémem hodnocení.“ (Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020)  

Motivace pro výběr a výkon práce učitele předpokládá vysokou míru vnitřních pohnutek k 

této volbě. Tuto motivaci je třeba podpořit vnějšími faktory jako je nejvyšší možná kvalita 

pedagogické přípravy, lepší sociální status pedagogů a s tím spojená atraktivita povolání a 

perspektiva kariérního systému: 

H. 5 Zvyšovat atraktivitu profese učitele a studijních programů připravujících učitele 

pedagogy pro nejnadanější uchazeče o studium 

H. 5.1 Propagovat učitelské povolání ve středních školách jako perspektivní profesi. H. 5.2 

Realizovat výměnu zkušeností a dobré praxe mezi úspěšnými absolventy v praxi a studenty, 

vytvořit systém podpory absolventů – začínajících učitelů v rámci vztahu fakulta – absolvent.  

H. 5.3 Posílit distanční a kombinované studium pro učitele bez požadované kvalifikace. 

(Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015–2020, s. 60)  

Z tohoto důvodu je dlouhodobým záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

usilovat o zavedení komplexního kariérního systému pro učitele a další pedagogické 

pracovníky. Takový systém, který by zajistil jasnou kariérní cestu učitelů v rámci jejich 

pedagogické profese. Kariérní postup by pak znamenal zvýšení finančního ohodnocení. 

„Ambicí budoucího období je proto připravit odpovídající kariérní systém, který by umožnil 

učitelům a ředitelům škol celoživotní zvyšování kvality jejich práce s návazností na systém 

odměňování.“ (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České 

republiky na období 2015–2020, s. 57) Ambicí takového systému je zvýšení motivace 

pedagogů a tím i zlepšení celkové kvality jejich práce. Zároveň by takový systém podporoval 

inovaci a růst kvality ve školách samotných. V rámci zkvalitňování vzdělávání v České 

republice je cílem zejména podporovat větší propojení pedagogické přípravy s praxí ve 

školách, efektivní systém dalšího vzdělávání učitelů vedoucí k jejich profesnímu rozvoji a 

pak především podpora sdílení zkušeností, mentoring a vzájemné sdílení znalostí 
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(Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015–2020). Zavedení komplexního kariérního systému vyžaduje mimo jiné stanovení 

standardu učitelské profese. 

2.1.6 Standard učitele 

Přístup k profesním standardům učitele je v různých zemích odlišný. Liší se jak v prioritách 

či terminologii, tak v legislativním zakotvení nebo naopak jeho absenci. Víceméně se však 

shodují v pojetí učitele a jeho klíčových kompetencí. „Nejčastěji je standard formulován v 

podobě klíčových profesních kompetencí, které jsou chápány jako komplexní, flexibilní 

soubor znalostí a porozumění, dovedností, reflektovaných zkušeností, hodnot a postojů, nebo 

v podobě charakteristik klíčových profesních činností, které jsou nezbytné pro 

kvalitní/standardní výkon profese v dané zemi.“ (Janík et al. 2014, s. 140) 

Standard učitelské profese je klíčový pro pedagogickou přípravu i následné vykonávání 

učitelské profese. Obecně se standard definuje takto: „Precizní stanovení vlastností, které 

musí určitý objekt či proces vykazovat, aby dostačoval definovaným kritériím kvality. 

Formulováním standardu je určeno, co je standard. Díky tomu, že takový standard platí 

obecně a že se jej všichni přidržují, dosahuje se vysoké míry spolehlivosti vzhledem k 

vlastnostem objektu či procesu.“ (Terhart podle Janík et al. 2014, s. 135) Je jasné, že pokud 

má být vstup do pedagogické profese otevřený i absolventům jiných oborů, než je 

specializace v pedagogice, je třeba nějakým způsobem stanovit indikátory pedagogické 

způsobilosti, ke kterým má alternativní pedagogická příprava směřovat. Stejně tak je třeba 

stanovit standard učitele vzhledem k tvorbě kariérního řádu. Mimo profesní a osobnostní 

kompetence stran přímé pedagogické činnosti by součástí učitelského standardu měly být 

také angažovanost v aktivitách školy, sdílení profesních zkušeností, popřípadě mentoring.  

Standard učitele je motivačním faktorem, neboť nabízí soustavu pedagogických i 

didaktických kompetencí, ke kterým je třeba neustále směřovat, aby si učitel udržel potřebné 

kvality. Pokud je implementován kariérní systém provázaný s profesním růstem i s vyšším 

finančním ohodnocením, je motivačním činitelem, jak postup na vyšší kariérní příčky a s 

tím spojená zodpovědnost a prestiž, tak postup na vyšší platový stupeň. „Jednou z 

koncepčních výzev v procesech tvorby standardu je vzájemný vztah profesní standard – 

kariérní systém. Profesní standard může být koncipován jako jádro kariérního systému nebo 
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jako základ k vytvoření systému podpory učitelů v jejich profesním rozvoji, eventuálně jsou 

oba přístupy propojeny.“ (Janík et al. 2014, s. 145) Pokud není kariérní systém 

implementován, popřípadě pokud není standard učitele jádrem nastavení kariérního 

systému, funguje jako rámcový popis kvality učitele a slouží jako nástroj pro reflexi a 

sebemotivaci k celoživotnímu vzdělávání.  

2.2 Kontextuální vymezení zkoumané problematiky 

2.2.1 Profese učitele v Evropě 

Napříč Evropou převažuje nutnost studovat pro dosažení pedagogické způsobilosti k výkonu 

profese učitele čtyři až pět let. Ve většině zemí je pro učitelství na primární a nižší sekundární 

úroveň vzdělávání zapotřebí bakalářský titul, pro učitelství na vyšší sekundární úrovni 

vzdělávání je pak povětšinou třeba úspěšně absolvovat magisterské vzdělání. Standardní 

jsou dvě cesty k získání potřebné kvalifikace pro výkon učitelské profese. Jednou je studium 

na pedagogické fakultě, které kombinuje specializaci v oboru se specializací v pedagogice a 

druhou je cesta pozdějšího doplnění pedagogických znalostí po absolvování studia v jiném 

oboru. Report Evropské komise The Teaching Profession in Europe: Practices, Perceptions, 

and Policies ukazuje, že podle výsledků mezinárodních šetření je důležité se v rámci 

pedagogické přípravy soustředit na teoretické i praktické znalosti vedení výuky, které jsou, 

především při přechodu do učitelské profese, klíčové (Evropská komise 2015, s. 41).  

Přechod z pedagogické přípravy k učitelské praxi je klíčový a většina zemí pro toto období 

ustanovuje fázi podpory pro začínajícího učitele, která zahrnuje poradenství a mentoring 

zkušenějších učitelů a také hodnocení. Postupný proces uvádění učitele do praxe po 

absolvování je podle Evropské komise klíčový jak pro zajištění dlouhodobé profesní 

motivace, tak pro předcházení předčasnému odchodu učitelů. „Jak je uvedeno v příručce 

Evropské komise pro tvůrce politik na téma uvádění do profese učitele, existuje široký 

shodný názor, že na přerod v učitele by se mělo pohlížet jako na postupný proces, jehož 

nedílnou součástí je přípravné vzdělávání, fáze uvádění do praxe a další vzdělávání. 

Okamžik, kdy nově kvalifikovaní učitelé přecházejí ze vzdělávání do pracovního života, je 

vnímán jako rozhodující pro jejich oddanost tomuto povolání a pro další odborné 

zdokonalování a také pro snižování počtu učitelů, kteří svou profesi opouštějí.“ (Evropská 
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komise 2015, s. 42) Obzvlášť mentoring je považován za zásadní a v některých zemích je 

učitelům, kteří působí jako mentoři pro své začínající kolegy, poskytována podpora. 

Vzdělávací strategie Evropské unie klade důraz na nutnost kontinuálního a celoživotního 

vzdělávání učitelů. Výzkumy ukazují, že potřeba dalšího vzdělávání zejména v 

pedagogických kompetencích je vnímána pedagogy všech věkových skupin. Nejvyšší zájem 

je o nové informační technologie, mezioborové učení nebo například speciální pedagogiku 

(Evropská komise 2015, s. 59). Řešení dalšího vzdělávání pedagogů je v evropských zemích 

různorodé. V některých případech připadá povinnost zajištění dalšího vzdělávání přímo na 

školy. Ve většině zemí však aprobují a určují potřeby dalšího vzdělávání centrální autority. 

Stejně tak se liší míra povinnosti účastnit se dalšího vzdělávání. Povinnost, či naopak její 

absence, má přímý vliv na míru účasti a v zemích, kde je další vzdělávání dobrovolné, je 

účast spíše podprůměrná. Naopak v zemích, kde je nutnou podmínkou pro kariérní růst či 

zachování učitelského povolání, ukazují průzkumy zapojení nad rámec evropského průměru. 

Potřeba navýšení počtu kvalifikovaných zájemců o učitelskou profesi je citelná v téměř 

všech evropských zemích, a proto velká část z nich v posledních letech podniká kroky k 

dosažení tohoto cíle. Zároveň většina zemí implementuje systémy k předpovídání počtu 

potřebných učitelů. „Politika plánování budoucích potřeb pracovních míst založená na 

sledování faktorů, které pravděpodobně ovlivňují nabídku a poptávku v profesi učitele, může 

jednotlivým zemím pomoci předvídat možný nedostatek nebo naopak nadbytek učitelů a 

přijímat vhodná opatření.“ (Evropská komise 2015, s. 102) 

Vzhledem k tomu, že napříč Evropou převládá trend deregulace primární pedagogické 

přípravy, vyvstává otázka řízení a udržování kvality a profesního standardu učitele. Příručka 

Evropské komise pro formování pedagogické kariéry doporučuje spolupráci mezi 

autonomními a státem zřizovanými poskytovateli pedagogického vzdělání. Navrhovaná 

spolupráce by měla probíhat především zajištěním otevřené diskuze mezi centrálními a 

autonomními poskytovateli a vzájemnou výpomocí při tvorbě pravidel a legislativ 

(Education & Training 2020, s. 65). Evropská komise zároveň zdůrazňuje potřebu 

monitoringu, zejména sběr dat a jejich následné včlenění do tvorby vzdělávacích strategií. 

Monitoring a kontrola mohou probíhat jak přímo, tak nepřímo. Přímé metody kontroly 

zahrnují například dotace vázané na provozování určité činnosti. Nepřímé metody pracují 
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převážně s budováním konsensu mezi poskytovateli pedagogické přípravy a s tvorbou 

programů založenou na sběru dat a na jejich neustálé evaluaci (Education & Training 2020, 

s. 68).  

2.2.2 Profese učitele v České republice 

Česká republika se, stejně jako další vyspělé státy nejen Evropské unie, potýká s praktickým 

problémem získávání uchazečů o profesi učitele. Podle studie Evropské komise z roku 2013, 

která se zabývá opatřeními, jež by vedla k zatraktivnění učitelské profese v Evropě, je 

důvodů pro pokles zájmu o učitelství více a dotýká se prakticky všech států Evropské unie s 

výjimkou Finska a Irska (European Commission 2013a, s. 52). Těmito důvody jsou 

především špatný obraz učitelské profese ve společnosti a s tím spojené nízké postavení 

učitelů, nízké finanční ohodnocení, a to jak vzhledem k náročnosti vykonávané práce a 

přípravy na ni, tak vzhledem k průměrnému platu ostatních profesí vyžadujících stejnou 

úroveň vzdělání, dále nedostačující kvalita povinné pedagogické přípravy a minimální 

perspektiva kariérního postupu v rámci profese (European Commission 2013b, kapitoly 3-

6).  

Podle výsledků Evropského semestru 2017 se atraktivita učitelského povolání v České 

republice zlepšila, nicméně se stále nedá považovat za dostačující. „Platy učitelů jsou 

dlouhodobě nízké, jak v porovnání s ostatními zeměmi, tak v porovnání s pracovníky se 

stejnou úrovní kvalifikace. Platy učitelů se v září roku 2016 zvedly o 8 %. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy hodlá na požadavek školských odborů v dalších letech 

zvednout učitelské platy na 130 % průměrné mzdy.“ (European Commission 2017) Na 

základě těchto výsledků OECD doporučuje České republice vystavění selektivnějšího 

systému pedagogické přípravy, který má potenciál zvýšit sociální postavení učitelské 

profese.  
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Výsledky pravidelného mezinárodního srovnávání OECD Education at a Glance z roku 2017 

ukazují, stejně jako výsledky Evropského semestru, nízké finanční ohodnocení učitelů v 

České republice spojené s malým zvyšováním platu v závislosti na délce praxe (viz graf), 

kterému přisuzují podíl na nízkém zájmu o profesi.  

Graf 1 Roční nároková složka platu učitelů v sekundárním vzdělávání v závislosti na délce praxe (v USD). 

Zdroj: převzato z Education at a Glance 2017 (OECD 2017a, s. 365) 

Toto srovnání zároveň poukazuje na silnou mzdovou nerovnost v závislosti na pohlaví a 

zvyšující se průměrný věk učitelů napříč zeměmi OECD. Zastoupení žen v učitelství se 

všeobecně zvyšuje, naopak čím vyšší je stupeň vzdělávání, tím více jejich zastoupení klesá 

(OECD 2017a, s. 392). 

Další překážkou ovlivňující zájem o učitelskou profesi je společensky vnímaná nízká kvalita 

formální pedagogické přípravy, především pak nízké zastoupení pedagogické praxe ve 

studijních plánech. „Přípravu pedagogických pracovníků uskutečňují především fakulty 

vzdělávající učitele. V posledních letech se zdá, že bude třeba tuto přípravu modernizovat 

tak, aby budoucí učitelé byli lépe vybaveni pro budoucí každodenní výukovou, popř. řídicí 

praxi ve škole. Kromě odpovídající teoretické odborné a didaktické přípravy je účelné 
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významně posílit přímou průpravnou pedagogickou praxi přímo ve školním terénu za 

asistence zkušených pedagogů. Zároveň je nutné – a to nejen pro účely kariérního systému 

– významně posílit další vzdělávání pedagogických pracovníků, a tím přispět k soustavnému 

zlepšování jejich pedagogických dovedností a k dalšímu profesnímu rozvoji v průběhu 

kariéry.“ (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2015–2020) Vnímána je především nesouvislost mezi teorií pedagogické přípravy a 

následnou realitou. Často se upozorňuje na již zmíněné příliš nízké zastoupení praktické 

přípravy na povolání, ale také na přílišnou abstraktnost teoretické přípravy. Ideální model 

pedagogické přípravy, ke které se má dle strategických dokumentů směřovat, by měl být 

založen na silné provázanosti teorie s praxí tak, aby studenti byli schopni využívat a 

aplikovat získané teoretické poznatky v praktické výuce.  

2.2.3 Adaptační období začínajících učitelů a drop-out 

Problém nedostatku učitelů se netýká pouze malého zájmu o profesi a stárnutí a odchodu 

současných učitelů, ale také ztráty nových, ovšem již kvalifikovaných, učitelů. Učitelé 

odcházejí ze škol do jiných nebo soukromých vzdělávacích institucí a bohužel také opouštějí 

učitelskou profesi s cílem kariéry v jiném oboru. Spilková a Hanušová (2016) používají pro 

tento fenomén ve své přehledové studii termín drop-out. Učitelé nejvíce ohroženi drop-

outem jsou začínající učitelé, ve smyslu učitelů bez předchozí praxe s výukou ve škole. V 

jejich případě se mluví o takzvaných „otáčivých dveřích“ učitelství, kdy velké množství 

začínajících pedagogů profesi opouští proto, že nedokáže uspokojovat jejich potřeby, a to 

jak kariérní, tak například ekonomické (Ingersoll podle Spilkové a Hanušové, 2016). 

Zajímavým poznatkem studií je souvislost mezi studijními a profesními kvalitami učitelů a 

jejich náchylnosti k výběru jiné profese, než je učitelství a k drop-outu. „Řada studií 

naznačuje, že absolventi s výbornými studijními výsledky s větší pravděpodobností 

nenastupují do škol, ale hledají uplatnění jinde (…) Co se týká učitelů, kteří do škol 

nastoupili, i zde výzkum signalizuje, že kvalitnější či efektivnější učitelé (měřeno výsledky 

učení žáků) s větší pravděpodobností odcházejí ze školství.“ (Spilková a Hanušová 2016, 

s. 395) Studie zabývající se příčinami drop-outu však upozorňují i na další spojitost mezi 

pedagogickým vzděláním a odcházením začínajících učitelů. Tyto studie většinově 

vypovídají o tom, že čím kvalitnější je pedagogická příprava a čím kvalitněji se začínající 
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učitel cítí připraven, tím menší je nebezpečí, že předčasně opustí profesi. Je však třeba 

upozornit na to, že příčin drop-outu je mnoho, a to jak v oblasti vzdělávací politiky, tak v 

oblasti školského managementu (Spilková a Hanušová 2016, s. 397). Jedním z nejčastěji 

citovaných důvodů je nedostatečná podpora začínajících učitelů, absence programů uvádění 

nových učitelů do praxe a absence mentoringu. Na základě těchto skutečností studie 

odůvodňují, proč jsou drop-outem nejohroženější skupinou začínající učitelé. 

Na rozdíl od některých zahraničních systémů není v České republice zavedeno adaptační 

období začínajících učitelů, během něhož by jim byla poskytována zvýšená podpora včetně 

mentoringu. Ze studií přitom vyplývá, že adaptační období je nejcitlivější pro prevenci 

možného vyhoření a odchodu z profese z důvodu přílišné vytíženosti, bezradnosti a frustrace 

z náročnosti propojování získaných teoretických znalostí s realitou pedagogické praxe. „Z 

pohledu stávání se učitelem je vstup do profese klíčovým obdobím. Dochází v něm k 

sebepotvrzení v roli učitele, k uplatnění poznatků ze studia při praktickém výkonu profese, 

ke krystalizaci a konsolidaci didaktického repertoáru.“ (Janík et al. 2017, s. 4). V zahraničí 

se uplatňují různé přístupy k adaptačnímu období a v širším kontextu i k zajištění dostatečné 

připravenosti začínajících učitelů na realitu pedagogické profese. V Evropě jsou programy 

uvádění do praxe povinné, doporučené, nebo nejsou formálně stanoveny. V některých 

zemích se pak omezují pouze na nabídku mentoringu.  

Systémy pedagogické přípravy vybrané pro srovnání do této práce přistupují k adaptačnímu 

období zcela opačně: v Anglii je adaptační období povinné, a naopak ve Finsku pro plně 

kvalifikované učitele formalizované adaptační období neexistuje (Evropská komise 2015, 

s. 43).  

2.2.4 Motivační schémata českých učitelů 

V roce 2009 proběhl na žádost ministerstva výzkum předpokladů a vzdělávacích potřeb 

pedagogických pracovníků. Tuto analýzu, která má dvě části, vypracovala agentura Faktum 

a je dostupná v plném znění na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

První část se zaměřuje přímo na učitele a část druhá na studenty pedagogických fakult. Cílem 

výzkumu bylo zjistit motivační faktory a profesní identitu učitelů, přednosti a nedostatky 

pedagogické přípravy a reálnou podobu současné učitelské praxe (MŠMT 2009b, s. 5). 
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Výzkum motivačních schémat je pro tuto práci důležitý, protože ukazuje skutečnou situaci 

učitelského povolání a důvodů pro jeho volbu. Může tak sloužit jako podklad přípravy 

strategických dokumentů pro zkvalitnění pedagogické přípravy a praxe, nebo jako zpětná 

kontrola relevance přijímaných opatření. Zároveň nabízí částečnou odpověď na důvody 

nedostatečného zájmu o pedagogickou přípravu a nízkého počtu praktikujících nových 

mladých kvalifikovaných učitelů.  

Z výzkumu vyplývá, že nejvýznamnější důvody pro malý zájem o profesi jsou zároveň i 

důvody pro případné ukončení profese: Jsou to psychická i fyzická náročnost povolání a jí 

neodpovídající platové ohodnocení, spojené s prakticky neexistující možností kariérně 

postupovat a zvýšeným pracovním úsilím tak dosahovat lepších, zejména finančních 

podmínek. „Dle mínění nynějších kantorů je rozhodujícím důvodem, proč mladí lidé nechtějí 

učit, nízké platové ohodnocení – tuto skutečnost za důležitou považuje téměř devět z deseti 

učitelů. Vysoká náročnost povolání a stres jsou důležitým faktorem podle mínění osmi z 

deseti učitelů. Stejný podíl považuje za důležitou také nechuť pracovat s žáky, kteří nemají 

zájem o výuku a nerespektují učitele. Absence platového postupu, tedy malá možnost ovlivnit 

plat vyšším pracovním úsilím, je podle pedagogů dalším důležitým faktorem v pořadí – jako 

důležitý ho vnímají tři čtvrtiny z nich. Přibližně stejně významně je hodnocena i nízká 

společenská prestiž učitelů a nechuť jednat s rodiči, kteří nerespektují učitele“ (MŠMT 

2009b, s. 8). Z celého výzkumu je zároveň zřejmé, že se názory učitelů i studentů 

pedagogických fakult přinejmenším částečně kryjí s vnímanými nedostatky v systému 

pedagogické přípravy a kariéry učitele podle OECD i MŠMT. 

Přestože převládajícím důvodem pro výběr studia na pedagogických fakultách je vize 

budoucí pedagogické kariéry, není to zdaleka důvod jediný. Výrazným motivem pro studium 

na pedagogické fakultě je zájem o studovaný obor, respektive specializaci, získání diplomu; 

u osob, které se již pohybují v praxi je to popřípadě i doplnění legislativou požadovaného 

pedagogického vzdělání. Výzkum zaměřený pouze na studenty ukazuje poměr důvodů 

rozvrstvený spíše směrem k zájmu o studovaný obor, zatímco zájem o pedagogické zaměření 

je o něco slabší. Pokud jde o kvalitu pedagogické přípravy se výsledky shodují s již 

zmíněným nedostatkem praktické výuky. „Učitelé při hodnocení přípravy na 

pedagogických fakultách projevují nejčastěji souhlas s tím, že na těchto fakultách je kvalitní 
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teoretická příprava a že se naučí plánovat výuku. Také ale často souhlasí s tím, že tam 

studuje poměrně vysoké procento lidí, kteří o vyučování na základních nebo středních 

školách vůbec neuvažují. Z hodnocení přípravy také vyplývá, že fakulta budoucí učitele 

nenaučí, jak v praxi předcházet kázeňským problémům a zvládat neukázněné žáky. Každý 

druhý učitel si myslí, že fakulta nenaučí odhadnout rozsah a náročnost látky, která je vhodná 

pro různé skupiny žáků a také se nenaučí, jak látku efektivně podat. Významným nedostatkem 

přípravy na pedagogických fakultách je i nedostatečná a nekvalitní praxe ve školách“ 

(MŠMT 2009b, s. 9). Výsledky šetření výlučně mezi studenty ukazují, že je rozšířen názor 

o nedostatečnosti možností i kvalitě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které 

přitom studenti vidí jako důležité. „Téměř všichni studenti pedagogických fakult jsou pak 

přesvědčeni o tom, že další systematické vzdělávání učitelů je důležité, možnosti učitelů se 

při vykonávání povolání dále vzdělávat jsou ale podle nich spíše nedostačující.“ (MŠMT 

2009a, s. 7) 

Paralelně s šetřením motivačních schémat učitelů probíhalo šetření v posledních ročnících 

pedagogických fakult. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že mezi výhody učitelského povolání 

řadí studenti zejména dostatek volného času a tvořivou práci s mladými lidmi, která je 

naplňuje. Problémem je špatné postavení ve společnosti a nízké platové ohodnocení: 

„Problémem učitelské profese je její nízká společenská prestiž. Pouze desetina všech 

studentů ji považuje za klad a plné tři čtvrtiny studentů učitelství uvedly nízké platové 

ohodnocení jako největší nevýhodu této profese. Studenti nepedagogických fakult pociťují 

nízké platové ohodnocení učitelů ještě silněji. Špatné finanční ohodnocení navíc podle 

názoru mladých lidí snižuje společenskou prestiž tohoto povolání.“ (MŠMT 2009a, s. 5). 

Šetření názorového rozvrstvení studentů pedagogických fakult je vzhledem k průzkumu 

pedagogické přípravy přínosné zejména proto, že z něj vyvstávají informace o silných a 

slabých stránkách skutečného stavu pedagogické přípravy v České republice. Především 

ukazuje, že jako jeden z nejsilnějších důvodů nízké atraktivity učitelského povolání vnímají 

mladí lidé nízkou společenskou prestiž, a to jak studenti pedagogických fakult, tak studenti 

nepedagogických oborů. Řešení společenské prestiže povolání učitele je komplexní 

záležitost, nicméně například doporučení OECD navrhují jako jeden z nástrojů vyšší 

selektivnost pedagogické přípravy (OECD 2017a).  
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Srovnání šetření důvodů k volbě povolání učitele ukazuje, že se obě zkoumané skupiny 

víceméně názorově shodují. Stejně vnímají pozitiva profese, jako volnost a tvořivost práce 

s dětmi, i již zmíněná negativa. Názorové rozvrstvení se liší pouze přikládáním důležitosti 

profesnímu růstu a kariéře, která je pro současné studenty důležitější 

V hodnocení důležitosti důvodů, proč volit, respektive nevolit učitelskou profesi, se obě 

cílové skupiny prakticky shodují. Jedinou výjimkou je absence profesního růstu, která je z 

pohledu současných studentů výrazně důležitější než z pohledu učitelů (MŠMT 2009b, 

s. 11). 

2.2.5 Přístupy k pedagogické přípravě 

S nedostatkem kvalifikovaných zájemců, genderovou nevyvážeností a zvyšujícím se 

průměrným věkem učitelů se potýká nejen Česká republika, ale většina zemí OECD. V 

posledních letech se problému nedostatečného zájmu o profesi a stárnoucí učitelské populace 

věnuje stále zvyšující se pozornost. Jednou z možností řešení tohoto nedostatku je úprava 

systému primární pedagogické přípravy, respektive kvalifikačních požadavků na výkon 

učitelské profese. V zájmu zachování vysoké kvality standardu učitelské profese, který však 

nestojí v cestě motivovaným zájemcům o povolání učitele se v některých zemích objevují 

modely pedagogické přípravy ve zkrácené délce teoretického studia založené především na 

praxi, které umožňují pozdější vstup do pedagogické dráhy osobám s jinou již dosaženou 

nebo omezenou odbornou kvalifikací. 

Modelů krátkodobé a převážně praktické pedagogické přípravy je více, všechny ale cílí na 

získání nových uchazečů z řad odborníků z praxe a často nabízejí možnost částečného a 

placeného zaměstnání ve škole, ve které pedagogická příprava probíhá. Tuto cestu zmiňuje 

jako jednu z možností zlepšení kvality především odborných předmětů a také jako možnost 

pozdější volby pedagogické dráhy také studie Evropské komise z roku 2013. „Za účelem 

diverzifikace učitelského sboru a obsazení vyučovacích pozic některých technických a 

vědeckých předmětů by měly země přijmout takové postupy, které usnadní nábor odborníků, 

kteří by si rádi zvolili učitelství jako druhou kariéru.“ (European Commission 2013b, s. 73, 

vlastní překlad)  
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Stejná studie však také poukazuje na dobrý vliv uzavřeného systému pedagogické přípravy, 

který zařazuje přípravu na pedagogickou způsobilost až do obsahu magisterského studia. 

Pozitivní přínos vysoce selektivního systému vidí zejména ve zlepšení postavení učitelské 

profese ve společnosti a pojímání absolventů takového studia jako vysoce kvalifikovaných 

odborníků (European Commission 2013b, s. 73). V tomto směru je nutné podotknout, že 

selektivní systém, který by znamenal prestižní postavení absolventů ve společnosti nelze 

zavést politickým rozhodnutím, neboť jeho předpokladem je přitažlivost oboru a převis 

poptávky nad nabídkou. 

Dlouhodobý záměr vzdělávaní a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky do roku 2020 

věnuje významnou pozornost zlepšování počáteční a průběžné profesní přípravy učitelů. V 

rámci modernizace a zlepšování pedagogické přípravy se ve strategii 2020 uvádějí opatření 

ke zvýšení podílu praxe ve studijních programech specializace v pedagogice a také 

doporučení posílit mentoring a podporu začínajících učitelů především v počátcích jejich 

pedagogické dráhy:  

„H. 6 Výrazně zvýšit podíl a kvalitu reflektované praktické přípravy studentů jako nedílné 

součásti studijních programů připravujících učitele. 

H. 6.1 Ve studijních programech pro vzdělávání učitelů posílit podíl pedagogické praxe 

nejméně na 8 % z celkové doby přípravy, např.: posilovat klinické prvky praktické přípravy, 

sdílení dobré praxe, implementovat do pedagogické praxe mentoring, prohlubovat odbornou 

kvalifikaci fakultních učitelů se zřetelem k rozvoji mentorských dovedností.“ (Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020, 

s. 60)  
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3 Zkoumané systémy pedagogické přípravy 

3.1 Výběr zkoumaných systémů 

Systémů pedagogické přípravy je mnoho a liší se jak v celkovém přístupu, tak v dílčích 

záležitostech své legislativní a programové úpravy. Nicméně všechny systémy provázejí 

určité společné rysy, které je činí rámcově srovnatelnými. Tváří v tvář problému aktuálního 

či možného budoucího nedostatku kvalifikovaných učitelů je třeba se zaměřit na slabiny a 

přednosti různých systémů pedagogické přípravy, zejména pokud jde o jejich možnosti 

přilákat a udržet kvalitní zájemce o studium a povolání učitele. V tomto ohledu se systémy 

člení na dvě větve podle přístupu k výběru účastníků.  

Existují systémy s omezenými možnostmi vstupu do studia pedagogické přípravy, které tak 

mají možnost výběru těch nejnadanějších kandidátů a teoreticky produkují učitele té nejvyšší 

kvality. Zároveň jsou však tyto systémy časově velmi náročné a rozhodnutí pro budoucí 

pedagogickou dráhu musí být učiněno již velmi brzy a je třeba je důsledně sledovat. Slabým 

místem takových systémů se zdá být odrazující efekt pro zatím plně nerozhodnuté uchazeče. 

Také uchazeči z řad odborníků z teorie či praxe v oboru, kteří by se rádi v pozdějším stadiu 

své kariéry věnovali předávání znalostí, mají vstup na pedagogickou dráhu v těchto typech 

systémů složitý. Vysoká selektivnost systému také implicitně slibuje absolventům 

společenskou prestiž a/nebo adekvátní finanční ohodnocení, což je podle výsledků 

mezinárodních šetření v učitelské profesi zvláštním problémem, který vyžaduje řešení.  

Naproti tomu se zejména v regionech, kde hrozí nedostatek kvalifikovaných učitelů, 

uplatňují otevřenější systémy, které nabízejí buď více možností vstupu do pedagogické 

přípravy, nebo jsou méně selektivní. Tyto systémy většinou nabízejí získání pedagogické 

kvalifikace i absolventům jiných oborů, kteří se k učitelství rozhodnou později. Výhodou 

těchto systémů je schopnost obsadit výuková místa zejména u odborných předmětů 

specialisty z praxe, kteří zároveň získávají pedagogické znalosti jak teoretické, tak praktické. 

Tyto znalosti pak v různých modelech pedagogické přípravy získávají před vstupem do 

praktické výuky nebo během ní. Další citovanou výhodou takových systémů je snazší vstup 

do pedagogické přípravy pro zájemce z méně zvýhodněných sociálních a kulturních skupin.  
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Některé země v poslední době implementují nové systémy pedagogické přípravy fungující 

mimo klasickou cestu. Jedná se o soukromé, většinou charitativní organizace, které pojímají 

učitelskou přípravu tak, aby byla co nejatraktivnější pro co nejvíce uchazečů.  

Práce v souladu s cílem zmapovat a srovnat systémy pedagogické přípravy se zřetelem na 

jejich slabiny a přednosti v získávání kvalitních budoucích učitelů cílí především na otevřené 

a uzavřené systémy. Jedním z příkladů otevřeného systému je model, respektive modely 

pedagogické přípravy ve Velké Británii (Anglii). Zároveň je také jedním z příkladů zemí, 

kde implementovali alternativní metodu pedagogické přípravy cílenou na získání 

netradičních kandidátů pro učitelskou profesi. Naproti tomu systém pedagogické přípravy 

ve Finsku je jedním z příkladů fungujícího vysoce selektivního systému, který produkuje 

vysoce kvalitní učitele oceňované napříč Evropskou unií. Zároveň má pedagogická profese 

ve Finsku vysoké postavení ve společnosti a díky tomu je přes selektivnost a náročnost 

přípravy o pedagogickou profesi vysoký zájem.  

Tyto dva systémy byly vybrány jako reprezentativní vzorky ke zmapování a vzájemnému 

porovnání selektivních a volných přístupů k pedagogické přípravě. Konkrétní data 

vypovídající o podobě daných systémů a výsledky mezinárodních šetření těchto zemí 

napomůžou srovnávací analýze. Sekundárním zamýšleným výsledkem takového srovnání 

je, pokud tak z šetření vyplyne, určit specifické přednosti každého ze systému při lákání 

nových kvalitních uchazečů a zda je jeden z nich v tomto ohledu silnější než druhý. 

3.2 Profese učitele ve Velké Británii (Anglii) 

Ve Velké Británii (Anglii) existuje několik cest k profesi učitele. „V Anglii není studium 

učitelství určováno jednotným plánem, ze strany státu jsou formulovány pouze standardy 

pro učitelské vzdělání“ (Janík et al. 2017, s. 11). Aby budoucí učitel získal pedagogickou 

způsobilost učit na státních školách, je třeba projít primární pedagogickou přípravou. Toto 

studium vede k získání statusu kvalifikovaného učitele QTS (Qualified Teacher Status). Pro 

výuku v nezávislých a soukromých školách není vždy nutné QTS získat.  

Cest k získání statusu kvalifikovaného učitele je více. Existují jak cesty vysokoškolského 

studia, tak cesty, jimiž si lze pedagogickou způsobilost doplnit, k již získanému titulu v jiné 

odbornosti. Všechny programy vedoucí ke kvalifikaci pro budoucí učitele vyžadují získání 
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zkušeností s praktickou výukou ve třídě. „Instituce, které nabízejí učitelské vzdělávání, jsou 

v Anglii především vysoké školy (higher education institutions – HEI) a instituce v rámci 

SCITT (School-Centered Initial Teacher Training).“ (Janík et al. 2017, s. 12) 

Základní možností k získání statusu kvalifikovaného učitele je studium pedagogického 

oboru na vysoké škole. Ve Velké Británii (Anglii) je toto cesta obvyklá zejména pro výuku 

v primárním školství. Zde existuje, stejně jako v České republice, možnost specializace v 

pedagogice spojená se zaměřením na obor.  

Možnost doplnit si pedagogickou způsobilost nabízí postgraduální certifikát 

kvalifikovaného učitele PGCE (Postgraduate Certificate in Education); vede k němu roční 

kurz soustředěný na rozvoj pedagogických schopností pro výuku v základním i středním 

vzdělání. Tato cesta existuje především pro zájemce o pedagogickou dráhu z řad absolventů 

nepedagogických oborů. 

Další možnosti vstupu do pedagogické profese poskytují přímé kurzy nabízené školami a 

univerzitami (School Direct Courses), respektive stáže vedoucí k dosažení statutu 

kvalifikovaného pedagoga. Tyto kurzy organizují přímo školy a nabírají a školí (takzvaně 

trénují) učitele v praxi s očekáváním jejich zaměstnání v příslušné škole nebo univerzitě po 

dokončení tréninku. Tyto studijní programy trvají při plno úvazkovém studiu jeden rok. Stáž 

si účastník hradí sám nebo je v rámci výkonu pedagogické praxe placen jako 

nekvalifikovaný pedagog. Podmínkou pro vstup do programu, ve kterém je účastník placen 

jako nekvalifikovaný pedagog, je předchozí nejméně tříletá pracovní zkušenost. Jedná se 

tedy především o cestu pro takové zájemce o pedagogickou dráhu, kteří chtějí změnit profesi. 

V průběhu pedagogické praxe v rámci tohoto kurzu vyučuje jeho účastník v menší hodinové 

dotaci než již plně kvalifikovaný pedagog a zároveň má vždy k ruce uváděcího pedagoga a 

mentora, který výuku monitoruje a hodnotí. V obou případech je stáž zakončena zkouškou 

a po jejím úspěšném složení získá účastník status kvalifikovaného učitele (QTS). Ve Velké 

Británii (Anglii) je možností vstupů do pedagogické dráhy pomocí systémů založených na 

praxi v konkrétních školách více a liší se nabídkou v různých úrovních vzdělání (Department 

of Education).  

Novinkou na poli pedagogické přípravy je možnost vstupu do pedagogické profese bez 

nutnosti počátečního pedagogického vzdělávání. Jedná se o dvouletý studijní program 
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organizovaný charitativní organizací Teach First. Hlavním motivem tohoto programu je 

nábor talentovaných uchazečů pro práci v regionech s nedostatkem kvalifikovaných učitelů, 

protože dostatek kvalitních a motivovaných učitelů v problémových školách a regionech má 

potenciál plošně snižovat nerovnost ve vzdělávání. V zájmu této kampaně je tedy zatraktivnit 

učitelskou profesi a rekrutovat schopné a motivované učitele ze všech sociokulturních 

skupin. Program Teach First funguje od roku 2002 a má ambice se rozšiřovat a pronikat do 

dalších zemí. Absolventi programů Teach First získávají potřebné učitelské kvalifikace 

(Teach First).  

Podle výsledků publikace OECD Education at a Glance 2017 má Velká Británie (Anglie) 

největší podíl – přes 30 %, nových učitelů mladších třiceti let v primárním vzdělávání ze 

všech zkoumaných zemí (OECD 2017d).  

3.3 Profese učitele ve Finsku 

Ve Finsku jsou učitelé vysoce kvalifikovaní. Na rozdíl od systému ve Velké Británii 

(Anglii), který poskytuje mnoho možností vstupu do pedagogické dráhy, je systém 

pedagogické přípravy ve Finsku uzavřený a vysoce specializovaný. Kvalifikační 

předpoklady učitele vyžadují absolvování magisterského studia. Pro výuku na odborných 

školách se vyžaduje absolvování magisterského nebo bakalářského studia. Pedagogické 

fakulty ve Finsku jsou velice selektivní a vybírají si pouze ty nejlepší uchazeče. Učitelé ve 

Finsku mají poměrně vysokou míru samostatnosti, a i z toho důvodu je jejich profesní 

kvalifikace a její neustálé rozvíjení pojímána jako nezbytná a stěžejní pro výkon povolání. 

Stejně tak i ostatní pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy absolvují bakalářské nebo 

magisterské studium „Učitelé ve Finsku jsou vysoce kvalifikováni. Ve všeobecném 

vzdělávání musí být učitel držitelem magisterského titulu. V odborném vzdělávání musí být 

učitel držitelem magisterského nebo bakalářského titulu. Vysoká úroveň pedagogické 

přípravy je vnímána jako nezbytná vzhledem k míře profesní autonomie učitelů. Učitelé a 

vychovatelé v denních centrech a jeslích mají většinou bakalářské tituly. Učitelé a 

vychovatelé v mateřských školách absolvují magisterské studium.“ (Finnish National 

Agency for Education, vlastní překlad) 

Výchovní poradci ve všeobecném školství jsou povinni absolvovat magisterské studium a 

navíc kvalifikační studium k výkonu práce výchovného poradce. Speciální pedagogové musí 
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absolvovat magisterské studium v oboru speciální pedagogika, popřípadě jinak zaměřené 

pedagogické magisterské studium, které speciální pedagogiku obsahuje.  

Učitelé vyučující na univerzitách aplikovaných věd musí absolvovat magisterské studium v 

příslušném oboru, popřípadě podle pozice dosáhnout titulu licenciát. Zároveň musí projít 

formální pedagogickou přípravou. Obecně musí univerzitní učitelé absolvovat doktorská, 

popřípadě jiná postgraduální studia.  

Pedagogická příprava má dvě podoby: souběžná kvalifikační pedagogická příprava, při níž 

je specializace v pedagogice integrována do magisterského studia, nebo návazná 

pedagogická příprava, kdy účastník nejprve vystuduje jiný obor a poté dostuduje specializaci 

v pedagogice. Tento způsob se využívá především pro kvalifikační pedagogickou přípravu 

učitelů jiných než všeobecně vzdělávacích oborů a také existuje jako možnost vstupu na 

pedagogickou dráhu pro takové zájemce, kteří se pro učitelskou profesi rozhodnou později.  

Vzhledem k vysoké selektivnosti, autonomii a profesní náročnosti učitelství a vstupu na 

pedagogickou dráhu ve Finsku je jasné, že v průběhu kariéry je nutné si pedagogické i 

odborné znalosti neustále prohlubovat. Z toho důvodu jsou učitelé na všech stupních škol 

povinni se každý rok dále vzdělávat (in-service training), tuto odpovědnost mají vůči svému 

zaměstnavateli, tedy škole, který také rozhoduje o podobě a rozsahu. Průběžné další 

vzdělávání pedagogů je považováno za privilegium vzhledem k tomu, že podporuje jak 

profesní, tak osobní rozvoj, a upevňuje tak učitelovu pozici v oboru a zaměstnání. Kurzy 

dalšího vzdělávání pro učitele poskytuje mnoho institucí, a to jak soukromých, tak státem 

dotovaných. „Další vzdělávání pedagogických pracovníků nabízejí různé instituce. Stát 

dotuje programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, především v oblastech, kde 

je třeba implementovat vzdělávací politiku a reformy.“ (Finnish National Agency for 

Education, vlastní překlad) Vzdělávací instituce si mohou podat žádost o dotace pro další 

vzdělávání svých pracovníků, aby tak zlepšili jejich profesní kompetence.  

3.4 Charakteristika zkoumané problematiky, metodologie a 

předpokládaný cíl 

Teoretickým předpokladem práce je propojení mezi pedagogickou přípravou a atraktivitou 

profese. Kvalitní pedagogická příprava zajišťuje učitelům subjektivní pocit připravenosti na 
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povolání, které vede k větší spokojenosti. Cílem práce je potvrdit tento předpoklad na 

základě analýzy mezinárodních šetření. Práce analyzuje dva protikladné systémy 

pedagogické přípravy v zemích s dlouhodobě nadprůměrnými indikátory v mezinárodních 

srovnáních výsledků vzdělávání. Analýza těchto konkrétních systémů bude následně použita 

k nastínění jejich silných a slabých stránek ve vztahu k získávání uchazečů o pedagogickou 

profesi a motivovaných dlouhodobých pedagogických pracovníků.  

Primární metodou sběru dat je obsahová analýza a studium relevantních dokumentů a jejich 

následné srovnání. Pro zhodnocení a rozbor současného stavu pedagogických příprav v 

konkrétních zemích a zjištění jejich silných a slabých stránek se tato práce bude opírat o 

výsledky mezinárodních srovnání. Vzhledem k povaze výzkumu není šetření časově 

omezené, pouze prací s co nejvíce aktuálními a navzájem srovnatelnými dokumenty. 

Dokumenty potřebné pro realizaci práce pocházejí z veřejně dostupných zdrojů a jedná se 

především o legislativní a mezinárodní srovnávací a statistické dokumenty. Neveřejné 

dokumenty, například interní dokumenty MŠMT, budou použity pouze pro osobní doplnění 

a širší vhled do problematiky. Pro jasnou klasifikaci úrovní vzdělávání využívanou ve 

srovnání systémů pedagogické přípravy využívá tato práce mezinárodní stupnici ISCED 

2011 (Klasifikace vzdělávání CZ-ISCED 2011). 

Výsledky provedeného srovnání mohou být přínosné pro pedagogickou i nepedagogickou 

veřejnost. Vzhledem k současné kritické situaci nedostatku kvalifikovaných učitelů mohou 

poznatky získané v rámci šetření sloužit jako podklad pro další pedagogický výzkum a 

tvoření dalších strategií vzdělávací politiky. Záměrem práce je iniciovat diskuzi a další 

šetření, které by vedlo k návrhu na systematické vyřešení nedostatku kvalitních učitelů a 

obecně upadající kvality a pověsti pedagogické profese v České republice.  
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4 Praktická část 

Nejucelenější statistická data pro srovnání situace pedagogické přípravy ve Finsku a Velké 

Británii (Anglii) poskytuje šetření o vyučování a učení – TALIS. S přihlédnutím k 

dostupnosti dat ve vztahu k oběma zkoumaným systémům je stěžejní především šetření 

TALIS z roku 2013, které je dostupné v plném znění včetně syrových statistických dat na 

webových stránkách OECD. Toto šetření je jedním z klíčových projektů OECD, kterého se 

účastnilo celkem 43 zemí. Data získaná v tomto šetření jsou, pro co největší přesnost, 

doplněna o dostupná aktuální statistická data zkoumaných zemí (viz OECD.stat) a o 

výsledky dalších srovnávacích výzkumů pro kontext kvality vzdělávacího systému jako 

celku.  

TALIS (Teaching and Learning International Study) je mezinárodní výzkum, který se 

zaměřuje na vyučování a učení. Výzkum probíhá metodou dotazníkového šetření mezi 

učiteli a řediteli škol a zaměřuje se na následující oblasti: postoje a názory učitelů, další 

vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků, prostředí škol, hodnocení a zpětná vazba a 

realita pedagogické praxe. Průzkum TALIS proběhl v letech 2008 a 2013 a další jsou 

naplánovány na 2018 a 2024. Množství respondentů v každé zemi pro zajištění relevantního 

vzorku je stanoveno na 4000 učitelů a 200 ředitelů škol (TALIS FAQ).  

4.1 Učitelé ve Velké Británii (Anglii) 

4.1.1 Profil učitele 

Profil typického učitele ve Velké Británii (Anglii) je podle šetření TALIS z roku 2013 

následující: průměrný věk je nižší než v ostatních zemích, a to 39 let. 63 % učitelů v 

primárním a sekundárním vzdělávání (ISCED 1–2) jsou ženy. Naproti tomu 62 % učitelů v 

řídicích pozicích jsou ve Velké Británii (Anglii) muži a průměrný věk je zde 49 let. 97 % 

procent aktivních učitelů má vystudovanou vysokou školu a 92 % absolvovalo nějakou 

formu kvalifikační pedagogické přípravy. Pedagogové na řídících pozicích absolvovali v 

99 % vysokoškolské studium, a více než polovina absolvovala pedagogickou přípravu, 

přípravu pro ředitele škol nebo jiný typ přípravy pro řídicí pozice (OECD 2013a).  

Jak je vidět z výsledků šetření, stejně jako ve většině zkoumaných evropských zemích je i 

ve Velké Británii (Anglii) učitelství profesí, které dominují ženy, nicméně je zde situace 
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vyrovnanější než ve většině zemí. Podobně přetrvává trend nízkého podílu žen na řídicích 

pozicích, kde je podle výsledků šetření zastoupení žen nižší, než je průměr (Teachers in 

England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013: Research report).  

Učitelé ve Velké Británii (Anglii) učí déle, než je v ostatních zkoumaných zemích obvyklé, 

a z výsledků šetření také vyplývá, že přes 80 % náplně vyučovací hodiny tvoří přímá výuka, 

což převyšuje průměrné výsledky sledovaných zemí. Medián hodin strávených přímou 

pedagogickou činností je ve zkoumaných zemích 19 hodin týdně a celková doba výkonu 

pedagogické profese včetně administrativních činností je 37 hodin týdně. Učitelé ve Velké 

Británii (Anglii) vykazují 20 hodin přímé pedagogické činnosti týdně a 46 hodin veškeré 

pedagogické činnosti za týden. Přestože data z šetření TALIS ukazují, že zde učitelé tráví v 

rámci vyučovacích hodin více času skutečnou výukou oproti vyššímu podílu 

administrativních činností běžnému v ostatních zemích, průzkumy ukazují, že celkově tráví 

učitelé ve Velké Británii (Anglii) administrativními činnostmi naopak více času, než je v 

jiných zemích obvyklé, a to především přípravou na výuku a hodnocením studentů (Teachers 

in England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013: Research report).  

4.1.2 Pedagogická příprava školních a předškolních učitelů 

Základním stavebním kamenem systému pedagogické přípravy ve Velké Británii (Anglii) je 

profesní standard učitele. Budoucí učitelé si mohou vybrat z velkého množství cest k získání 

kvalifikace k výkonu přímé pedagogické činnosti. Všechny tyto cesty, pokud jsou k tomu 

akreditovány, vedou k absolventovi, který splňuje plošně nastavená kritéria pro standard 

učitele. Profesní akreditace, která jedince opravňuje vykonávat pedagogickou profesi na 

území Velké Británie (Anglie), je takzvaný status kvalifikovaného učitele, dále jen QTS 

(Qualified Teacher Status). Tato akreditace je udělována absolventům pedagogické 

přípravy, která splňuje kritéria učitelského standardu, nastavená ministerstvem školství. 

QTS je nutný k výkonu pedagogické praxe ve vzdělávacích institucích zřizovaných státem, 

respektive regionem. Tento certifikát není omezen na oborovou specializaci ani na 

vzdělávací stupeň. Učitel, který je takto akreditován, má možnost učit na stupni vzdělávání 

ISED 0–3.  

Většina programů, které vedou k získání QTS certifikace, také absolventům uděluje 

akademickou kvalifikaci, a to Bachelor of Education (BEd), Professional Graduate 
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Certificate in Education a Postgraduate Certificate in Education (oba pod zkratkou PGCE). 

Studenti mohou absolvovat jak bakalářské, tak navazující postgraduální studium. Některé 

programy pedagogické přípravy mohou být spojeny s částečným zaměstnáním ve škole v 

rámci kvalifikačního studia, všechny programy bez výjimky však zahrnují vysoké procento 

praxe ve školách (Overview United Kingdom (England): Teachers and Education Staff). 

Od roku 2015 je jednou z hlavních strategických priorit ministerstva školství pedagogická 

příprava budoucích učitelů a zajištění dostatku kvalifikovaných učitelů ve všech regionech. 

Zdůrazňuje se především podíl praxe na pedagogické přípravě. Podle svědectví vzdělávacího 

výboru absolvovala v letech 2015 a 2016 více než polovina učitelů pedagogickou přípravu 

založenou na praxi ve škole (Education Comittee, 2015). Programy pedagogické přípravy 

jsou akreditovány National College for Teaching and Leadership (NCTL), která je výkonnou 

složkou ministerstva školství. Mezi poskytovatele pedagogické přípravy patří vysoké školy 

(higher education institutions, HEI) a školy, které vedou pedagogickou přípravu a zároveň 

zaměstnávají budoucí absolventy (The Importance of Teaching, 2010).  

Tab. 1 Programy pedagogické přípravy ve Velké Británii (Anglii) 

Univerzitní pedagogická 

příprava 
Školní pedagogická příprava 

Univerzitní pedagogická 

příprava akreditovaná 

NCTL 

Školní pedagogická 

příprava akreditovaná 

NCTL 

School Direct 

Univerzitní teoretická pedago-

gická příprava spojená s praktic-

kou přípravou ve spolupráci s 

takzvanými „učícími školami”, 

které jsou analogické k našim 

fakultním školám. 

Školy akreditované pro poskyto-

vání pedagogické přípravy, 

poskytují komplexní pedagogic-

kou přípravu v plném rozsahu. 

Pouze školy s výbornými 

výsledky jsou zařazeny do akredi-

tačního procesu.  

Školy v rámci programu School 

Direct nejsou akreditovány NCTL 

k poskytování pedagogické pří-

pravy. Spolupracují s akreditova-

nými univerzitními a školními 

institucemi a poskytují prostor pro 

pedagogickou praxi. 
 

Školy v rámci programu School Direct, takzvané „učící školy” (teaching schools) se ustavují 

na základě iniciativy ministerstva školství z let 2010–2015 v rámci programu pro zlepšování 

kvalit učitelů a řídících pracovníků. Slouží pro zlepšení jak pedagogické přípravy, tak 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Overview United Kingdom (England): 

Teachers and Education Staff). 
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a) Instituce poskytující pedagogickou přípravu 

Přehled institucí poskytujících pedagogickou přípravu, které jsou akreditovány NCTL k 

vydávání certifikátu QTS pro učitele žáků od 3 do 18/19 let (ISCED 0-3) (Overview United 

Kingdom (England): Teachers and Education Staff). 

Univerzitní pedagogická příprava 

● Univerzitní bakalářské studium 

Počáteční pedagogické studium probíhá na univerzitě. Studenti mají na výběr z 4letého 

programu, který obsahuje 32 týdnů pedagogické praxe, nebo 3letého programu, který 

obsahuje 24 týdnů pedagogické praxe. Absolventi studia získávají profesní akreditaci QTS 

a bakalářský diplom (BEd). 

● Univerzitní postgraduální studium 

Přípravné pedagogické návazné studium. Studenti si vybírají program pro výuku na prvním 

nebo druhém stupni (ISCED 1–2). Studium trvá jeden rok a obsahuje 24 týdnů pedagogické 

praxe. Absolventi studia získávají QTS a PGCE.  

Školní postgraduální pedagogická příprava 

Následující čtyři typy pedagogické přípravy spadají pod postgraduální formu pedagogické 

přípravy poskytovanou vybranými školami v rámci SCITT programu (School-centered 

Initial Teacher Training): 

● Školní pedagogická příprava 

Pedagogická příprava je vedena a poskytována institucí v rámci SCITT programu, typicky 

se jedná o alianci škol. Studenti si mohou vybrat výuku na prvním nebo druhém stupni 

(ISCED 1–2). Délka programu je jeden rok a rozsah pedagogické praxe záleží na vybraném 

programu. Absolventi získají QTC a v závislosti na typu a akreditaci programu mohou získat 

PGCE. 
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● School Direct přípravné programy 

Pedagogická příprava v rámci programu School Direct probíhá ve škole, nebo ve skupině 

takzvaných učících škol, které ve spolupráci s akreditovaným poskytovatelem pedagogické 

přípravy vedou pedagogickou přípravu. Tato škola nebo školy následně přijímají absolventy 

programu jako své učitele. Studium trvá jeden rok a obsahuje 24 týdnů pedagogické praxe. 

Absolventi získávají QTC a v závislosti na poskytovateli pedagogické přípravy mohou získat 

PGCE. 

● School Direct placené přípravné programy 

Model pedagogické přípravy pro uchazeče, kteří již mají praxi v jiném oboru a chtějí změnit 

kariéru. Uchazeč o placený přípravný program v rámci School Direct musí mít nejméně tři 

roky předchozích pracovních zkušeností. Účastníci programu jsou placeni jako 

nekvalifikovaní učitelé a učí na částečný úvazek, po absolvování programu jsou zaměstnáni 

ve škole/školách, ve kterých program probíhal. Stejně jako v neplaceném programu získávají 

absolventi QTC a v závislosti na poskytovateli pedagogické přípravy mohou získat PGCE 

(School Direct: guidance for schools, 2014).  

● Teach First 

Teach First je program pedagogické přípravy poskytovaný nezávislou charitativní 

organizací. Tento program je financován přispěvateli, poplatky účastníků a podporou 

ministerstva školství. Spolupracuje s akreditovanými poskytovateli pedagogické přípravy. 

Cílem programu Teach First je získat dostatečný počet kvalifikovaných učitelů do 

problematických škol a regionů, kde jich hrozí nedostatek. Teach First cílí na cílevědomé 

jedince, kteří již absolvovali jiná než pedagogická studia a dosud nezvažovali kariéru v 

učitelství. Program začíná intenzivním šestitýdenním kurzem, po němž jsou účastníci 

zaměstnáni na částečný úvazek a placeni jako nekvalifikovaní učitelé na vybrané škole. Na 

konci prvního roku získávají kvalifikaci a ještě jeden rok pracují ve stejné instituci jako nově 

kvalifikovaní učitelé (NQT). Absolventi programu získávají QTC a PGCE (Teach First). 
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b) Speciální formy pedagogické přípravy 

Ve Velké Británii (Anglii) existuje také možnost získat QTS bez nutnosti absolvovat další 

kvalifikační studia či programy. Tato cesta umožňuje zhodnotit pedagogické zkušenosti 

učitele bez QTS a následně QTS získat bez absolvování dalšího studia. Učitelé, kteří jsou 

kvalifikováni učit v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, USA a v evropském 

hospodářském prostoru (EEA), po zažádání získají QTC bez nutnosti dokazovat své profesní 

kvality.  

Za zmínku stojí také program, který podporuje pedagogickou přípravu vojáků po službě, 

kteří se chtějí stát učiteli. Vojáci, kteří jsou držiteli bakalářského titulu, získají stipendium 

pro jakoukoliv formu postgraduální pedagogické přípravy. Pro účastníky bez 

vysokoškolského vzdělání existuje dvouletý program placené školní pedagogické přípravy, 

pokud prokážou studijní předpoklady a odbornou znalost (Overview United Kingdom 

(England): Teachers and Education Staff). 

4.1.3 Adaptace, kariéra a další vzdělávání 

Nábor a přijímání pedagogických pracovníků jsou pro státní školy právně ukotveny v 

legislativních dokumentech Education Act 2002 a v sekcích 35 a 36 School Staffing 

(England) Regulations 2009. Zájemci o učitelskou profesi na státních školách musí splňovat 

stanovená kritéria. Především musí být držitelem kvalifikačního certifikátu QTS, splňovat 

nároky na zdravotní a mentální kondici stanovenou zákonem Education (Health Standards) 

(England) Regulations 2003. Existují výjimky pro zájemce z řad odborníků z praxe, kteří 

podle bílé knihy Educational Excellence Everywhere (2016) získávají kvalifikační status 

cestou částečného zaměstnání ve škole.  

Na rozdíl od většiny ostatních zemí, které se účastnily šetření TALIS, je ve Velké Británii 

(Anglii) adaptační období pro začínající učitele zavedeno a ve většině vzdělávacích institucí 

je povinné. Výsledky TALIS 2013 ukazují, že 99 % ředitelů škol potvrzuje zavedené 

adaptační období pro všechny nové učitele, případně alespoň pro začínající učitele bez 

předchozí praxe. Naproti tomu v ostatních zemích potvrzuje adaptační období ve své škole 

pouze jeden ze tří učitelů.  
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Legální rámec adaptačního období je stanoven v zákoně Education (Induction Arrangements 

for School Teachers) (England) Regulations 2012. Podle tohoto zákona jsou všichni nově 

zaměstnaní učitelé klasifikováni jako „nově kvalifikovaní učitelé (NQT)” a musí absolvovat 

tři trimestry, respektive jeden akademický rok adaptačního období. V průběhu tohoto období 

jsou nově kvalifikovaní učitelé zaměstnáni na zkrácený úvazek, typicky 90 % úvazku 

kvalifikovaných učitelů, a mají k dispozici profesní podporu v podobě mentoringu, 

hodnocení, poskytnutí metodických podkladů apod. Během adaptačního období je učitel 

periodicky hodnocen podle stanovených profesních standardů, a pokud tyto standardy 

splňuje, je plně kvalifikován k vykonávání učitelské profese. V případě, že učitel během 

adaptačního období nedosáhne profesních standardů nutných k vykonávání profese, není 

oprávněn učit na státních školách (Overview United Kingdom (England): Teachers and 

Education Staff). 

Pokud jde o mentoring, Velká Británie (Anglie) vykazuje plošnou existenci podpůrného 

systému pro nové a začínající učitele. Zároveň až 31 % učitelů pracuje nebo pracovalo jako 

mentor. Z výzkumného šetření vyplývá, že se mentoring neomezuje pouze na mladé 

začínající učitele. V tomto směru se Velká Británie (Anglie) rovná zemím s pravidelně 

nejlepšími studijními výsledky (ovšem je nutné zmínit, že mezi těmito zeměmi jsou co do 

poskytování mentoringu poměrně velké rozdíly, například ve zkoumaném Finsku není 

formální mentoring nastaven (TALIS 2013, National Report England, s. 76).  

Procento učitelů, kteří se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je ve Velké 

Británii (Anglii) opět vysoké, je však na velice podobné úrovni jako v ostatních zkoumaných 

zemích. 92 % učitelů se účastní nebo účastnilo nějaké formy dalšího vzdělávání. Dvě třetiny 

učitelů ve Velké Británii (Anglii) potvrzují, že je jim poskytováno pracovní volno k 

organizaci dalšího vzdělávání. Formy dalšího vzdělávání jsou zde stejné jako v ostatních 

sledovaných zemích, tedy nejčastější jsou kurzy a workshopy, mentoring, náslechy, 

konference a semináře. Nicméně jak již bylo řečeno, jsou ve Velké Británii (Anglii) 

mentoring a náslechy běžnější než v jiných zemích. Pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků není důležitá pouze nabídka a procento účastníků, ale také jeho kvalita. Polovina 

učitelů je spokojena s kvalitou dalšího vzdělávání v oblasti specializace v oboru, pedagogiky 

a didaktiky a hodnocení studentů. Méně než polovina pedagogů je však spokojena s dalším 
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vzděláváním v jiných oblastech, jako je například speciální pedagogika, management a 

administrativa nebo technologické znalosti. V některých oblastech dalšího vzdělávání se pak 

spokojenost a vnímaná využitelnost získaných znalostí pohybuje pod hranicí 10 %, a to 

například v oblasti výuky v multikulturních třídách nebo pedagogicko-psychologického 

poradenství pro studenty. I přes tyto výsledky se však v šetření ukázalo, že pouze jeden ze 

sedmi učitelů cítí potřebu dalšího vzdělávání nad rámec toho, co je mu poskytováno 

(Teachers in England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013: Research report, 

s. 86). 

4.1.4 Motivace a přístup k pedagogické profesi 

Přestože 73 % učitelů má pocit, že učitelé mají v porovnání se srovnatelně kvalifikovanými 

povoláními plat nedostatečný, 53 % učitelů souhlasí, že je jejich plat adekvátní jejich 

profesní kvalifikaci a výkonu. Názorové rozvrstvení se mění v závislosti na délce úvazku; 

učitelé, kteří pracují více hodin v týdnu, jsou méně spokojeni s platovým ohodnocením než 

ti, kteří pracují méně hodin. Zároveň má však 65 % učitelů na plný úvazek pocit otevřené 

cesty ke kariérnímu postupu spojenému s vyšším platovým ohodnocením a 61 % má pocit 

otevřené cesty k řídícím pozicím. Na druhou stranu pouze 45 % učitelů zaměstnaných na 

částečný úvazek vnímá situaci stejným způsobem.  

Graf 2 Procento učitelů, kteří vnímají nebo silně vnímají váženost učitelské profese ve společnosti. Zdroj: 

Teachers in England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013: Research report, s. 123 
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Učitelé ve Velké Británii (Anglii) mají stejně jako ve většině ostatních zkoumaných zemích 

pocit nedostatečné prestiže učitelského povolání ve společnosti. Pouze jeden ze tří učitelů 

vnímá své povolání jako společností vysoce oceňované. Na rozdíl od ostatních srovnávaných 

zemích však mladší učitelé vnímají prestiž povolání lépe než učitelé starší, viz Graf 2 

(Teachers in England’s Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013: Research report, 

s. 123). 

Součástí TALIS bylo také šetření spokojenosti učitelů s jejich povoláním, a zda by si zvolili 

povolání učitele znovu. Přestože je ve výsledcích šetření v učitelské populaci znát určité 

oblasti nespokojenosti (především s platovým ohodnocením), 82 % učitelů je se svým 

povoláním spokojeno a 80 % by si i znovu zvolilo stejnou profesi. 35 % učitelů přemýšlí 

nad tím, zda by pro ně nebyla jiná profese vhodnější a méně než 10 % učitelů do určité míry 

svého výběru lituje. Přestože je počet učitelů, kteří hlásí spokojenost se svým povoláním 

relativně vysoký, není Anglie mezi sledovanými zeměmi nijak vysoko. Je však nutné 

zdůraznit, že mladí učitelé jsou se svou profesí výrazně spokojenější než starší skupiny.  

Graf 3 Procento učitelů, kteří by si pedagogickou profesi zvolili znovu. Zdroj: Teachers in England’s 

Secondary Schools: Evidence from TALIS 2013: Research report, s. 123 
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4.2 Učitelé ve Finsku 

4.2.1 Profil učitele 

Stejně jako ve Velké Británii (Anglii) a většině ostatních zemích tvoří i ve Finsku více než 

polovinu pedagogického sboru ženy. Ženy tvoří 72 % učitelů v primárním a sekundárním 

vzdělávání (ISCED 1–2) a stejně jako ve většině zemí i zde platí, že naopak v řídicích 

pozicích mají s 59 % převahu muži. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44 let a 

řídících pedagogických pracovníků 52 let. 96 % pedagogů absolvovalo univerzitní 

vzdělávání a 92 % prošlo kvalifikační pedagogickou přípravou. Na rozdíl od ostatních 

zkoumaných zemí 100 % řídících pedagogických pracovníků absolvovalo studium na 

vysoké škole a 97–98 % absolvovalo nějakou formu kvalifikační pedagogické přípravy, 

přípravy pro ředitele škol a řídící pracovníky, případně obojí. 94 % finských učitelů je 

zaměstnáno na plný úvazek a 77 % má trvalou smlouvu. Co se týče řídících pracovníků, 

25 % je zaměstnáno na plný úvazek bez povinnosti učit a 71 % je zaměstnáno na plný úvazek 

s povinností vyučovat (OECD 2013b). 

Finští učitelé v průměru tráví přes 80 % vyučovací hodiny přímou výukou, 13 % udržováním 

klidu a pořádku v učebně a 6 % administrativní činností. Přímá pedagogická činnost učitelů 

za týden je stanovena na 21 hodin, což je vyšší než evropský medián, naopak administrativní 

činností tráví finští učitelé méně času.  

33 % finských učitelů pracuje ve městech s více než 100 000 obyvateli a jen 14 % pracuje 

ve venkovských oblastech. Podle zjištění TALIS je průměrný počet žáků střední školy 

(ISCED 3) na jednu instituci 348 a velikost třídy je 18 dětí. Podle národních průzkumů je 

však velikost výukové skupiny na jednoho učitele ještě nižší, 10 žáků. Průměrný počet žáků 

na jednoho učitele se v ostatních zemích pohybuje mezi osmi až devatenácti žáky 

(Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013: Yläkoulun ensituloksia 

(Research Report), s. 19).  

Pouze 17 % finských ředitelů škol uvádí nedostatek kvalifikovaných učitelů, v tomto ohledu 

je na tom Finsko výrazně lépe než ostatní srovnávané země. Na druhou stranu z TALIS 

šetření vyplývá, že více než polovina ředitelů škol pociťuje nedostatečný počet speciálních 
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pedagogů a ICT specialistů (Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013: 

Yläkoulun ensituloksia (Research Report), s. 22).  

4.2.2 Pedagogická příprava školních a předškolních učitelů 

Finsko má jedny z nejkvalifikovanějších učitelů. Kvalifikační pedagogická příprava je zde 

dlouhá a náročná a pouze malé procento zájemců se dostane do studijního programu pro 

budoucí pedagogy. Veškerá kvalifikační pedagogická příprava ve Finsku probíhá v rámci 

univerzitního studia, neexistují zde alternativní cesty k získání pedagogického vzdělání v 

rámci zaměstnání ve škole nebo krátkodobých kurzů pedagogického minima. Část 

zodpovědnosti za poskytování kvalifikační pedagogické přípravy spadá na pedagogické 

fakulty univerzit a část je poskytována ve spolupráci s ostatními fakultami. Pedagogické 

fakulty poskytují přípravu učitelům mateřských škol, základních a středních škol s obecným 

zaměřením a speciálních škol (ISCED 0–3). Připravují také školní psychology a učitele 

domácích prací, šití, dílen a hudby. Ostatní předmětové specializace jsou poskytovány ve 

spolupráci s fakultami, kterých se odbornost týká. Učitelé v mateřských školách (ISCED 0) 

mohou absolvovat kvalifikační studium na polytechnické místo pedagogické fakultě, za 

předpokladu že vystudují obor sociální pedagogiky, a to proto, že příprava pro výuku v 

mateřských školách byla až do roku 1995 poskytována výlučně na polytechnických 

fakultách.  

Učitelé ve Finsku mají na výběr ze sedmi pedagogických fakult, na kterých je výukovým 

jazykem finština a jedné fakulty, kde se vyučuje Švédsky. Každá z těchto fakult spolupracuje 

se školami, ve kterých probíhá praktická výuka, délka pedagogických praxí je v režii 

univerzit a závisí na individuálním plánu konkrétního studijního oboru.  

Učitelé mateřských, základních a středních škol (ISCED 0–3) absolvují souběžnou 

pedagogickou přípravu, specializace v pedagogice a předmětech je zde provázaná. Učitelé 

mateřských škol musí absolvovat bakalářské studium v délce tří let, ostatní učitelé 

magisterské studium v délce pěti let. Učitelé, kteří studují specializaci v pedagogice v 

určitém oboru, zpravidla nejprve jeden či dva roky studují na fakultě, která se na tento obor 

specializuje, poté přestoupí na pedagogickou fakultu. Některé univerzity přijímají studenty 

přímo na pedagogickou fakultu a specializaci v oboru poskytují ve spolupráci s ostatními 

fakultami. Studium specializace v pedagogice v určitém oboru trvá obvykle 5-6 let. Od roku 
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2014 probíhá nový systém pedagogické přípravy pro učitele jazyků, kteří učí metodou tzv. 

„jazykového ponoření“ (language immersion). Pedagogická příprava v oboru speciální 

pedagogika probíhá jako samostatné bakalářské nebo magisterské studium, ovšem může se 

také uskutečňovat jako nadstavba již absolvovaného pedagogického studia (Overview 

Finland). 

Celé studium pedagogické přípravy ve Finsku čítá 300 kreditů (ECTS) pro učitele 

základních a středních škol a 180 kreditů (ECTS) pro učitele mateřských škol. Podíl 

pedagogické praxe je 20 kreditů pro učitele základních a středních škol a 25 kreditů pro 

učitele mateřských škol, zbytek probíhá formou teoretického studia.  

Pedagogická příprava učitelů odborných škol probíhá odlišně. Zájemci o výuku na 

odborných školách musí nejprve absolvovat studium příslušného oboru v plném rozsahu a 

poté si doplní pedagogické znalosti. Zájemci nejčastěji absolvují bakalářské nebo 

magisterské studium v oboru, poté tři roky praxe a následně doplňující pedagogické studium 

v rozsahu 40 kreditů teoretické přípravy plus 20 kreditů praxe. Učitelé odborných škol, kteří 

vyučují všeobecně vzdělávací předměty, absolvují stejnou pedagogickou přípravu jako 

učitelé základních a středních škol s obecným zaměřením (ISCED 1–3). Instituce poskytující 

přípravu odborných učitelů nemají zvlášť vyčleněné školy pro zajištění praktické části 

studia, praxe tedy probíhá v různých odborných institucích a školách, ve kterých probíhá 

standardní pedagogická praxe (Asetus ammatillisesta koulutuksesta 1998). 

Finské univerzity mají poměrně velkou míru autonomie. Zodpovědnost za přípravu studentů 

i jejich hodnocení je plně v jejich režii. Díky tomu mají volnost v metodách hodnocení, a to 

zejména v hodnocení pedagogických praxí. Akreditaci udělují pedagogům pouze univerzity 

a neexistují žádné alternativní cesty získání kvalifikace pro výkon pedagogické praxe 

(Overview Finland). 

Za přijímání pedagogů jsou odpovědny vzdělávací instituce, které určují jak počet pedagogů, 

které chtějí přijmout, tak způsoby inzerce a metody přijímání. Kritéria pro přijímání 

pedagogů, vyjma kvalifikačních nároků stanovených zákonem Asetus opetustoimen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998 (Nařízení o požadavcích na způsobilost 

učitele), nejsou určována žádnou jinou autoritou, a to ani zřizovatelem školy.  
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4.2.3 Adaptace, kariéra a další vzdělávání 

Učitelé ve Finsku mají v průměru více pracovních zkušeností než ostatní země, které se 

účastnily TALIS. Třetina učitelů má více než 20 let praxe. Průměrně mají učitelé 15 let praxe 

a z toho 11 let v současné škole. Finští učitelé jsou velice loajální pedagogické profesi a jen 

velice málo z nich z profese odchází za kariérou v jiném oboru. Existuje určitá mobilita 

uvnitř vzdělávacího sektoru, nicméně jen výjimečně učitelé z oboru odcházejí úplně 

(Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013: Yläkoulun ensituloksia 

(Research Report), s. 19). 

Přestože ve Finsku pro kvalifikované učitele není stanoveno adaptační období ani mentoring, 

devět z deseti respondentů uvádí kulturu spolupráce a vzájemné podpory na své škole. Pouze 

3 % učitelů však má k dispozici mentora a jen zhruba 4 % učitelů jako mentoři fungují. 

Mentoring je pouze dobrovolnou činností a je tak v rukou jednotlivých učitelů, pouze 5 % 

začínajících učitelů dostává nějakou formu podpory od kolegů. Přesto až polovina ředitelů 

uvádí, že jejich škola nabízí nějakou formu adaptačního programu pro začínající učitele, 

který ale není povinný. Finští učitelé ovšem uvádějí možnost účasti na některých 

rozhodovacích procesech školy, a i díky tomu existuje atmosféra sdíleného vzdělávání a 

vzájemné spolupráce (Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus TALIS 2013: 

Yläkoulun ensituloksia (Research Report), s. 34). 

Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se ve Finsku podle TALISu účastní 79 % 

učitelů. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho podoba nejsou nijak zákonem 

stanoveny, podobu a rozsah určuje zaměstnavatel, tedy škola. Učitelé, kteří se účastní 

dalšího vzdělávání a profesního rozvoje stanoveného školou, mají nárok na placené studijní 

volno. Zároveň si však každá škola vyhrazuje právo své učitele poslat na takové další 

vzdělávání, jaké považuje za vhodné, a je to pro ně povinné. Co se týká dalšího vzdělávání, 

které si učitel zajišťuje sám, vyhrazují si školy právo rozhodovat, zda může být uznáno a 

zahrnuto do celkové délky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Další vzdělávání 

je stejně jako kvalifikační vzdělávání učitelů financováno ze státních prostředků. Finanční 

prostředky rozděluje Finská národní vzdělávací rada prostřednictvím regionálních úřadů. 

Účast na dalším vzdělávání negarantuje učitelům žádné formální benefity jako například 

vyšší platový stupeň nebo kariérní postup (Overview Finland). 
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Rozvoj profesních kompetencí probíhá stejnou měrou ve státních i soukromých školách. 

60 % finských učitelů se účastní nebo účastnilo seminářů a workshopů pro rozvoj 

pedagogických kompetencí a specializace v oboru. Od ostatních zemí se Finsko odlišuje 

propracovanou sítí meziškolní spolupráce a vysokým podílem této formy dalšího učení na 

celkovém profesním rozvoji. 21 % učitelů se dle TALISu účastnilo nebo účastní dalšího 

vzdělávání formou sdílení zkušeností s kolegy. Mezi důvody, proč se učitelé neúčastní 

profesního rozvoje, patří nedostatek příležitostí, motivace a rodinné povinnosti. Finští 

učitelé se musí od roku 2014 účastnit jednoho až pěti dnů profesního rozvoje za rok, zatímco 

v ostatních zemích TALIS je pro další vzdělávání a profesní rozvoj vyčleněno průměrně 8 

dnů za rok. Podle příspěvku pro konferenci ECER, Education and Transition z roku 2015 je 

hlavním problémem dalšího vzdělávání ve Finsku jeho roztříštěnost. Vzhledem k tomu, že 

další vzdělávání poskytuje velké množství institucí, je jeho úroveň a metodika různá 

(Ahtiainen a Hienonen, 2015). 

4.2.4 Motivace a přístup k pedagogické profesi 

Svoboda a vysoká míra autonomie je citována jako jeden z důvodů dobrých výsledků Finska 

v mezinárodních vzdělávacích šetřeních. Učitelé uvádějí možnost flexibilně zohledňovat 

potřeby žáků.  

Zhruba 70 % finských učitelů, kteří prošli kvalifikační pedagogickou přípravou uvádí, že 

získali potřebné pedagogické znalosti a formální vzdělání v předmětu své specializace. 

Sebraná data zároveň ukazují, že učitelé, kteří absolvovali specializaci v pedagogice, se cítí 

lépe připraveni na výkon povolání. Nicméně na rozdíl od průměrných výsledků v ostatních 

zemích TALIS ukazuje, že až 28 % finských učitelů se necítí dostatečně připraveno na 

pedagogickou praxi, zejména pro předávání znalostí ve svém oboru, a až 36 % učitelů má 

pocit nedostatečných pedagogických schopností a znalostí. Pro srovnání, průměr v ostatních 

zkoumaných zemí v pociťované nepřipravenosti se pohybuje okolo 10 %. (OECD 2013b, 

s. 1) Zajímavým zjištěním je, že dle národní zprávy TALIS 2013 se výsledky získané v rámci 

tohoto šetření liší od výsledků národních šetření (Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen 

tutkimus TALIS 2013: Yläkoulun ensituloksia (Research Report), s. 17). 

Country note šetření TALIS zdůrazňuje potřebu vystavět sytém zpětné vazby pro učitele. Ve 

Finsku neexistuje národní rámec pro hodnocení a zpětnou vazbu pedagogické práce. Zhruba 
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28 % učitelů uvádí, že v jejich škole není zavedeno systematické hodnocení, zatímco průměr 

všech ostatních zemí je 14 %. Hodnocení finských učitelů probíhá nejčastěji (až ve 42 %) 

formou neformálního rozhovoru s ředitelem školy. Avšak jen 38 % učitelů vnímá přínos 

těchto hodnocení pro svůj další profesní rozvoj.  

Přesto jsou učitelé ve Finsku jedni z nejspokojenějších s volbou pedagogické kariéry. Až 

95 % finských učitelů vnímá více pozitiv učitelské práce než negativ a 91 % je se svou prací 

spokojeno. Jen 5 % učitelů uvedlo zklamání a volilo by jinou kariéru, zatímco 85 % procent 

by si učitelství zvolilo znovu.  

Na rozdíl od ostatních sledovaných zemí je vnímaná prestiž pedagogického povolání ve 

Finsku dvakrát vyšší. 60 % finských učitelů odpovědělo, že cítí, že je jejich práce ve 

společnosti oceňována. Výsledky TALIS také ukázaly spojitost mezi začleněním učitelů do 

chodu školy a větší pravděpodobností, že se budou cítit společností lépe oceněni (OECD 

2013b). Finské národní průzkumy probíhající souběžně však ukazují v rozporu s výsledky 

TALIS, že finští učitelé se cítí relativně dobře připraveni na realitu učitelského povolání. 

Učitelé vypovídali, že mají pocit, že jim pedagogická příprava poskytla dobrou znalost 

předmětu, metodiky a managementu (Opetuksen ja oppimisen kansainvälinen tutkimus 

TALIS 2013: Yläkoulun ensituloksia (Research Report), s. 17).  
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4.3  Velká Británie (Anglie) vs. Finsko 

Následující kapitola shrnuje analýzu pedagogické přípravy ve zkoumaných zemích a 

srovnává jejich silné a slabé stránky. Jak je vidět v kapitolách 4.1 a 4.2 obě zkoumané země 

mají diametrálně rozdílné systémy pedagogické přípravy. Zatímco ve Velké Británii (Anglii) 

je pedagogická příprava rozmanitá a nastavená tak, aby umožnila její volbu co největšímu 

počtu zájemců, a to takřka ve všech stádiích jejich kariéry, ve Finsku má možnost stát se 

učitelem pouze malé procento velice cílevědomých jedinců, jejichž volba specializace v 

pedagogice musí přijít ve velice brzkém kariérním, respektive studijním stadiu. I přesto však 

obě země dosahují v mezinárodních šetřeních výsledků, které jsou srovnatelné a jsou více či 

méně nadprůměrné vzhledem k ostatním sledovaným zemím.  

Graf 4 Obraz pedagogické přípravy ve Velké Británii (Anglii), Finsku a České republice. Zdroj: Vlastní 

zpracování, data získaná 10. 3. 2018 z OECD.stat 



 

43 

Z dat sebraných při mezinárodním průzkumu TALIS lze určit, které jsou slabé, a především 

které jsou silné stránky těchto systémů. Je nutné zmínit, že v některých oblastech, jako je 

například procento kvalifikovaných učitelů, jsou rozdíly mezi oběma zkoumanými zeměmi 

jen drobné. Soustředíme-li se ovšem na oblasti, ve kterých je vidět větší rozdíly, jsou zřejmé 

ty, ve kterých jeden či druhý systém vyniká. Nejzajímavější poznatky nám nabízejí oblasti 

průměrného věku učitelů, subjektivní pocit připravenosti na výkon povolání učitele, vnímání 

dobré pověsti a prestiže povolání a celkové spokojenosti s povoláním.  

Tab. 2 Konkrétní data o učitelské populaci ve zkoumaných systémech. Zdroj: Vlastní zpracování, data 

získaná 11. 2. 2018 z OECD.stat 

 
Velká 

Británie 

(Anglie) 

Finsko 
Česká 

republika 

Průměr 

OECD 

Procento kvalifikovaných učitelů 91,9 92,5 76.7 89,2 

Procento kvalifikovaných učitelů mladších 50 let 78 66 58 – 

Procento kvalifikovaných učitelů mladších 30 let 23 8 7 – 

Procento žen  63,2 72,4 76.5 67 

Průměrný věk učitele 39,2 44,1 46 44 

Průměrná délka pracovních zkušeností 12,4 15,5 17,7 16,2 

Procento učitelů, kteří prošli formálním nebo 

neformálním adaptačním obdobím 
75,8 16,3 45.2 41,5 

Procento učitelů, kteří měli nebo mají k dispozici 

mentora 
19,1 2,8 3.8 9,5 

Procento učitelů, kteří prošli DVPP 91,7 79,3 82.5 85,9 

Procento učitelů, kteří vnímají dobrou pověst a 

prestiž učitelské profese ve společnosti 
35.4 58.6 12,2 25.2 

Procento učitelů spokojených se svou prací 81,8 91 88.6 91,4 

Procentuální nárůst ročního platu po 10 letech 

praxe 
58,3 15,3 2.8 – 

Procentuální nárůst ročního platu po 15 letech 

praxe 
70,3 20,2 7.3 – 

Z dat sebraných při mezinárodním průzkumu TALIS lze určit, které jsou slabé, a především 

které jsou silné stránky těchto systémů. Je nutné zmínit, že v některých oblastech, jako je 

například procento kvalifikovaných učitelů, jsou rozdíly mezi oběma zkoumanými zeměmi 
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jen drobné. Soustředíme-li se ovšem na oblasti, ve kterých je vidět větší rozdíly, jsou zřejmé 

ty, ve kterých jeden či druhý systém vyniká. Nejzajímavější poznatky nám nabízejí oblasti 

průměrného věku učitelů, subjektivní pocit připravenosti na výkon povolání učitele, vnímání 

dobré pověsti a prestiže povolání a celkové spokojenosti s povoláním.  

Nejprve se soustřeďme na Velkou Británii (Anglii). Nejzajímavějším indikátorem je zde 

bezesporu velice nízký průměrný věk, a především pak nejvyšší procento učitelů mladších 

30 let v zemích OECD. Skutečnost, že učitelé ve Velké Británii (Anglii) jsou jedni z 

nejmladších, je přisuzována především vysokým platům, které rostou s přibývající praxí (po 

10 letech praxe o více než polovinu). Při srovnání s Finskem, kde jsou platy pro začínající 

učitele ještě vyšší než ve Velké Británii (Anglii), a přestože nevykazují tak silný nárůst, jsou 

mezi nejvyššími v zemích OECD, se jeví pravděpodobné, že platové ohodnocení není 

jediným důvodem. Výsledky srovnání TALIS 2013 ukazují, že mladí učitelé vnímají prestiž 

povolání silněji než starší učitelé a jsou také se svou profesí výrazně spokojenější. 

Vezmeme-li v úvahu zaměření pedagogické přípravy na praktické znalosti a péči o uvádění 

do profese, je přesvědčivým argumentem, že je to právě anglický praktický systém, který je 

jedním z důvodů pro silné zastoupení mladých kvalifikovaných učitelů. Pro tento předpoklad 

hovoří i vysoké procento učitelů, kteří potvrzují dobrou připravenost na výkon povolání. 

Nejzajímavějším indikátorem relevantním k zaměření této práce ve Finsku je procento 

učitelů, kteří vnímají prestiž svého povolání. Jak již bylo řečeno, Finsko má jedny z 

nejkvalifikovanějších učitelů a ti se těší vysoké společenské i profesní prestiži jak ve své 

zemi, tak celosvětově. Tento fakt, spojený s vysokými platy a profesní autonomií, znamená 

v praxi také skutečnost, že v této zemi se nepotýkají s nedostatkem učitelů. Přesto má Finsko 

oproti Velké Británii (Anglii) starší učitelskou populaci a méně než 10 % kvalifikovaných 

učitelů mladších 30 let; tento fakt lze přisoudit náročnosti kvalifikačních studií, a to i časové.  

Nejslabších výsledků dosahuje Velká Británie (Anglie) v oblasti vnímané prestiže a dobré 

pověsti učitelského povolání ve společnosti. Přestože jsou učitelé dobře placeni a se svou 

prací spokojeni, jen zhruba 35 % z nich vnímá svou profesi jako společností oceňovanou. V 

tomto směru je (zvláště ve srovnání s Finskem) pravděpodobné, že slabou vnímanou prestiž 

učitelského povolání zapříčiňuje otevřenost pedagogické přípravy, která může způsobovat 

pocit deprofesionalizace. Naopak Finsko dosahuje slabších výsledků v subjektivní 
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připravenosti učitelů na výkon profese. Pozitivně ho vnímá ve Finsku pouze zhruba 70 % 

učitelů, což je v rozporu s náročností pedagogické přípravy. Srovnání s daleko lepšími 

výsledky anglických učitelů v této oblasti ukazuje na důležitou roli adaptačního období 

(případně mentoringu), DVPP a zastoupení praxe v pedagogické přípravě. 

Tab. 3 Subjektivní pocit připravenosti učitelů. Zdroj: Vlastní zpracování, data získaná 11. 2. 2018 z 

OECD.stat 

 Velká Británie 

(Anglie) 
Finsko 

Česká 

republika 

Průměr 

OECD 

Zastoupení specializace v oboru v 

pedagogické přípravě 
71,9 77,1 57.2 72,5 

Pocit dostatečné znalosti vyučovaného 

předmětu 
93,1 72,2 98,6 93,2 

Zastoupení pedagogické teorie v 

pedagogické přípravě 
75,6 75,1 55,4 69,6 

Pocit dostatečné znalosti pedagogické 

teorie 
90,5 64 91,5 88,9 

Zastoupení praxe v pedagogické přípravě 80,6 69,2 51,8 67,1 

Pocit připravenosti na vykonávání 

učitelské profese 
92,8 66 89.3 88,6 

Výsledky šetření o kvalitě pedagogické přípravy v těchto zemích, respektive o její 

schopnosti připravit učitele na realitu učitelské profese, ukazují, že učitelé ve Velké Británii 

(Anglii) se cítí daleko lépe připraveni, než finští učitelé a také než učitelé v ostatních zemích 

OECD. V rámci šetření TALIS 2013 bylo zkoumáno kolik učitelů potvrzuje jednotlivé 

zastoupení specializace v oboru, pedagogické teorie a pedagogické praxe a jak se cítí v těchto 

oblastech připraveni. Ve srovnání dvou složek pedagogické přípravy – specializace v oboru 

a teoretické pedagogické znalosti – dosahuje Velká Británie (Anglie) výrazně lepších 

výsledků v pocitu subjektivní připravenosti učitelů, přestože zastoupení těchto složek je v 

obou zemích srovnatelné. Větší rozdíl pozorujeme v zastoupení pedagogické praxe, která je 

ve Velké Británii (Anglii) výrazně vyšší. Vzhledem k tomu, že je toto jediný markantní 

rozdíl mezi oběma zeměmi, dá se předpokládat, že je to právě pedagogická praxe, která 
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pomáhá upevňovat nabyté teoretické znalosti a napomáhá upevnění učitelů v profesi. 

Pedagogická příprava Velké Británie (Anglie) se na tuto praktickou složku soustředí jak v 

kvalifikačním studiu, tak v uvádění začínajících učitelů do praxe. Tato skutečnost v kontextu 

k absenci stanoveného adaptačního období a systému mentoringu ve Finsku má 

pravděpodobně největší podíl na tom, že pouze 66 % finských učitelů se cítí připraveno na 

výkon povolání oproti 93 % učitelů anglických. Pokud ovšem přihlédneme k relativně 

dobrým výsledkům pocitu připravenosti na realitu pedagogické profese českých učitelů 

nelze jednoznačně určit, že je vysoké zastoupení pedagogické praxe jediným aktivním 

činitelem. Výsledky České republiky v šetření TALIS 2013 ukazují výrazně nižší zastoupení 

všech tří složek pedagogické přípravy než ostatní sledované země, avšak čeští učitelé přesto 

potvrzují dobrou připravenost. Tato skutečnost se dá částečně přisoudit vysokému procentu 

učitelů, kteří se účastní DVPP, nicméně pro konkrétní závěry specifické pro Českou 

republiku v této oblasti by bylo zapotřebí hlubšího zkoumání. 

Graf 5 Procento učitelů účastnících se DVPP. Zdroj: Vlastní zpracování, data získaná 10. 3. 2018 z 

OECD.stat 
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5 Pedagogická příprava v České republice 

Následující kapitola se zabývá problémy souvisejícími s pedagogickou přípravou v České 

republice. Snaží se postihnout, čím je možné se při řešení těchto problémů inspirovat na 

základě skutečností zjištěných v systémech pedagogické přípravy ve Finsku a Velké Británii 

(Anglii).  

Tato práce vznikla v odpovědi na stále se zhoršující nedostatek kvalifikovaných učitelů v 

České republice. Problém nedostatku především mladých kvalifikovaných učitelů tedy staví 

na první místo. Je však třeba chápat, že nedostatek učitelů je problém komplexní, který v 

sobě skrývá mnoho dalších dílčích faktorů, které k tomuto nedostatku vedou. Vedle 

nedostatků v systému pedagogické přípravy a uvádění do praxe se Česká republika potýká i 

s dalšími problémy, které s nedostatkem učitelů, a především s pedagogickou přípravou 

souvisí.  

Podle přehledu klíčových dat pro Českou republiku v Education at a Glance 2017 jsou 

hlavními faktory, které rozhodují o tom, zda učitel vstoupí do profese, a především zda v ní 

setrvá, výše platů, pracovní vytížení a prostředí ve školách. Tento přehled ukazuje, že jsou 

čeští učitelé mezi těmi nejhůře placenými v zemích OECD a dosahují pouze 58 % 

průměrného platu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v jiných oborech než je učitelství.  
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Ve srovnání průměrného ročního platu ve státních vzdělávacích institucích ve Finsku a 

Velké Británii (Anglii) dosahuje průměrný roční plat českého učitele zhruba poloviny jejich 

objemu.  

Graf 6 Roční nároková složka platu ve státních institucích (v USD), sledovaná skupina: kvalifikovaní 

učitelé. Zdroj: Vlastní zpracování, data získaná 10. 3. 2018 z OECD.stat 

Klíčové indikátory ukazují, že je v České republice vyšší podíl učitelů starších 50 let a také 

genderové rozvrstvení je více nakloněno ženám, než je v ostatních zemích OECD obvyklé, 

viz Graf 7 a 8. 

Graf 7 Genderové rozvrstvení učitelské populace. Zdroj: Vlastní zpracování, data získaná 10. 3. 2018 z 

OECD.stat 
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Graf 8 Věkové rozvrstvení učitelské populace. Zdroj: Vlastní zpracování, data získaná 10. 3. 2018 z 

OECD.stat 

Zejména data týkající se vysokého průměrného věku ukazují na nízkou atraktivitu učitelské 

profese. O této skutečnosti svědčí i výsledky šetření TALIS, které ukazují, že v České 

republice pouze 12,2 % učitelů má pocit, že je jejich profese ve společnosti vážená a 

respektovaná (OECD 2013c). 

Graf 9 Procento učitelů, kteří vnímají dobrou pověst a prestiž učitelské profese ve společnosti. Zdroj: Vlastní 

zpracování, data získaná 10. 3. 2018 z OECD.stat 
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Subjektivně vnímaná spokojenost učitelů i jejich profesní zdatnost jsou podle výsledků 

šetření TALIS z roku 2013 nízké. Přestože se 95 % učitelů hodnotí jako spokojení se svým 

výkonem, svou profesní zdatnost hodnotí hůře než v ostatních zemích. Pocit nedostatečné 

zdatnosti a připravenosti mají zejména v oblasti práce s žáky, s jejich zapojováním do aktivní 

výuky a ve využívání alternativních metod výuky. Nějakou míru spokojenosti s výběrem 

učitelského povolání pociťuje většina učitelů, ale téměř třetina uvažuje o tom, zda by jiné 

povolání nebylo lepší a čtvrtina uvádí, že pokud by si vybírali znovu, pedagogickou profesi 

by si nezvolili. Z šetření TALIS 2013 vyplývá souvislost mezi subjektivně vnímanou 

zdatností a vyšší spokojeností s profesí. Získaná data také ukazují na souvislost mezi vyšší 

vnímanou zdatností a spoluprací mezi učiteli a zpětnou vazbou, a to jak v České republice, 

tak v ostatních zkoumaných zemích. Tato zjištěná souvislost zdůrazňuje fakt absence 

adaptačního období a formálního mentoringu v České republice. „Pro zaškolení nových 

učitelů se v ČR využívají spíše neformální postupy. Praxe mentorování je ve školách v ČR 

také poměrně málo obvyklá (zejména v mezinárodním srovnání).” (Kašparová et al. 2014a, 

s. 18) Pouze 62 % učitelů vyučuje na škole, která poskytuje nějakou formu adaptačního 

programu a 45,2 % učitelů adaptačním obdobím při nástupu prošlo.  

Graf 10 Procento učitelů, kteří absolvovali adaptační období. Zdroj: Vlastní zpracování, data získaná 10. 3. 

2018 z OECD.stat 
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5.1 Nedostatky systému pedagogické přípravy v České republice 

Definování problémů a oblastí, které vyžadují pozornost: 

● Nedostatek kvalifikovaných učitelů 

● Nejnižší platy v zemích OECD 

● Vysoký podíl učitelů starších 50 let 

● Dílčí problémy týkající se a/nebo vedoucí k nedostatku:  

a) nízká atraktivita profese 

b) absence kariérního a s ním spojeného platového postupu 

c) poměrně dlouhé a náročné teoretické studium neodpovídá platovému ohodnocení 

ani společenskému statusu 

d) nízký podíl praxe v primární pedagogické přípravě 

e) absence formálního adaptačního období, které pomáhá skloubit získané teoretické 

znalosti s realitou výuky. 

Česká školní inspekce vypracovala v roce 2014 analytickou zprávu k šetření TALIS 2013, 

která rozvádí výsledky tohoto šetření a navrhuje doporučení k řešení zjištěných klíčových 

problémů v rozsahu uvedeného definování. Podle této zprávy se doporučuje v zájmu zlepšení 

podmínek pedagogické profese, které povedou k větší spokojenosti a zvýšení její atraktivity, 

zvýšit pocit důvěry ve vlastní schopnosti a připravenosti učitelů. Kroky vedoucí k tomuto 

výsledku zahrnují zajištění kvalitního formálního vzdělávání (a to jak teorie, tak praxe), 

podporu spolupráce učitelů a poskytování zpětné vazby. Začínajícím učitelům se doporučuje 

poskytovat zvýšenou oporu zejména v oblasti práce se žáky. V neposlední řadě zdůrazňuje 

zpráva ČSI komplexní nastavení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, aby bylo 

schopno pružně reagovat na různé potřeby učitelů v rozmanitých oblastech. Nabídka dalšího 

vzdělávání by měla reflektovat potřebu učitelů zlepšovat se jak v oborové didaktice, tak v 

pedagogických dovednostech. Další vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo být 

provázáno se systémem hodnocení a mělo by zvyšovat motivaci učitelů implementovat více 

výukových metod a přístupů a dodávat sebedůvěru ve vlastní schopnosti (Kašparová et al. 

2014b, s. 72). 
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Z šetření TALIS 2013 a z analytické zprávy k němu vypracované je znát, že komplexní 

řešení problému nedostatku kvalifikovaných učitelů tkví především v lepším nastavení 

dílčích faktorů, které jej způsobují. V následující sekci se proto zaměříme na to, jakým 

způsobem tyto definované nedostatky systému pedagogické přípravy a profesní dráhy 

vypadají ve Finsku a Velké Británii (Anglii), a zda a čím se může v jejich řešení Česká 

republika inspirovat. 

5.2 Možné změny systému pedagogické přípravy v České republice 

Atraktivita profese a spokojenost učitelů 

Tab. 4 Atraktivita profese a spokojenost učitelů 

Velká Británie (Anglie) Finsko 

● Pouze třetina učitelů vnímá své povolání jako 

ve společnosti vážené a oceňované.  

● 82 % učitelů je spokojeno s pedagogickou 

profesí 

● 80 % procent by rozhodně volilo pedagogickou 

profesi znovu 

● Méně než 10 % lituje svého výběru 

● Mladí učitelé jsou se svou profesí spokojenější 

než starší učitelé 

● 60 % učitelů vnímá vysokou prestiž svého 

povolání ve společnosti 

● Minimum učitelů opouští pedagogickou profesi 

● Autonomie učitele a jeho zapojení do řídicích 

procesů školy 

● 91 % učitelů je spokojeno se svou profesí 

(95 % vnímá převahu pozitiv) 

● Pouze 5 % lituje své volby 

Prestiž a váženost učitelské profese je ve Finsku mnohonásobně vyšší než v České republice. 

Téměř všichni učitelé také vnímají převahu pozitiv profese nad jejími negativy a pouze 5 % 

učitelů by si vybíralo jinak, pokud by měli tu možnost. Za spokojeností učitelů a respektem 

k nim stojí dle většiny zdrojů, vedle formální kvalifikovanosti, vysoká míra jejich profesní 

autonomie. Finský učitel je autoritou nejen ve své třídě, ale i ve vztahu ke svým kolegům a 

k řízení školy. Ve Velké Británii (Anglii) nevnímají prestiž povolání učitelé tak dobře a vyšší 

míru spokojenosti s profesí vyjádřilo 82 %. Na druhou stranu však z výsledků šetření 

vychází, že mladí učitelé jsou v tomto směru optimističtější a svou profesi vnímají celkově 

lépe. 

V České republice je problém prestiže učitelského povolání naléhavý, pouze 12 % učitelů ji 

vnímá dobře, přestože 95 % je se svou prací spokojeno. Pokud vezmeme v úvahu tato čísla 

a skutečnost, že průměrný věk českého učitele je vysoký, je jasné, že je třeba se soustředit 

na atraktivitu profese, zejména směrem k mladým lidem. Ve Finsku se ukazuje spojitost 
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mezi spokojeností učitelů a jejich samostatností a postavením ve škole. V tomto směru může 

Česká republika pracovat na zlepšení učitelské pověsti rozšířením učitelských pravomocí a 

zlepšením jejich postavení ve škole. Zejména je v České republice znát problém učitelské 

autority, respektive její nedostatečnosti a nízké míře respektu k učiteli a k pedagogické 

profesi jak ze strany žáků, tak ze strany jejich rodičů.  

Dobré výsledky Velké Británie (Anglie) mezi mladými učiteli jsou signálem, že pokud chce 

Česká republika pracovat na získávání nových a mladých uchazečů o profesi, nabízí se zde 

mnoho inspirace.  

Kariérní a platový postup odpovídající náročnosti dosaženého vzdělání 

Tab. 5 Kariérní a platový postup 

Velká Británie (Anglie) Finsko 

● 53 % učitelů má pocit adekvátního platového 

ohodnocení 

● 65 % učitelů pracujících na plný úvazek má 

pocit otevřené cesty ke kariérnímu postupu 

● Ve srovnání s ostatními zeměmi jsou platy 

učitelů vysoké 

● Vysoký nárůst platu v závislosti na délce 

praxe: 58 % po 10 letech, 72 % po 15 letech 

praxe 

● Vysoká spokojenost s platovým ohodnocením 

● Ve srovnání s ostatními zeměmi jsou platy 

učitelů vysoké 

● Relativně vysoký nástupní plat 

● Nárůst platu po 10 letech praxe o 15 %, po 15 

letech o 20 % 

● Systém DVPP není formálně stanoven a 

navázaný na kariérní nebo platový postup 

 

Platové a kariérní podmínky jsou důležitým motivačním faktorem pro volbu povolání. 

Šetření motivačních schémat českých učitelů a studentů pedagogiky ukazuje, že nízký plat 

a absence kariérního postupu je jedním z hlavních důvodů, proč není učitelství pro mladé 

lidi atraktivní profesí. U studentů pedagogických fakult se ukázalo, že absence kariérního 

růstu je pro ně výrazně důležitější než pro již zavedené učitele a vnímají ji jako překážku pro 

volbu povolání. Dalším faktorem, který ovlivňuje spokojenost učitelů v povolání, je jejich 

další vzdělávání a rozšiřování profesních kompetencí.  

Učitelské platy jsou v České republice jedny z nejnižších ze zemí OECD. Také zde není 

zavedený takový kariérní systém, který by pracoval s postupem v rámci profese, kariérní 

postup učitele je omezen na směřování k řídícím pracovním pozicím nebo ke specializaci v 

rámci nepřímé pedagogické činnosti. Procentuální nárůst platu českého učitele po 10 letech 

praxe je 3 % a po 15 letech praxe 7 %; naproti tomu je nárůst ve stejných obdobích ve Velké 
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Británii 58 a 72 % a ve Finsku 15 a 20 %. V oblasti kariérního a platového postupu by měla 

Česká republika zavést takový systém, který by provázal profesní postup s vyšším 

odměňováním. S přihlédnutím ke srovnávaným zemím je v České republice stěžejní zvýšit 

učitelské platy a zajistit jejich průběžné zvyšování v závislosti na délce praxe a na zvyšování 

profesních kompetencí.  

Graf 11 Procentuální nárůst průměrného platu učitele v závislosti na délce praxe. Zdroj: Vlastní zpracování, 

data získaná 10. 3. 2018 z OECD.stat 
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Náročnost a délka teoretické a praktické pedagogické přípravy, její subjektivní 

zhodnocení 

Tab. 6 Pedagogická příprava a její subjektivní zhodnocení 

Velká Británie (Anglie) Finsko 

● 92 % učitelů absolvovalo kvalifikační 

pedagogickou přípravu  

● Formálně stanovený profesní standard QTS 

● Velké množství způsobů dosažení QTS 

● Důraz na praxi 

● Univerzitní i školní (postgraduální) formy 

pedagogické přípravy 

● Možnosti pozdějšího vstupu do pedagogické 

profese zaměřené na praktickou výuku 

● 92 % učitelů absolvovalo kvalifikační 

pedagogickou přípravu 

● Finsko má jedny z nejkvalifikovanějších učitelů 

● Univerzitní pedagogická příprava 

● Absence jiných forem pedagogické přípravy 

● Specializace v pedagogice probíhá souběžně se 

specializací v oboru nebo návazně 

● Důraz na teoretické znalosti, zejména v oboru 

● Žádný formálně stanovený profesní standard 

(vyjma absolvování předepsaného studia) 

Subjektivní zhodnocení připravenosti k výkonu pedagogické profese 

● 93 % učitelů má pocit dostatečné znalosti 

vyučovaného předmětu 

● Pouze 9,5 % učitelů uvádí nedostatečnou 

znalost pedagogické teorie 

● 92,8 % učitelů má pocit připravenosti na 

vykonávání učitelské profese 

● 72,2 % učitelů je spokojeno se získanými 

znalostmi ve své oborové specializaci 

● 28 % učitelů uvádí nedostatečnou praktickou 

připravenost 

● 36 % uvádí nedostatečné pedagogické znalosti 

a schopnosti 

● 66 % učitelů se cítí připraveno na vykonávání 

učitelské profese 

Ve Finsku a Velké Británii (Anglii) je stejné procento učitelů, kteří absolvovali kvalifikační 

pedagogickou přípravu. Ve Finsku existuje pouze univerzitní pedagogická příprava tak jak 

je popsáno v kapitole 4.2.2, ve Velké Británii (Anglii) je pedagogická kvalifikace založená 

na profesním standardu QTS, ke kterému vede velké množství cest, popsaných v kapitole 

4.1.2. Vyjma rozdílného množství cest k získání pedagogické kvalifikace je zřejmý hlavně 

rozdíl v zaměření. Zatímco finská univerzitní příprava je zacílená především na teoretické 

znalosti, a to jak oborové, tak pedagogické, britská pedagogická příprava, a to ať školní nebo 

univerzitní, zdůrazňuje praktickou stránku. Velká Británie (Anglie) také předepisuje 

učitelům další vzdělávání, které ve Finsku není formálně stanovené a přestože se ho učitelé 

účastní, tak v menší míře než ve Velké Británii (Anglii) a než je v ostatních sledovaných 

zemích obvyklé. V subjektivním hodnocení toho, jak se pedagogové cítí připraveni na výkon 

svého povolání je na tom Velká Británie (Anglie) výrazně lépe, až 93 % učitelů má pocit 

dostatečné připravenosti oproti pouze 66 % finských učitelů. Jak bylo podrobněji popsáno v 
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kapitole 4.3, zastoupení oborových a pedagogických teoretických znalostí je v obou zemích 

relativně srovnatelné a pocit připravenosti se dá věrohodně přisoudit podílu praxe a také 

dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Na základě těchto poznatků se může Česká republika inspirovat a zakomponovat do 

pedagogické přípravy více praxe. Zejména pro řešení nedostatku učitelů by mohlo být účinné 

implementovat systém školní pedagogické přípravy obdobný, jaký funguje ve Velké Británii 

(Anglii). Systém pedagogické přípravy v České republice je podobně jako ve Finsku 

poměrně náročný a to jak časově tak obsahově, neposkytuje ovšem absolventům adekvátní 

ohodnocení ani platové ani společenské. Kombinace těchto dvou faktorů je jedním z 

klíčových důvodů nedostatku zájemců o pedagogickou profesi, a to jak na úrovni maturantů, 

tak potenciálních zájemců z jiných profesí. Česká republika sice uchazečům o přechod k 

učitelství z jiných oborů poskytuje možnost doplnit si pedagogické minimum, nicméně to 

má podobu relativně dlouhého teoretického studia. Zde se nabízí inspirace systémem Velké 

Británie (Anglie), který nabízí do učitelství poměrně snadný vstup bez nutnosti absolvovat 

převážně teoretické studium a odložit tak změnu profese o několik let. Alternativou 

zavedeného pedagogického minima by byla například možnost doplnit si kvalifikaci v 

prvním roce (nebo delším období) zaměstnání na škole ve spojitosti s adaptačním obdobím, 

ve kterém by začínající učitelé nebo uchazeči o pedagogickou kvalifikaci měli k dispozici 

metodickou podporu a kurzy teorie pedagogiky.  

Adaptační období 

Tab 7 Adaptační období 

Velká Británie (Anglie) Finsko 

● Adaptační období je povinné a zákonem 

stanovené na jeden akademický rok 

● 99 % ředitelů potvrzuje zavedené adaptační 

období pro nové nebo začínající učitele 

● Úspěšným absolvováním adaptačního období je 

podmíněno oprávnění učit na státních školách 

● Systém mentoringu (i pro zavedené učitele) 

● Adaptační období není formálně stanoveno 

● Mentoring je pouze dobrovolnou činností a 

potvrzuje ho jen zhruba 3 % učitelů 

● Kultura spolupráce a vzájemné podpory mezi 

školami a učiteli však existuje 

Ve Finsku není na rozdíl od Velké Británie (Anglie) adaptační období formálně stanoveno a 

mentoring je pouze dobrovolnou činností, která není nijak ustavena. Finští učitelé ovšem 
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zdůrazňují meziškolní a kolegiální spolupráci, sdílení materiálu, know-how a zkušeností. Ve 

Velké Británii (Anglii) je adaptační období pevně začleněno do pedagogické přípravy a 

teprve jeho úspěšným završením získává začínající učitel akreditaci učit na státních školách. 

Služeb mentora mohou využívat jak začínající, tak i zavedení učitelé.  

V návrhu změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, z roku 2016, který 

měl za cíl implementovat kariérní řád, se počítalo se zavedením adaptačního období a s 

novou institucí uvádějícího učitele. Tento návrh nebyl schválen, nicméně pokud by se měl 

zavést upravený kariérní řád, bylo by možné po vzoru Velké Británie provázat adaptační 

období se získáním a/nebo doplněním pedagogické kvalifikace. Tento systém by usnadnil 

vstup do pedagogické profese zejména budoucím učitelům odborných předmětů nebo 

například rodilým mluvčím se zájmem o pozici učitele jazyků. Zároveň by takový systém 

znamenal otevření dveří do pedagogické profese, které by zároveň neznamenalo 

deprofesionalizaci učitelského standardu a nesnižovalo jeho hodnotu. Otázkou k hlubšímu 

zkoumání je zda je vhodné takový systém zavádět na všech stupních vzdělávání, nebo ho 

omezit pouze na sekundární. V sekundárním vzdělávání je stěžejní obsahová stránka výuky 

a účast odborníků z praxe ji může zkvalitnit a obohatit, zatímco v primárním vzdělávání 

musí učitelé mít specifické pedagogické (didaktické) znalosti a schopnosti.  

Atraktivita profese 

Tab 8 Atraktivita profese 

Velká Británie (Anglie) Finsko 

● Přes 30 % učitelů mladších 30 let 

● 78 % učitelů mladších 50 let 

● 82 % učitelů spokojených se svou prací 

● 53 % učitelů vnímá plat jako adekvátní 

náročnosti profese 

● Mladí učitelé vnímají profesi lépe 

● 93 % učitelů se cítí dobře připraveno na výkon 

profese 

● Průměrný věk učitele je 39 let, zájemci o 

pedagogickou profesi mají perspektivu práce v 

mladém kolektivu 

● Vysoký nástupní plat zvyšující se s přibývající 

praxí 

● 60 % učitelů vnímá vysokou prestiž své profese 

ve společnosti 

● 91 % učitelů je se svou prací spokojeno 

● Vysoká míra profesní autonomie učitelů 

● Pedagogická příprava je velice náročná a 

výběrová, zajišťuje absolventům společenské 

postavení, garanci zaměstnání a platové 

ohodnocení 

Ve Finsku se pedagogická profese bezesporu těší skvělému společenskému postavení. 

Kvalifikační studium pro výkon učitelského povolání je výběrové a náročné, absolventům 
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zajišťuje garanci prestižní kariéry a odpovídajícího platu. Atraktivitu pedagogické profese 

však nelze kvantifikovat a nic nenaznačuje, že je možné dosáhnout jejího zvýšení pouze 

implementací systému, který jinde dosahuje dobrých výsledků. Selektivnost finského 

systému pedagogické přípravy sice vede k vynikajícím výsledkům, nicméně jeho fungování 

vyžaduje i splnění dalších podmínek, jako je například vyšší poptávka než nabídka. 

Selektivnost systému a atraktivita profese jsou spojité nádoby a ve Finsku je tento systém 

dobře a dlouho zavedený. Jeho překlopení do České republiky by vyžadovalo značné zúžení 

počtu studentů přijímaných k pedagogickému studiu, změnu a zkvalitnění pedagogické 

přípravy a především podstatné zvýšení učitelských platů. Taková změna provedená 

politickým rozhodnutím nemůže garantovat stejný výsledek jako ve Finsku, vyžaduje totiž 

součinnost na všech úrovních vzdělávacího systému, kterou lze jen těžko centrálně prosadit 

a vynutit.  

Cestou k zatraktivnění pedagogické profese v České republice je řešení nedostatků 

aktuálního systému. Řešení mohou čerpat inspiraci v zahraničních systémech, je třeba je 

ovšem upravit a implementovat se zřetelem k historickému kontextu učitelství v České 

republice a k existujícímu vzdělávacímu systému. Oba zkoumané systémy jsou specifické 

co do historického postavení učitele v dané zemi i co do problémů, s nimiž se potýkají. Ty 

mohou být při zběžném pohledu shodné s problémy učitelství v České republice, nemají 

nutně stejné příčiny. Je také třeba zdůraznit, že zejména ve Finsku je profese učitele 

dlouhodobě upevněna a udržení prestiže nevyžaduje žádné radikální kroky a nestandardní 

náročnost. Velká Británie (Anglie) sice, stejně jako Česká republika, řešila a řeší nedostatek 

kvalifikovaných učitelů a tento problém vedl ke změně systému pedagogické přípravy v 

podobu, kterou popisuje tato práce; tento nedostatek však nemá stejné důvody. 

Pokud shrneme poznatky z této kapitoly, můžeme nastínit několik možných inspirací: 

● Zvýšení profesní autonomie učitelů a upevnění jejich pozice ve škole (Finsko) 

Jedním z důvodů nízké atraktivity učitelské profese v České republice je slabá míra respektu 

k učiteli jako k autoritě mezi žáky, rodiči a společnosti celkově. Naopak ve Finsku je jedním 

z citovaných důvodů atraktivity učitelství jejich profesní autonomie a pozice v rámci školy. 

Upevnění učitelské pozice jako autority v rámci školy, rozšíření jejich pravomocí a 
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poskytnutí možnosti (do určité míry) ovlivňovat řídicí procesy školy má potenciál zvýšit 

jejich profesní autoritu a přispět ke zlepšení prestiže učitelství. 

● Zvýšení učitelských platů a zavedení jasně definovaného kariérního postupu 

(Finsko a Anglie) 

Učitelské platy jsou v současné době v České republice nejnižší ze všech zemí OECD a jen 

velice pozvolna rostou v závislosti na délce praxe. Vzhledem k délce a náročnosti studia 

nejsou platy učitelů adekvátní a neodpovídají ani náročnosti povolání. Stejně jako ve Finsku 

a Velké Británii (Anglii) a v dalších zemích OECD by se mělo v České republice pracovat 

na zvýšení učitelských platů tak, aby byly srovnatelné s průměrným platem terciárně 

vzdělaných pracovníků v jiných oborech. Zároveň je vhodné nastavit systém odměňování 

tak, aby reflektoval zvyšování profesních kompetencí. Jasně definovaný kariérní postup v 

rámci učitelské profese, který by byl spojen s nárůstem platu, zatím v České republice chybí. 

● Zvýšení podílu zastoupení praxe v pedagogické přípravě (Anglie) 

Z výsledku srovnání lze odvodit, že zastoupení praxe v primární pedagogické přípravě je 

důležité a odráží se v pocitu připravenosti učitelů na výkon povolání. V České republice je 

podíl praxe poměrně nízký a skládá se především z náslechů a výuky v klinickém prostředí 

fakultních škol. V této oblasti by bylo možné po vzoru Velké Británie (Anglie) jednak 

zakomponovat více praxe do pedagogické přípravy, jednak praxí v rámci adaptačního 

období podmínit získání kvalifikace během prvního roku v profesi. Takový postup má 

potenciál řešit jak upevnění teoretických znalostí studentů pedagogiky, tak uvádění učitelů 

do praxe a zmírňování jejich předčasného drop-outu a vyhoření.  

● Zavedení adaptačního období a mentoringu, zakomponování adaptačního období 

do kvalifikační pedagogické přípravy (Anglie) 

Velká Británie (Anglie) věnuje velkou pozornost péči o začínající učitele. Je zde stanovené 

adaptační období pro všechny začínající učitele, kterým je podmíněno získání statusu 

kvalifikovaného učitele. Po anglickém vzoru může Česká republika implementovat systém 

uvádění do praxe, během kterého by byla novým učitelům poskytována metodická a 

pedagogicko-psychologická podpora. Česká republika již fungující systém DVPP má, 
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adaptační období a mentoring jsou tak dalším logickým krokem k podpoře celoživotního 

vzdělávání a zvyšování profesních kompetencí učitelů. 

● Zavedení možnosti vstupu do profese zájemcům z řad odborníků z praxe, který 

by nevyžadoval dlouhé teoretické studium; namísto toho by je zaškoloval přímo 

v praxi, například během upraveného adaptačního období (Anglie) 

Ve Velké Británii (Anglii) existuje řada možností vstupu do učitelství pro odborníky z praxe, 

aniž by museli absolvovat univerzitní studium. Zde se nabízí celá řada inspirací jak v České 

republice umožnit podobný vstup do profese zájemcům z jiných oborů. Je na místě kriticky 

zvážit, zda je vhodné umožňovat tímto způsobem dosažení kvalifikace pro výuku v 

primárním vzdělávání. Pro výuku v sekundárním vzdělávání je však stěžejní obsah 

vyučovaných předmětů, tedy získání specialistů může být přínosné zejména pro výuku 

odborných předmětů. Další oblastí, která by mohla těžit z otevření praktické cesty k získání 

kvalifikace učit, je výuka jazyků. Možnost doplnit si pedagogické minimum přímo ve škole 

během upraveného adaptačního období by mohlo být daleko lákavější například pro rodilé 

mluvčí, kteří chtějí učit, ale teoretické studium je pro ně nad rámec možností a zájmu. 

  



 

61 

6  Závěr 

Pedagogická příprava budoucích učitelů je klíčovým faktorem, který má vliv na spokojenost 

učitelů v profesi a zásadním způsobem ovlivňuje atraktivitu učitelského povolání. Česká 

republika dlouhodobě řeší problém nedostatku kvalifikovaných učitelů způsobený 

nedostatečnou přitažlivostí učitelství zejména mezi mladými lidmi, kteří stojí před volbou 

kvalifikačního studia pro budoucí povolání. Nedostatek zájmu o učitelskou profesi a 

celoživotní přípravu na ni lze vysledovat nejen mezi studenty, kteří zatím o budoucím 

povolání teprve uvažují, ale i mezi studenty pedagogických fakult. Problém motivace k 

volbě povolání pedagoga má dvě zásadní složky: motivaci k volbě povolání pedagoga před 

i po absolvování kvalifikačního studijního programu a praktický nezájem o dlouhodobou 

pedagogickou praxi.  

Primárním cílem této práce byla analýza a srovnání dvou zahraničních systémů, které byly 

vybrány na základě odlišného zaměření kvalifikační pedagogické přípravy, a to systém 

Velké Británie (Anglie) a Finska. Výzkumnými otázkami bylo zjistit, jak tyto modely 

pedagogické přípravy fungují, jaké jsou jejich výsledky a jaké jsou jejich silné a slabé 

stránky především vzhledem k motivaci a získávání uchazečů. Bylo zjištěno, že specifikem 

systému pedagogické přípravy ve Velké Británii (Anglii) je množství cest k získání 

pedagogické způsobilosti pro uchazeče s oborovými znalostmi ale omezenou formální 

kvalifikací. Vedle univerzitního studia nabízí Velká Británie (Anglie) cestu získání 

kvalifikace k výkonu pedagogické profese v rámci zaměstnání na částečný úvazek ve škole 

akreditované pro poskytování kvalifikační přípravy. Finsko naopak uplatňuje formální 

souběžnou či návaznou univerzitní přípravu bez možnosti alternativních cest k získání 

akreditace učit.  

V souladu s druhou výzkumnou otázkou byly tyto systémy vybrány jako reprezentativní 

vzorky k porovnání opačných přístupů k pedagogické přípravě, které i přes vzájemné rozdíly 

dosahují v mezinárodních srovnáváních pravidelně nadprůměrných výsledků. Oba systémy 

byly analyzovány se zřetelem na jejich slabiny a přednosti v získávání a produkci kvalitních 

a dlouhodobě motivovaných pedagogů. Z této analýzy vyplynulo, že předností anglického 

systému je důraz na praxi v pedagogické přípravě, který zajišťuje pedagogům pocit 

dostatečné připravenosti a odráží se i na jejich spokojenosti s profesí. Podstatně vyšší podíl 
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učitelů mladších 30 let i tendence mladších pedagogů vnímat profesi optimisticky naznačuje 

dobrou funkci zavedené péče nejen o začínající učitele v podobě adaptačního období, 

mentoringu a DVPP. Nedostatkem tohoto systému je nižší vnímaná prestiž povolání učitele. 

Silnou stránkou finského systému pedagogické přípravy je produkce vysoce 

kvalifikovaných, vážených učitelů. Tito učitelé mají v závislosti na délce a náročnosti 

kvalifikačního studia odpovídající platové ohodnocení a profese se těší vysoké prestiži. 

Slabou stránkou je zde poměrně nízká subjektivní připravenost finských učitelů na výkon 

povolání, pravděpodobně zapříčiněná nižším podílem praxe v pedagogické přípravě a 

absencí formálně stanoveného adaptačního období i DVPP.  

Sekundárním cílem této práce bylo zjistit, zda je možné některé z dílčích složek celkového 

problému nízké atraktivity pedagogické profese v České republice řešit úpravou primární 

pedagogické přípravy na základě získaných poznatků. Atraktivitu profese a její prestiž ve 

společnosti bylo navrženo řešit zvýšením profesní autonomie učitelů, zlepšením jejich 

pozice ve škole, zvýšením učitelských platů a zavedením kariérního postupu. Motivaci 

zájemců pro volbu pedagogické profese jakož i současných učitelů pro dlouhodobé setrvání 

a spokojenost v profesi bylo doporučeno podpořit zvýšením podílu praxe v pedagogické 

přípravě, zavedením adaptačního období a mentoringu. Jako řešení akutního nedostatku 

kvalifikovaných učitelů, především odborných předmětů a jazyků, bylo navrženo ustavení 

praktické cesty k doplnění si pedagogické kvalifikace během výuky ve škole v rámci 

upraveného adaptačního období. 

Teoretickým podkladem práce byly definice zkoumané problematiky a klíčových pojmů na 

základě odborné literatury doplněné o kontextuální vymezení a objasnění důvodů pro výběr 

zkoumaných systémů. Výzkumná část práce proběhla formou srovnávací obsahové analýzy 

za pomoci veřejně dostupných dokumentů a dat získaných z mezinárodních šetření. 

Předpokladem práce bylo potvrzení souvislosti pedagogické přípravy s atraktivitou profese 

a se spokojenosti učitelů, které určují jejich dlouhodobou motivaci.  

Výsledkem šetření byl ucelený obraz funkčnosti modelů pedagogické přípravy ve 

srovnávaných zemích a jejich výsledky. Srovnání těchto výsledků pak ukázalo jejich silné a 

slabé stránky. Jedním z nejzajímavějších témat zjišťování byl subjektivní pocit připravenosti 

učit. Ze srovnání vyplynulo, že tuto připravenost učitelů na realitu pedagogické praxe 
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významně ovlivňuje podíl praxe v pedagogické přípravě, adaptační období a DVPP. Velká 

Británie (Anglie), která začleňuje vyšší podíl praxe i péče o pedagogické kompetence již 

kvalifikovaných učitelů, dosahuje výrazně lepších výsledků v pocitu subjektivní 

připravenosti učitelů, přičemž zastoupení teoretického studia oboru a pedagogiky je v obou 

zemích srovnatelné. Na základě tohoto srovnání byla potvrzena hypotéza významného 

propojení praktické pedagogické přípravy se spokojeností učitelů.  

Druhým relevantním zjištěním je nadprůměrně vysoký počet mladých učitelů ve Velké 

Británii (Anglii). Tento výsledek je přisuzován zejména vysokému učitelskému platu, ale 

výsledky šetření provedeného v této práci ukazují na to, že nejde o jediný důvod a s 

přihlédnutím k ostatním zjištěným skutečnostem je spojitost s modelem praktické 

pedagogické přípravy a celoživotním vzděláváním značně pravděpodobná. Ve srovnání s 

Finskem, které má platy na podobné úrovni, jsou učitelé ve Velké Británii (Anglii) výrazně 

mladší. 

V souladu se sekundárním cílem práce a s přihlédnutím k výsledkům šetření byly nastíněny 

možnosti řešení dílčích nedostatků systému pedagogické přípravy v České republice. Tyto 

návrhy úprav systému pedagogické přípravy v České republice byly provedeny za účelem 

iniciovat diskuzi mezi pedagogickou i nepedagogickou veřejností, která by vedla k dalším 

potřebným šetřením a k systematickému řešení.  

Vytvoření strategie, která by vedla ke zlepšení současné kritické situace nedostatku 

kvalitních učitelů a upadající vážnosti pedagogické profese v České republice, vyžaduje 

výzkum, který dalece přesahuje stanovený rámec této práce. Závěrem se tedy uvádějí další 

výzkumné oblasti, které s problematikou souvisejí a návrhy šetření, která by mohla sloužit 

jako podklad komplexního řešení. 

● Výzkum motivačních schémat pro výběr povolání studentů v posledních ročnících 

středních škol a prvních ročnících pedagogických fakult. 

● Stanovení učitelského standardu, který by sloužil jako podklad pro nastavení cíle 

pedagogické přípravy i DVPP. 

● Srovnání výsledků vzdělávání (gramotnosti) ve zkoumaných zemích pro potvrzení 

schopnosti systému pedagogické přípravy produkovat kvalitní učitele. 
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● Výzkum spokojenosti učitelů s obsahem a podobou adaptačního období v zemích, kde 

je formálně stanoveno. 
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