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Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku 
mezi lety 2006–2016 

Abstrakt 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení nejdůležitějších vývojových trendů věkové 

a pohlavní struktury učitelů základních a středních škol v Česku za roky 2006–2016. Nejprve je 

v práci představen systém českého školství a poté následuje analýza věkové a pohlavní struktury 

učitelů. V práci jsme použili několik ukazatelů: průměrný a mediánový věk, index stáří a index 

feminity učitelů na prvním a druhém stupni základních škol a středních škol. Na základě těchto 

ukazatelů jsme popsali stárnutí populace učitelů a feminizaci učitelské profese. Vypracovali jsme 

analýzu počtu absolventů pedagogických oborů vysokých škol a absolventů kurzů celoživotního 

vzdělávání se zaměřením na vzdělávání. Nakonec jsme popsali projekci počtu žáků základních a 

středních škol a vývoj počtu žáků na jednoho učitele za roky 2006–2016. Z projekce počtu 

potřebných úvazků učitelů základních a středních škol ve vztahu na předpokládaném počtu žáků 

jsme zjistili, že bude potřeba více pracovních úvazků učitelů. 

 

Klíčová slova: učitelé, věková struktura, pohlavní struktura, základní škola, střední škola, 

Česko, feminizace 



 

 

 

Age and sex structure of elementary and high school teachers in Czechia 
from 2006 to 2016 

Abstract 

The main goal of this bacelor thesis is evaluation of the most important development trends of 

age and sex structure of elementary and high school teachers in Czechia from 2006 to 2016. First 

we described system of czech education and then we analyze age and sex structure of teachers. In 

the thesis we used several indicators: average and median age, ageing index and feminity index 

of elementary and high school teachers. Based on this indicators we described population aging 

of teachers and feminisation of teaching profession. We created analyze of number of graduates 

of pedagogical disciplines on colleges and we also analyzed graduates of courses lifelong learning 

with a focus on education. Finally we described a forecast of number of elementary school pupils 

and the development of number of pupils per teacher for 2006–2016. Based on the forecast of 

needed time jobs of elementary and high school teachers in relation to estimated number of pupils 

we found out that we will need more full-time jobs of teachers. 

 

 

Keywords: teachers, age structure, sex structure, elementary school, high school, Czechia, 

feminization
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Kapitola 1 

Úvod  

Vzdělávání v současné civilizaci prochází velkým rozvojem. Můžeme dnes slyšet o „učící se 

společnosti“, ve které povinné školní vzdělávání i další formy vzdělávání nabývají na větší 

důležitosti pro život lidí. Všechny vyspělé i méně rozvinuté země se snaží vytvořit co nejlepší 

vzdělávací systém s ohledem na své ekonomické možnosti a kulturní orientaci (Průcha, 2002). 

Samotné vzdělávání a osoba pedagoga nejsou jako takové součástí oboru demografie. Pokud ale 

budeme pohlížet na pedagogy jako na uzavřenou populaci, můžeme ji z pohledu demografie 

analyzovat. Máme omezené některé prostředky, jaké demografie k popisu populace nabízí, ale 

lze se zaměřit na ty nejzákladnější struktury, podle pohlaví a věku. 

Struktura dle věku a pohlaví u pedagogů v Česku je pro demografickou analýzu velmi 

důležitá. Nevypovídá totiž jen o samotné struktuře, ale i o stavu školství jako takovém. Kontext 

stárnutí populace se projeví i zde a vysoký věk učitelů může vést ke generačním rozdílům 

a nepochopení současné mladé generace. V pozadí nezůstává ani citlivá otázka převažujícího 

počtu žen ve školství a větší zapojení mužské části populace do procesu výchovy žáků a studentů 

na školách.  

Cílem práce je popsat současnou demografickou situaci pedagogů a na jeho základě následně 

čtenáři přiblížit možný vývoj v příštím desetiletí. Současná věková a pohlavní struktura je 

popsána za období 2006 až 2016. Rozvedení stanoveného cíle bude uvedeno níže. 

1.1. Přehled odborné literatury 

Pedagogika je společenská věda, která zkoumá podstatu, strukturu, vývoj, funkci a zákonitosti 

výchovy. Pedagogika vidí vzdělávání jako záměrnou, cílevědomou a soustavnou činnost, která 

formuje osobnost člověka v různých sférách života společnosti. Definice se mění podle autora, 

každý pedagog nebo výzkumný pracovník má tendenci vložit do definice svůj vlastní 

světonázorový a filozofický pohled. Problematiku terminologie a definic řeší kniha Heleny 

Grecmanové (1998) a velmi obsáhlý slovník Jana Průchy (2009). 

Historickým vývojem školství a vytvářením systému školství za dob Marie Terezie se hojně 

zaobírá autorka Zdeňka Veselá (2005). Popisuje vznik zákonů a nařízení, které vedly k úpravám 

ve vzdělávání učitelů. Věnuje se problematice platů učitelů a jejich povinnostem, které primárně 
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nesouvisely s výukou žáků. V období vzniku první republiky autorka věnuje pozornost tématu 

vstupu žen do školství. Příspěvek končí informacemi o postavení a vzdělávání učitelů 

z meziválečného období.  

O proměně školství po roce 1989 pojednává kniha od Vladimíry Spilkové, Jaroslavy Vašutové 

a kol. (2008). Jde o odbornou knihu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Řeší problematiku 

vzdělávání učitelů, včetně kurzů celoživotního vzdělávání učitelů, které by mělo vést k zvýšení 

profesionality učitelů. Kniha řeší rostoucí nároky na učitele a transformaci celého školství po 

roce 1989. V knize nalezneme hodnocení sociálního postavení učitele a možnosti jejich rozvíjení. 

Obyvatelstvo stárne skoro ve všech zemích světa, což ovlivňuje podobu věkové struktury 

učitelů a dalších profesí. Organizace spojených národů vydala rozsáhlou publikaci zabývající se 

stárnutím světové populace. Projevuje se to nárůstem počtu a podílu starých osob v populaci. Tato 

transformace má důsledky pro mnoho odvětví například na bydlení, dopravu, ekonomiku, 

zdravotnictví, školství a tento proces se dotkne rodinné struktury. Publikace popisuje 

demografické trendy, které ovlivní všechny jmenované oblasti a stručně navrhuje měnit pravidla 

a zákony podle jakých se dnes tyto obory řídí (United Nations, 2015).  

Stárnutí provází i českou populaci. Tématem stárnutí se zabývá Rychtaříková (2011), která 

rozebírá základní principy stárnutí z pohledu demografie a popisuje tento proces. Stárnutí 

populace nelze připsat jen vyššímu průměrnému věku dožití. Velký podíl na stárnutí populace 

jako celku mají nízké počty narozených dětí. Ve svém odborném článku publikuje vývoj indexu 

stáří na budoucí desetiletí. Rychtaříková uvádí tři možné průběhy nárůstu a poklesu podílů osob 

starších 65 let. Stárnutí populace má vliv na jednotlivé obory zaměstnání, mezi něž patří učitelství.  

Stárnutím učitelů na střeních školách se v Americe zabývali již v roce 1988 Kevin Ryan 

a Martin Kokol. Středem jejich zájmu byla úroveň výuky, která se měla dle prognózy velmi 

změnit. Ovlivnit jí měl odchod 1,7 milionu učitelů do důchodu během nadcházejících 10 let. 

Vycházeli z hodnocení, že učitelé vyššího věku jsou zkušenější, více militantnější, ve svých 

názorech konzistentní a tyto vlastnosti do výuky promítají. Zhodnocením vývoje školství od 

šedesátých let, dochází k závěru, že školství provedlo dostatek pozitivních změn, které mladé 

a ambiciózní lidi na střední školy nalákají a nahradí jejich odcházející kolegy, což povede 

k proměně výuky a zavedení nových metod do výuky (Ryan a Kokol 1988). 

Probíhající feminizaci školství v Izraeli probírá autorka Audrey Addi-Raccah (2002). V této 

práci se dočteme o probíhající feminizaci a problémech spojených s odlišným náboženstvím 

učitelů a osob žijících v dané oblasti. Izrael je malý stát, který i na svém území je značně 

diferenciovaný. Oblasti s převážně arabským obyvatelstvem se vyznačují převažujícím počtem 

mužů ve školství. Naopak v židovských oblastech podíl žen ve školách převažuje nad muži.  

Feminizaci probírá velmi podrobně studie Evropské komise (2010b), kterou zpracovala 

Androulla Vassiliou. Studie se zaobírá procentním zastoupením žen na školách a v řídících 

funkcích. Autorka se věnuje přednostem žen a jejich životním prioritám. Obsah práce se zaměřuje 

i na rozdílnost v jednání a myšlení dívek a chlapců. Práce je doplněna o grafy, které lépe než text, 

ilustrují situaci konkrétní země Evropské unie.  

Učitelství v číslech, věková a pohlavní struktura jsou hlavní témata knihy O práci zkušených 

učitelů od Bohumíry Lazarové a kolektivu autorů (2011). Autorů knihy je celkem 7. Aleš Sekot 

se například věnuje stárnoucí pracovní síle v kontextu stárnoucí společnosti a uvádí, že problémy 
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věkové struktury učitelů jsou podstatným problémem v Česku. Strategie rozvoje by se měly 

zaměřit na komunikaci se seniory a jejich zaměstnávání. Dalším přispívajícím autorem je 

Vladimír Juva, který se zde věnuje pohlavní a věkové struktuře učitelstva, k jejímu popisu používá 

trendy probíhající v celé české populaci a Evropské unii. V závěru textu popisuje prognózu vývoje 

učitelů. Kniha obsahuje popis procesů stárnutí a jejich možné důsledky pro učitelství od 

Bohumíry Lazarové. 

Empiricky i teoreticky zkoumá profesi učitele Vašutová (2004). Zabývá se reflexí profese 

v mediálním prostředí a společnosti. Kromě sociální role učitelů řeší v knize Profese učitele 

v českém vzdělávacím kontextu pohled studentů a žáků na učitelství, ale i pohled samotných 

učitelů. Malá část knihy je věnována feminizaci a stárnutí učitelské profese. 

Podrobnější poznatky o problémech vzdělávání, populaci žáků, studentů a učitelů sepsal 

v knize Moderní pedagogika Jan Průcha (2002). Tato kniha přináší pojednání o pedagogice 

a školství v širším kontextu. Kniha popisuje postavení a roli učitele. Najdeme zde teoretická 

ukotvení pojmů z pedagogiky. Kniha neopomíjí problematiku stárnutí a feminizace učitelů 

základních a středních škol.  

Profese učitele v Evropě od Evropské komise (2015) se zabývá praxí, postřehy, přístupy 

a strategií učitelské profese v 28 členských zemích Evropské unie. Informace jsou zde odborně 

zpracovány a názorně graficky zobrazeny. Část publikace se věnuje věkové a pohlavní struktuře 

učitelů. Vysvětluje probíhající procesy ovlivňující podobu a charakter učitelství v jednotlivých 

zemích Evropské unie. Najdeme zde platové a materiální srovnání zemí Evropské unie.  

Organizace OECD spojující 35 nejrozvinutějších, demokratických a tržních států vytváří 

souhrnnou publikaci, kde srovnává školství jednotlivých členských států. Porovnání se 

uskutečňuje v přístupu ke vzdělávání a uplatnění dospělých žáků na trhu práce. Zvláštní pozornost 

je věnována počátečnímu vzdělávání učitelů, vyučované době žáků a počtu žáků na učitele 

(OECD, 2014). 

1.2. Cíle práce 

Jedná se o jednu z prvních prací, která se věnuje problematice věkové a pohlavní struktury učitelů. 

Práce si proto dala za cíl popsat situaci v jaké se právě na základních a středních školách věková 

a pohlavní struktura učitelů nachází. Jako hlavní cíl si tato práce stanovuje podrobný popis věkové 

a pohlavní struktury učitelů základních a středních škol v Česku od roku 2006 po rok 2016.  

Hlavním, ale ne jediným výstupem budou věkové pyramidy učitelů roku 2011 a 2016. 

Nejdůležitějším zdrojem dat pro tuto práci je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Pomocí těchto dat jsou postupně podrobně rozebrány a odpovězeny výzkumné otázky. Podrobněji 

se zdroji dat a metodice práce věnuje kapitola 3. 

Výzkumné otázky: 

• Jak se vyvíjela věková a pohlavní struktura českých učitelů od roku 2006 do roku 

2016? – Popis vývoje věkové a pohlavní struktury posledních 11 let slouží pro 

představu podoby budoucích trendů vývoje. V budoucnosti se školství může potýkat 

s nedostatkem učitelů. Období je zvolené na základě statisticky známých údajů, které 

pro své potřeby sbírá Ministerstvo financí. 
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• Jak se vyvíjel počet absolventů pedagogických vysokých škol a absolventů kurzů 

celoživotního vzdělávání? – Jedním z faktorů, ale ne jediným, ovlivňující věkovou 

a pohlavní strukturu učitelů, jsou počty absolventů učitelského vzdělávání.  Tito nově 

příchozí mohou do značné míry ovlivnit podobu věkové a pohlavní struktury učitelů 

a nahradit učitele odcházející do penze. Absolventi mohou zajistit navýšení 

celkového počtu učitelů. 

• Dojde během deseti let k úbytku, či nárůstu počtu žáků na základních a středních 

školách? – Počty úvazků pedagogů na jednotlivých úrovních škol souvisí s počtem 

studujících žáků. Z tohoto důvodu je zásadní mít prognózu vývoje počtu žáků 

základních a středních škol. 

• Jak se budou vyvíjet počty úvazků učitelů? – Na základě provázanosti vývoje počtu 

žáků a učitelů vznikne projekce potřebných počtů úvazků učitelů. 

1.3. Struktura práce 

Text je rozdělen do šesti kapitol. Po úvodní části práce, následuje přehled literatury, cíle práce 

a výzkumné otázky. Druhá kapitola zasazuje práci do širšího kontextu a ukotvuje teoretický 

rámec, popisuje historický vývoj školství a učitelské profese od Jana Amose Komenského až po 

devadesátá léta dvacátého století. V druhé kapitole také najdeme popis českého školství, proces 

stárnutí české populace a jeho důsledky pro učitelství a informace o příčinách feminizace školství 

a platech učitelů. Ve třetí kapitole nalezneme metodiku a popis dat, které byly v práci využity. 

Čtvrtá kapitola popíše především současný demografický stav učitelů základních a středních škol 

a vývoj posledních deseti let. Pátá kapitola zhodnocuje vývoj počtu absolventů vysokých škol 

a absolventů celoživotního vzdělávání. Z tohoto popisu si můžeme udělat představu jakým 

směrem se bude věková a pohlavní struktura ubírat. V této kapitole je popsaná prognóza počtu 

žáků do roku 2025 a projekce počtu úvazků učitelů. Práci uzavírá souhrn poznatků a reflexe se 

stanovenými cíli. Najdeme zde souhrn výsledků analýzy věkové a pohlavní struktury učitelů 

základních a středních škol. 
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Kapitola 2 

Historie, definice a feminizace učitelství  

Tato kapitola dává práci do širších souvislostí a umožňuje detailní pochopení tématu. Kapitola 2 

je rozdělena do pěti podkapitol, které postupně uvádějí důležité postřehy z celého tématu školství 

pro lepší interpretaci práce. První podkapitola se podrobně zabývá historickým vývojem 

učitelského povolání a přibližuje fakta vedoucí k současné podobě učitelské profese. Druhá 

podkapitola se zaobírá vymezením učitelské profese a uvádí definice tohoto povolání od více 

autorů. Následuje rozdělení vzdělávání na jednotlivé druhy škol, kde učitel může působit a popis 

primárního, nižšího a vyššího sekundárního vzdělávání. Čtvrtá podkapitola rozebírá stárnutí české 

populace, proces demografického stárnutí a jeho důsledky pro učitelskou profesi. Poslední 

podkapitola se zabývá a definuje feminizaci školství.  

2.1. Historie a význam učitelů 

První významný zlom ve vzdělávání učitelů na českém území proběhl v 17. století. 

Jan Amos Komenský v tomto století napsal mnoho pedagogických knih, kde zdůrazňuje význam 

učitele a přirovnává ho ke slunci. Komenský poukazuje na postavení učitele, na němž závisí chod 

celé školy. Vyzdvihuje vznešenost tohoto povolání a důstojnost učitele. Komenský svými 

pedagogickými díly položil základy moderního školství (Grecmanová, 1998). 

Komplexní řešení vzdělávání učitelů elementárního školství přišlo s tereziánskými reformami 

v 18. století. V době vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II. proběhlo ve školství mnoho 

změn. Na pokyn panovnice vytvořil Johann Ignác von Felbiger Všeobecný školní řád, který vešel 

v platnost v roce 1774. Tento krok znamená nejen počátek povinné školní docházky, ale 

i ustanovení, kdo jmenuje učitele a jak bude platově ohodnocen. Dále vyšla metodika, kde bylo 

stanoveno, jakými prostředky by měl učitel zabezpečovat průběh a pořádek ve vyučování. 

Vzdělání získal uchazeč o učitelství ve zvláštních kurzech pro přípravu učitelů. Nazývaly se 

preparanda a na jejich konci uchazeč složil odbornou zkoušku. Studium probíhalo v pedagogice, 

didaktice, náboženství, biblické dějepravě a metodice trivia. Později předměty přibyly a studenti 

učitelství se začali učit mluvnici, pravopis, zeměpis, dějepis a přírodopis. Doba přípravy trvala 

krátce. Nejdříve pouhé tří měsíce, později byla rozšířena na rok. Vyučovat bez povolení se stalo 

neoprávněným pod trestem pokuty a po opakování přestupku hrozilo vězení. Za vlády Josefa II. 
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byly zavedeni krajští školní komisaři. Dozorovali nad docházkou dětí, navrhovali platy a odměny 

učitelů a kontrovali fungování škol. Roku 1781 byl vydán Studijní řád, který zavedl povinnou 

školní docházku. Tento krok vedl k významné změně ve společenském postavení učitelů. Za 

života Josefa II bylo zavedeno z dnešního pohledu mnoho pokrokových nařízení, jako například 

odstranění tělesných trestů, poskytování učebnic a psacích potřeb pro všechny žáky zdarma. Pro 

chudé žáky zajištění stravy a ošacení. Došlo i ke zpřísnění postupu proti rodičům, kteří neposílali 

děti do školy k plnění povinné školní docházky. Mnoho zavedených změn bylo zrušeno po 

předčasné smrti Josefa II (Veselá, 2005). 

V 19. století se do popředí důležitosti dostaly dvě vlastnosti učitelů, především jejich řádné 

vzdělání a slušné zaopatření. Učitel měl vliv na občany, stal se jejich pomocníkem a rádcem. 

Vlastenecký učitel pomáhal překonat absolutismus v Rakousku a probouzel v lidech vlastenectví. 

Učitelé ve městech měli od roku 1804 schválenou penzi, naopak učitelé na vesnici živořili. Tato 

skutečnost na vesnicích dále vedla k dalšímu propojení učitelů a občanů. Učitelé se stali závislí 

na darech a podpoře spoluobčanů. Dovednost hudebníka vedla učitele k přivýdělku na pohřbech, 

svatbách, v hospodě, tedy v prostředí, ve kterém mu bylo nabízeno pití. To vedlo k nadměrnému 

užívání alkoholu, které na počátku 19. století nebylo ničím neobvyklé (Měřičková, 2014). Vydání 

Schulkodexu roku 1805 zavedlo zákaz hraní na svatbách a v hospodách. Učitel měl nařízeno se 

vyvarovat všemu, co by ho uvrhlo v posměch nebo opovržení. Učitel měl mít zdravé tělo, bystrý 

rozum, zdravé smysly a dobrou výřečnost. Dále bylo například zakázáno podávat dětem jako 

občerstvení na výletech pivo, což bylo do té doby zvykem. O nebezpečí alkoholu měl učitel 

poučovat nejen žáky, ale i rodiče. Schulkodex zavedl mnoho povinností v duchu hesla „Rakousko 

nepotřebuje vzdělané poddané, ale poddané poslušné.“ (Veselá, 2005).  

Práce učitele nespočívala pouze ve vyučování dětí, musel spolupracovat s farářem a evidovat 

počty narozených, být písařem rejstříků a matrik. Spolupráce s farářem probíhala také v hodinách 

náboženství, při mši, o svátcích i při jiných událostech na vsi. Po roce 1870 došlo k opětovnému 

zrušení tělesných trestů a přišlo zpřísnění nařízení o dodržování vyučovacího času. Učitel nemohl 

prodlužovat či zkracovat vyučování. V tomto období bylo přesně stanoveno odměňování učitelů. 

Učitel se musel striktně držet starých vyučovacích metod. Což v době osvícenství učitele 

omezovalo. Lidovou tvořivost nelze zakázat, a proto se vyučovací metody postupně proměňují 

a upouští se z pouhého mechanického učení se nazpaměť na výuku hrou. Lidé v 19. století měli 

názor, že prestiž povolání učitele byla nadřazena lékaři, soudci, či advokátovi. Což otevřelo další 

prostor pro probuzení vlastenectví v obyvatelích (Měřičková, 2014).  

Otázce společenského postavení se věnoval i Karel Havlíček Borovský, který žádal, aby 

každý učitel absolvoval vysokou školu, stejně jako lékaři, právníci a kněží. Zájem o učitele 

projevil Borovský v článku Pražských novin roku 1846, kde napsal „Mnohý učitel má jen 

100 zlatých na rok, ale za to má mít více rozumu než celá ves dohromady. Jsou učitelé, kteří musí 

jezdit s trakařem pro dříví do lesa. Mnohý obecní pastýř má lepší službu než učitel, ač učitel má 

péči o děti a pastýř o dobytek.“ (Grecmanová, 1998, s 165). 

Postavení učitelů za první republiky zůstalo mezi občany stále vysoké, ale platový problém 

se nezměnil. Učitelské povolání nepatřilo mezi ta, na kterých by se dalo zbohatnout, ale nebyla 

nějak podhodnocena. Platy se řídily tabulkami, kde rozhodovala kvalifikace a služební stáří. 

Tento tabulkový systém ve své podstatě platí dodnes. Učitelé byli rozřazeni do čtyř kategorií: 
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učitelský čekatel, výpomocný učitel, vedlejší učitel a definitivní učitel. Definitním učitelem se 

čekatel stal po uplynutí stanovené doby. Platové podmínky se postupně zlepšovaly, bylo zavedeno 

výslužné, které se úměrně zvyšovalo s počtem let služby. Hospodářská krize a příprava na válku, 

opět otázku platů uvrhla do zapomnění. Před válkou se řešilo mnoho jiných závažných problémů, 

které tížily celý český národ (Divinová, 2006). 

První republika přinesla změny především v oddělení fungování škol a církví. Hodiny 

náboženství byly přesunuty z vyučovacího času do doby mimoškolní. Účast na těchto 

náboženských cvičeních se stala dobrovolná. Nedostatečné řešení v oblasti vzdělávání učitelů 

vedlo v roce 1921 ke vzniku vysokých studií pedagogických v Praze a v Brně, které učitelé zřídili 

svépomocí. Následovalo období ukončené až začátkem druhé světové války, kdy se postupně 

vymezovaly jednotlivé předměty a postupy při vzdělávání učitelů obecných a středních škol 

(Veselá 2005). 

Během druhé světové války se postavení pedagogů odvíjelo od jejich přizpůsobivosti. Kdo 

přijal za své myšlenky Adolfa Hitlera a jeho vlastní myšlenky přestaly existovat, mohl setrvat ve 

svém zaměstnání. Mnohdy se toto rozhodnutí učitelům stalo osudným a v poválečném období 

o své zaměstnání přišli z důvodu kolaborace. Období války bylo pro pedagogické pracovníky 

obzvlášť složité. Povinnosti prací pro „říši“ zesilovaly a docházelo k nadměrné úmrtnosti 

pedagogů. Lidem se vůbec nelíbila nová funkce škol, která spočívala v převýchově dětí 

v hodnotách „nové říše“. Platy učitelů se v tomto období vyvíjely příznivě. Učitel byl schopen 

našetřit na vlastní dům i auto. Společenské postavení učitelů utrpělo na váženosti a velmi pokleslo 

(Koukalová, 2009). 

Rok 1948 přinesl podobné podmínky jako válka. Povinným cizím vyučovaným jazykem již 

nebyla němčina, ale ruština. Ideálem už nebyl fašistický systém, ale ten komunistický. Učitelé se 

opět stali osobami, které musely vykonávat vůli a příkazy odpovídající komunistické době. 

Vážení profesoři v mnoha případech odmítli spolupráci a byli ihned propuštěni a přeřazeni do 

dělnických tříd. Prostředí se postupem času stabilizovalo. Učitelé dostávali průměrný plat, přesto 

docházelo k podceňování vzdělání a učitelská profese zůstala především „posláním“. Proměnou 

prošla pohlavní struktura učitelů, která se za období let 1953 až 1989 výrazně změnila především 

na základních školách. Došlo k nárůstu podílu žen z 55 % na 84 %. Demografické proměny 

společnosti přinesly změny v průměrném počtu žáků na jednoho učitele. Na základní škole ve 

školním roce 1953/54 bylo 32,38 žáka na jednoho učitele. Pokles počtu žáků a mírné navýšení 

počtu učitelů vedlo ke snížení průměrného počtu žáků na učitele k hodnotě 26,87 ve školním roce 

1989/90. Ke konci komunistického období postavení učitelů bylo rozděleno podle stupně 

vzdělání. Učitel základní školy byl méně vážený než učitel střední školy (Burdová, 2008). 

Školství po roce 1989 získalo jistou samostatnost a začalo se přizpůsobovat tržní ekonomice. 

Došlo k transformaci českého vzdělávacího systému, zejména v kurikulární reformě. Byly 

zrušeny idealizované osnovy dějepisu a občanské výchovy. Byly novelizovány školské zákony 

a toto úsilí vedlo k vytvoření dokumentu obsahující vize a směr jakým by se mělo české školství 

ubírat. Tento dokument byl nazván „Bílá kniha“ (Vašutová, 2004), měl určovat směr českého 

školství v 21. století. Po roce 1989 autonomie škol a učitelů vedla k profesní zodpovědnosti 

každého jednotlivého učitele za kvalitu výstupu a připravenost žáků vzdělávat se na další úrovni 

škol. Změna ve školství vedla taktéž k vyšším pravomocím ředitele, což se promítlo 
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například v kompetenci k lepšímu platovému ohodnocení učitelů. Novými kompetencemi ředitel 

může ovlivňovat mnoho faktorů, například obsazování míst v pedagogickém sboru, vzdělávací 

program, pravidla vnitřní komunikace a další důležitá rozhodnutí. Odměny už nezáleží na loajalitě 

k jakékoliv straně, ale na hodnocení ředitele školy. Diferenciace a růst platů ve všech odvětvích 

ekonomiky přinesl odchod kvalitních pedagogů ze školství, což oslabilo úroveň škol. Mezi další 

problémy dnešního školství patří demografické proměny společnosti, značná feminizace 

v základním školství, stárnutí pedagogického sboru nebo nedostatek kvalifikovaných učitelů 

(Vašutová, 2004). 

2.2. Definice učitele a jejich vzdělávání 

Grecmanová učitele definuje jako „člověka, který soustavně odborně vzdělává a vychovává děti, 

mládež nebo dospělé“ (Grecmanová, 1998, s. 164). Dále píše, že učitel je osoba, která iniciuje 

výchovný proces. Jeho úkolem je souhrnně pečovat o tělesný, rozumový a citový rozvoj 

vychovávaného (Grecmanová, 1998). 

Průcha (2002) rozebírá podmínky, které vedou k označení učitelů jako profesi. Z historického 

hlediska se o profesi nejedná, protože plnohodnotné vysokoškolské vzdělávání učitelů základních 

škol začalo až od roku 1946. Stavební a strojní inženýři, či architekti, oficiálně vysokoškolské 

vzdělání mohli získat už od roku 1863. To se projevuje na rozvinutosti oboru jako takového. 

Každá fakulta si soubor základních profesních znalostí pro výkon učitelského povolání 

charakterizovala sama. V důsledku tohoto jednání jsou požadavky pedagogických fakult 

v přípravě učitelů velmi odlišné. Po podrobnější analýze 14 charakteristik, kterými by se 

profesionální učitel měl vyznačovat, dochází autor k závěru, že se o profesi jedná. 

K charakterizování učitelské profese můžeme přistupovat dvěma socioekonomickými 

přístupy, liberálním nebo sociálním. V přístupu liberálním se klade důraz na možnosti 

individuální volby, schopnosti prosadit se a zvláštní význam má svoboda. Svobodu jednání 

a rozhodování získávají děti i učitel při tvorbě pedagogických strategií. Tím se zmenšuje prostor 

pro kompromisní jednání s žáky jako skupinou. Část rodičovské veřejnosti, která ekonomickým 

postavením převyšuje učitele, v tomto přístupu využívá své příležitosti a učitele přestávají 

pokládat za rovnocenného partnera ve výchově a vzdělávání svých dětí. Dochází ke střetu svobod 

a vytváří se nejasnost priorit. Sociální přístup učitelskou profesi charakterizuje jako osobu, která 

udržuje sociální smír, kulturu, hodnoty, solidaritu a má smysl v jednání ve prospěch druhého 

člověka. Koncepce učitelské profese míří více k poslání. V tomto přístupu učitel ctí svobodu, ale 

ta je upozaděna celospolečenským užitkem (Vašutová, 2004). 

Přesnou definici bez jakýkoliv domněnek udává zákon z roku 2004, který řídí vzdělávání 

nových, ale i současných učitelů. Jde konkrétně o zákon č. 563/2004 Sb., pojednávající 

o pedagogických pracovnících. Najdeme zde předpoklady pro výkon pedagogické činnosti, délku 

pracovní doby, vzdělávání a kariérní systém. Pedagogickým pracovníkem je osoba, která 

vykonává přímou vyučovací a výchovnou činnost. Předpokladem pro plnění učitelské profese 

musí být plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou 

činnost, kterou učitel vykonává, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokazatelná znalost 

českého jazyka. Předpokladem pro vykonávání ředitelského postu je získaní praxe ve výkonu 
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pedagogické činnosti. U mateřských škol se jedná o tříletou praxi, u základních škol o čtyřletou 

a u středních škol o pětiletou praxi. V této práci se zaměříme na minimální požadované vzdělání 

učitelů základních a středních škol. Zákon se zabývá i vzděláním učitelů mateřských škol, 

speciálních základních škol, základních uměleckých škol a konzervatoří. Vzdělání učitelů je zde 

definováno pro učitele vyšší odborné školy, vychovatele a další pedagogické pracovníky. 

Učitelem prvního stupně základní školy se může stát pouze člověk, který získal vzdělání studiem 

v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na 

přípravu učitelů prvního stupně základní školy, střední školy či jiném všeobecně zaměřeném 

studiu na přípravu učitelů. Také učitel druhého stupně základní školy musí získat odbornou 

kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním programu, a to buď v oblasti pedagogických 

věd, zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů (VVP) druhého stupně 

základní školy či střední školy, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání, 

uskutečňovaném vysokou školou. Na druhém stupni je potřeba, aby učitel byl zaměřen na 

charakter vyučovaného předmětu. Kurzy celoživotního vzdělávání jsou podrobněji popsány níže. 

Učitel střední školy také potřebuje odbornou kvalifikaci, a to nejen v oblasti všeobecně 

vzdělávací, ale i v charakteru vyučovaného předmětu. Potřebuje pedagogické vzdělání zaměřené 

na střední školy. Učitel tedy může mít pouze odborné nebo pouze všeobecné vzdělání, anebo 

obojí. Na všech typech škol se učitel neobejde bez pedagogického vzdělání. Jedinou výjimku mají 

učitelé, kteří byli nebo nadále jsou výkonnými umělci, tito středoškolští učitelé nemusí mít 

odbornou kvalifikaci pro odpovídající vyučovaný předmět (Česko, 2004a).  

Terciální pedagogické vzdělávání se ve světě rozděluje na dva základní modely – souběžný 

model a následný model. U souběžného modelu podstata spočívá v paralelním studiu předmětů 

se všeobecným základem a vybraných aprobačních předmětů, didaktických a psychologických. 

Praxe je začleněna v průběhu studia. Tento model spatřuje výhodu profesní přípravy, kdy při 

výuce odborných předmětů je zahrnuta i pedagogická a psychologická část. U modelu následného 

nejprve student dosáhne odborných znalostí například v geografii a následně si v kurzech 

celoživotního vzdělávání doplní takzvané „pedagogické minimum“. Praxe při tomto modelu 

probíhá až na závěr celého studia. Spočívá v práci ve škole za určitý plat a kontaktu se studijní 

institucí. Kombinace těchto modelů je využívaná u nás, v Německu, Anglii, Polsku, Estonsku 

a dalších státech (Průcha, 2002). 

Po získání potřebné kvalifikace mohou učitelé vykonávat své povolání. Nezůstávají ale bez 

kontroly, hodnocení jejich výkonů je prováděno podle různých kritérií. Kariérní postup má pevně 

stanovená pravidla, která jsou ukotvena v legislativě a je pevně vázán na odsloužené roky. Výkon 

ohodnocení učitele provádí ředitel školy a podle nich přiděluje odměny. Hodnocení se zaměřuje 

především na samotnou výuku, přípravu na ní a atmosféru ve třídě. V mnoho zemích OECD se 

do klasifikace učitelů zahrnují i dosažené výsledky žáků (OECD, 2014). 

Spilková, Vašutová a kol. (2008) uvádí, že vzdělávání učitelů se stalo hlavním nástrojem 

zlepšování vzdělávacího systému od konce 80. let 20. století. Všechny významné organizace 

zabývající se problematikou vzdělávání jako jsou OECD – Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj, CERI – Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání, ATEE – Evropská 

asociace pro učitelské vzdělávání, WAER – Světová asociace pro pedagogický výzkum se ve 

svých pracích na zlepšení shodují. Proměny sociokulturního i politického prostředí taktéž přispěly 
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k proměně učitelské profese. Hlavní změnou vyučování je intenzivnější předávání poznatků 

žákům, jde o kultivaci dětí a jejich osobnosti, především v rozvoji individuálních schopností, 

které by měl najít a rozvinout učitel. Nároky na komunikaci s rodiči, spolupráci s kolegy 

a vedením školy se zvyšují a to vede k rozvoji školy. Sebereflexe vlastní činnosti vedoucí 

k vylepšení svých schopností a dovedností, se očekává u každého vyučujícího. Těchto nespočet 

očekávání na učitelské povolání vytváří velký tlak a vede k neoblibě této profese 

(Spilková, Vašutová a kol., 2007). 

2.3. Primární, nižší a vyšší sekundární vzdělávání v Česku 

Tato podkapitola se zaměřuje na primární, nižší sekundární a vyšší sekundární vzdělávání, které 

souvisí s obsahem tématu této práce. České školství je řízeno zákonem ze dne 24. září 2004 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (neboli školský 

zákon). Stanovuje podmínky pro vzdělávání a výchovu, vymezuje práva, povinnosti fyzických 

a právnických osob při vzdělávání. Vymezuje státní správu a samosprávu jako vykonavatele ve 

školství (Česko, 2004b). 

Druhy škol v Česku jsou mateřská škola, základní škola, střední škola, která se rozděluje na 

gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště. Dalším druhem škol jsou 

konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky (Česko, 2004b). 

Základní vzdělávání zahrnuje primární a nižší sekundární vzdělávání. Od školního roku 

1996/1997 je délka povinné školní docházky devítiletá. Základní školy se rozdělují na dva stupně 

následovně: první stupeň zahrnuje první až pátý ročník a druhý stupeň tvoří ročník šestý až 

devátý. Při zájmu rodičů a žáků, lze povinnou školní docházku od šestého nebo osmého ročníku 

plnit na víceletém gymnáziu nebo osmileté konzervatoři, při splnění přijímacích podmínek. Po 

úspěšném ukončení devátého ročníku základní školy, získává žák základní stupeň vzdělání. Dítě 

se speciálními vzdělávacími potřebami, může být vzděláváno na běžných školách se speciálně 

upraveným vzdělávacím programem. Toto opatření je možné aplikovat jak u dětí s lehčími 

formami postižení, tak i u dětí s těžkým fyzickým postižením. Základní škola speciální je určena 

pro žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami nebo žáky s autismem. Po 

úspěšném absolvování povinné školní docházky žák nezíská stupeň základní vzdělání, ale pouze 

základy vzdělání (European Commission, 2010a). 

Na prvním stupni základní školy nejčastěji vyučuje jeden učitel, který vede výuku všech 

předmětů. Na druhém stupni je od učitelů vyžadovaná předmětová specializace. Podrobněji 

přípravu učitelů a požadované vzdělání pro výuku na základní škole zmiňuje předchozí 

podkapitola. V publikaci jsou uvedeny informace za školní rok 2008/09, na základních školách 

pracovalo 59 492,3 učitelů, jedná se o přepočet na plné úvazky. Z této statistiky vyplývá, že 

v uvedeném školním roce na jednoho učitele základní školy připadalo 13,7 žáků. Tento podíl byl 

vyšší na prvním stupni, kde dosahoval 16,6 žáků na učitele. Druhý stupeň s podílem 11,2 žáků na 

učitele dosahuje o poznání nižších hodnot (European Commission, 2010a). 

Pro srovnání v roce 2016 na základních školách pracovalo 61 634 učitelů, jedná se o přepočet 

úvazků na plné úvazky. Počet žáků na jednoho učitele základní školy stoupnul na hodnotu 14,7. 



Radek Hanzlík: Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006–2016  21 

Na prvním stupni došlo k nárůstu tohoto podílu na 17,9 a u druhého stupně podíl se změnil na 

hodnotu 11,3 žáka na jednoho učitele (MŠMT, 2017). 

V tabulce 1 můžeme vidět pokles celkového počtu žáků mezi školními lety 2005/06–2009/10. 

Posledními statisticky zveřejněnými údaji na stránkách Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT) jsou data za školní rok 2017/18. V tomto školním roce bylo dohromady 

na prvním a druhém stupni základní školy 926 108 žáků. Jde o dlouhodobý nárůst počtu žáků 

započatý školním rokem 2010/11.  

Podrobně můžeme vidět v tabulce 1 nejen vývoj počtu žáků, ale i počty základních škol podle 

zřizovatele. Z celkového počtu 4 155 škol bylo 196 soukromých a 45 církevních. Soukromých 

základních škol v průběhu posledních let značně přibývá.  

Tab.1 – Základní školy –  školy a žáci ve školním roce 2005/06–2017/18 – podle zřizovatele 

Školy 

Zřizovatel 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

4 474 

4 358 

80 

4 197 

4 100 

61 

4 155 

4 057 

62 

4 133 

4 025 

68 

4 125 

4 013 

72 

4 123 

4 003 

80 

4 111 

3 984 

85 

4 095 

3 962 

91 

Církev 36 36 36 40 40 40 42 42 

Zřizovatel 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18    

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

4 095 

3 948 

105 

4 106 

3 939 

124 

4 115 

3 927 

145 

4 140 

3 915 

180 

4 155 

3 914 

196 

   

Církev 42 43 43 45 45    

Žáci 

Zřizovatel 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

Církev 

916 575 

907 257  

4 647  

4 671   

876 513 

 866 951  

4 842  

4 720 

844 863  

835 104  

5 007  

4 752 

816 015 

 805 526  

5 289  

5 200 

794 459  

783 542  

5 710  

5 207 

789 486  

778 096  

6 129  

5 261 

794 642  

782 625  

6 542  

5 475 

807 950  

795 210  

7 017  

5 723 

Zřizovatel 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18    

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

Církev 

827 654 

813 940 

7 731 

5 983 

854 137 

839 019 

8 805 

6 313 

880 251 

863 613 

10 057 

6 581 

906 188 

887 347 

11 949 

6 892 

926 108 

905 245 

13 702 

7 161 

   

Zdroj: MŠMT 2018 

Vyšší sekundární vzdělávání probíhá především na středních školách. Tyto školy poskytují 

všeobecné a odborné vzdělávání. Pro studium na následné terciální úrovni je nezbytné, aby žák 

prošel přípravou ve všeobecném nebo profesně zaměřeném čtyřletém maturitním oboru, což 

platilo pro klasifikaci ISCED-97. Se zavedením klasifikace ISCED 2011 byla část vzdělávacích 

programů středních škol přeřazena z úrovně ISCED 4 na úroveň ISCED 3 (nástavbové a zkrácené 

studium). Nyní je tedy možné už ve vyšším sekundárním vzdělání (úroveň ISCED 3) získat 

přístup k terciárnímu vzdělání absolvováním oboru středního vzdělání s výučním listem 

a následně oboru nástavbového studia. 
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Všeobecná gymnázia, která poskytují i nižší sekundární vzdělávání, jsou navštěvována až 

pětinou žáků v příslušné kohortě. Část žáků, kteří neprojevují zájem o terciální vzdělávání, má 

možnost docházet na obor středního vzdělávání s výučním listem. Pro malý počet žáků 

s mentálním postižením jsou vytvořeny jednoduché obory středního vzdělávání. Obdobně 

menšinovým druhem škol jsou konzervatoře, kde žák získává umělecké vzdělání. Tito žáci po 

absolvování mohou složit maturitní zkoušku a získat stejné vzdělání jako vrstevníci v odborných 

a všeobecných středních školách. Konzervatoře obdobně jako gymnázia poskytují možnost 

nižšího sekundárního vzdělávání. Ve školním roce 2008/09 bylo v Česku 18 konzervatoří 

(European Commission, 2010a). 

V tabulce 2 můžeme pozorovat sestupný trend celkového počtu žáků na středních školách. 

K poklesu počtu žáků dochází v průběhu všech v tabulce sledovaných školních roků. Od školního 

roku 2005/06, kdy bylo na středních školách 577 605 žáků, do školního roku 2017/18 klesl 

celkový počet žáků na středních školách na 421 532. Celkový pokles počtu žáků na středních 

školách se odehrává především na veřejných školách. Počty žáků soukromých a církevních škol 

v posledních letech rostou a ve školním roce 2017/18 jich bylo na soukromých školách 57 693 

a církevních školách 10 083 žáků. Tabulka 2 rovněž uvádí počty středních škol. Ve školním roce 

2017/18 jich bylo celkem 1 308 a z toho 977 veřejných, 291 soukromých a 40 církevních.  

Učitelé vyššího sekundárního vzdělávání musí mít odborné vysokoškolské vzdělání, podobně 

jako učitelé v nižším sekundárním vzdělávání. Zákon stanovuje i nepovinnou formu dalšího 

vzdělávání k rozšíření kvalifikace. Rozšiřující vzdělávání učitelů je rozděleno na studium ke 

splnění kvalifikačních požadavků, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

a studium k prohlubování odborné kvalifikace ve formě kursů a seminářů. 

European Comimission (2010a) uvádí údaje za školní rok 2008/2009. Po přepočtení celkového 

počtu úvazků na plné úvazky dojdeme k počtu 46 734,9 učitelů středních škol v uvedeném 

školním roce 2008/2009. Na každého učitele střední školy připadlo tento školní rok 12,1 žáků, 

kteří studovali v denním studiu (European Commission, 2010a). 

Podle statistických informací Ministerstva školství byl počet plných úvazků učitelů středních 

škol 38 069 v roce 2016. Jedná se tedy o pokles o několik tisíc pracovních úvazků od školního 

roku 2008/2009. Pokles žáků probíhal za stejné období rychleji, než počet učitelů a z tohoto 

důvodu došlo k poklesu hodnoty na 10,8 žáka na jednoho učitele (MŠMT, 2017). 
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Tab.2 – Střední školy – žáci ve školním roce 2005/06–2017/18 – podle zřizovatele 

Školy 

Zřizovatel 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

Církev 

2 004  

1 596  

367  

41 

1 482  

1 122  

324  

36 

1 447  

1 082  

329  

36 

1 438  

1 069  

333  

36 

1 433  

1 065  

332  

36 

1 423  

1 062  

325  

36 

1 393  

1 035  

321  

37 

1 347  

997  

313  

37 

Zřizovatel 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18    

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

Církev 

1 331 

988 

306 

37 

1 310 

972 

299 

39 

1 304 

972 

293 

39 

1 307 

973 

294 

40 

1 308 

977 

291 

40 

   

Žáci 

Zřizovatel 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

Církev 

577 605 

491 504  

77 124  

8 977   

576 585  

488 851  

78 581  

9 153 

569 267  

481 687  

78 230  

9 350 

564 326  

476 245  

78 734  

9 347 

556 260  

468 233  

78 730  

9 297 

532 918  

451 472  

72 229  

9 217 

501 220  

427 513  

64 485  

9 222 

470 754  

402 765  

58 717  

9 272 

Zřizovatel 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18    

Celkem 

Veřejný 

Soukromý 

Církev 

448 786 

383 896 

55 452 

9 438 

435 539 

370 934 

54 898 

9 707 

427 105 

362 297 

54 956 

9 852 

424 842 

358 163 

56 663 

10 016 

421 532 

353 756 

57 693 

10 083 

   

Zdroj: MŠMT 2018 

2.4. Stárnutí a jeho důsledky pro učitelství 

Stárnutí populace je aktuálním problémem většiny ekonomicky vyspělých zemí. Podíl lidí 

starších 50 let se na trhu práce zvyšuje. Strategie Evropské unie vedou ke zvýšení uplatnění těchto 

lidí na pracovním trhu a omezení diskriminace podle pohlaví, věku, rasy, etnika nebo náboženství. 

Stárnutí populace v Evropské unii má dopad na penzijní systémy a snaha o jejich udržitelnost se 

projevuje v prodlužujícím věku odchodu do penze. Z demografického hlediska je tedy primárně 

sledován stoupající podíl Evropanů starších 65 let a paralelní klesající porodnost (Lazarová a kol., 

2011).  

Organizace spojených národů (OSN) příčiny stárnutí světové populace vidí zejména 

v souběžných trendech klesající plodnosti a zvýšení průměrné délky života. Tyto faktory 

způsobují posuny ve věkové struktuře, kdy ubývá dětí a zvyšuje se počet starých lidí. Míra růstu 

populace ve věku 60 let a více se zrychlila především v období let 2010–2015. Nárůst počtu těchto 

osob je zapříčiněn především vysokou mírou plodnosti v polovině dvacátého století. Plodnost 

vyšší než 5 dětí na jednu matku byla v této době v Africe, Asii, Latinské Americe a Karibiku. 

V Evropě plodnost dosahovala kolem 3 dětí na jednu matku. Oblasti s vysokou mírou plodnosti 

v minulosti, dnes zaznamenávají nejrychlejší početní nárůst lidí starších 60 let. Z ekonomického 

hlediska jsou tyto osoby nejvíce ohroženy v zemích s neexistujícím důchodovým systémem. 

V Evropě nárůst počtu osob starších 60 let přináší tlak na uskutečnění důchodové reformy, aby 
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tento systém byl nadále udržitelný a neodkazoval lidi s penzí žít na hranici chudoby 

(United Nations, 2015). 

Hranice důchodového věku (HDV) v Česku se dnes automaticky zvedá, avšak horní hranice 

je stanovena na 65 letech. V roce 2030 mají nastavenu HDV 65 let muži a ženy s jedním nebo 

žádným dítětem. Ženy se dvěma dětmi této hranice dosáhnou o rok později v roce 2031, ženy se 

třemi nebo čtyřmi dětmi v roce 2034 a ženy s alespoň pěti dětmi v roce 2037. Tento „strop“ 

(65 let) by se měl v budoucnosti měnit v důsledku nárůstu naděje dožití u obou pohlaví. Za 

stanovené HDV by Češi měli průměrně v penzi strávit čtvrtinu života (Hovorka, 2018). 

 „Demografické stárnutí je definováno jako posun věkové struktury do staršího věku.“ 

(Rychtaříková, 2011, s. 97). Demografické stárnutí se primárně měří pomocí podílu osob 

seniorského věku v populaci. Rychtaříková (2011) stanovuje hranici „stáří“ věkem 65 let, od této 

hranice jsou osoby zařazeny do seniorského věku. Měření jevu stárnutí zachycují dvě skupiny 

ukazatelů, které jsou závislé na procesech porodnosti, úmrtnosti a stěhování. Prvním jsou podíly 

a indexy věku, druhým míry polohy jako jsou průměr, kvantily a medián. Věková pyramida může 

vykazovat značné rozkolísanosti. Může se stát, že věková struktura bude stárnout i mládnout 

zároveň. V Česku tento proces probíhal v 70. letech minulého století, kdy vyšší porodnost 

zvyšovala podíl dětské složky ve věku 0–14 let a zároveň docházelo k nárůstu počtu osob 

starších 65 let. Tento stav vedl k nepřesnostem v ukazatelích míry polohy.  

Při analýze věkové struktury, lze hranici „stáří“ stanovit na základě reprodukčního hlediska, 

takto stanovené věkové skupiny vypadají následovně: dětská (0–14 let), reprodukční (15–49 let), 

a postreprodukční (50 a více let). Další možností, jak rozdělit lidi do skupin podle věku, je 

hledisko ekonomické. Za ekonomicky aktivní období člověka byl v minulosti považován věk   

15–59 let. V současnosti s posunem důchodového věku došlo ke změně aktivního věku na          

20–64 let. Z výsledků projekčních modelů struktury populace vychází, že Česko může zestárnout 

rozdílnou rychlostí v závislosti na uskutečněné variantě projekce (Rychtaříková, 2011).  

Důsledky postupného stárnutí české společnosti se promítají do věkového složení 

zaměstnanců většiny profesí a učitelství nepatří k výjimce. Věková skupina učitelů starších 50 let 

je v Česku větší než věková skupina učitelů do 30 let. Trend naznačuje, že populace dnešních 

učitelů základních škol relativně stárne (Lazarová a kol., 2011). Podrobněji se vývoji věkové 

struktury učitelů věnuje kapitola 4, kde je graficky znázorněna věková i pohlavní struktura učitelů 

základních a středních škol.  

Stárnutí přináší negativní změny ve fyzické a psychické síle. Faktor onemocnění má pouze 

zvýšenou pravděpodobnost v procesu stárnutí, ale i tak se můžou onemocnění s přibývajícím 

věkem zintenzivnit. Nemocnost učitele závisí na genetických dispozicích každého z nich. 

Učitelství se do jisté míry dá zařadit mezi fyzicky náročná povolání, záleží na stylu výuky 

a charakteru vyučovaného předmětu. Stárnutí přináší omezení pohybu, což limituje učitele 

v pohybu po třídě, snižuje zapojení do pohybových aktivit s žáky a účast na školních výletech, 

„školách v přírodě“ a sportovních kursech. V českém školním prostředí s narůstající délkou 

v zaměstnání se potvrzuje patrný trend v nárůstu různých zdravotních obtíží učitelů. Dochází ke 

zvýšení pocitu vyčerpání, stresu a fyzického opotřebení. Nemocí smyslového ústrojí trpí pouze 

3 % učitelů, avšak zhoršení sluchu, zraku a opotřebení hlasivek doprovází stárnutí každého z nich. 
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Učitelé jsou nuceni přizpůsobit výuku svým zhoršeným smyslovým vjemům, aby nedocházelo 

k nedorozuměním a omylům mezi nimi a žáky (Lazarová a kol., 2011). 

Náročnost povolání učitele určuje i délka aktivní práce učitele. Průměrně v české škole odučí 

učitel 1 166 hodin za rok a tím se dostává nad průměr odučených hodin v rámci OECD. Rozmezí 

je veliké, nejnižší počet hodin učí učitelé v Mexiku, kde to je pouhých 532 hodin. K druhému 

extrému patří Švédsko, ve kterém učitelé za rok odučí v průměru 1 792 hodin. Regulace 

stanovující, kolik musí pedagogický a nepedagogický pracovník odpracovat hodin se liší podle 

země. Někteří učitelé mají přesně nařízeno, jak dlouho je nutné být ve škole, jinde má učitel více 

volnosti a k jeho povinnosti patří pouze odučit daný počet hodin výuky a splnit si ostatní 

povinnosti bez nařízení časového úseku, kdy má práci vykonávat (OECD, 2014). 

Pracovní spokojenost učitelů starších 50 let se podle průzkumu neodlišuje od učitelů mladších 

50 let a jejich hodnocení v průměru odpovídá „spíše spokojen“. Nezdá se tedy, že by věk, délka 

setrvání v oboru a různé negativní či pozitivní faktory práce učitele měly vliv na jeho pracovní 

spokojenost. Učitelé starší 50 let se od svých mladších kolegů odlišují především ve vnímání 

spokojenosti se žáky. Mladší věkové kategorie udávají vyšší spokojenost s žáky. Další odlišností 

je spokojenost s materiálním vybavením, které se přibývajícím věkem naopak stoupá (Lazarová 

a kol., 2011).  

Limitujícím faktorem práce s moderními technologiemi ve výuce je pokročilý věk učitelů. 

Schopnosti učitele nejsou jediným limitujícím faktorem práce s moderními technologiemi, dalším 

je vybavenost školy a dostatečný počet vybavení pro žáky. Vybavenost se měří pomocí počtu 

15letých žáků na jeden počítač. Austrálie dosahuje v tomto ukazateli nejnižší hodnoty, kdy jeden 

15letý žák má k dispozici jeden počítač, oproti Turecku, kde jeden počítač připadá na 45 žáků. 

Naše země s průměrem 1,6 žáka na jeden počítač se drží nad průměrem. Přes obrovské investice 

v této oblasti používá pouze 40 % učitelů k tvorbě projektů ve výuce informační technologie 

(OECD, 2014). 

Stárnutí populace učitelů není jen součástí dnešní doby, třeba v americkém Bostonu řešili 

tento problém již v roce 1988. V případě očekávaných početných odchodů učitelů do penze 

mohou školy řešit ztrátu profesionality a zkušeností učitelů. Odcházející učitelé do penze mají 

schopnosti vést děti k žádaným cílům praxí ověřenými metodami. Další výhodu oproti mladším 

kolegům mají v dobré znalosti školního prostředí a případných úskalí výuky. Pozitivní stranou 

věkové obměny učitelů je nárůst financí škol, protože za výplatu jednoho starého zkušeného 

učitele mohou zaplatit dva mladé začínající učitele. Mladí učitelé zkouší nové metody, které 

mohou vést k novému způsobu předávání znalostí ve výuce (Ryan a Kokol 1988). 

2.5. Feminizace a platy ve školství  

Termínem „feminizace“ ve školství je vyjádřena skutečnost, že v socioprofesní skupině učitelů 

existuje rozdíl v počtu mužů a žen, kde ženy výrazně převládají. Z vývoje feminizace v Česku 

a zahraničí vyplývá, že feminizace školství je přítomna ve všech zemích Evropské unie. Za 

posledních několik desetiletí se počet žen v různých úrovních českých škol zvyšoval 

(Průcha, 2002). 
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Průcha (2002) píše o nepřiměřeně vysoké feminizaci základního školství, které má za 

důsledek ovlivnění sociálního a psychického vývoje mladých lidí. Uvádí, že mladí lidé se 

v průběhu povinné školní docházky s muži-učiteli setkali pouze velmi zřídka. Tento jev považuje 

za nedostatečně podrobený výzkumům, oproti zkoumání příčin feminizace školství. Mezi příčiny 

feminizace patří stabilní rozdělení profesí v Česku podle pohlaví, nízká finanční atraktivnost 

profese pro muže, kteří nevidí v učitelství dlouhodobou platovou perspektivu ve své životní dráze. 

Prestiž povolání učitele patří k dalším příčinám nižšího zastoupení mužů-učitelů (Průcha, 2002).  

Evropská komise vydala za školní rok 2013/14 velmi podrobné informace o platech učitelů 

v jednotlivých státech. Tato publikace je velmi přehledná a věnuje se podrobně všem státům 

Evropské unie. Neuvádí se zde pouze kolik činní průměrný roční plat v eurech, ale i jaká je 

minimální a maximální stanovená částka za rok, kterou si lze jako učitel vydělat. Dále se porovná 

délka praxe, jakou učitel musí získat, aby dosáhl maximálního ročního platu. Najdeme zde 

i porovnání s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele dané země v roce 2013. Státy se 

odlišují legislativou, která určuje učitelské platy. Ve Finsku a Švédsku se odměňování učitelů 

rozhoduje na základě vyjednávání odborů a vzdělávacích institucí. Finsko tuto kolektivně 

vyjednanou dohodu uplatňuje na národní úrovni. Ve Švédsku tyto dohody platí pouze na místní 

úrovni a platy učitelů mohou být vyjednávány i individuálně. Norsko propojuje centrální řízení 

s místním. Na úrovni státu stanovuje minimální platy, ale obce v jednáních s učiteli mohou volně 

dospět k jejich zvýšení. Nejnižší poměr mezi minimální zákonnou mzdou a HDP na obyvatele 

nalezneme v Lotyšsku, Litvě a Rumunsku, zde tato úroveň odpovídá pouhým 50 % HDP na 

obyvatele. Nevyšší sledovaný poměr se nachází v Černé Hoře (179 %), Německu (152 %), 

Španělsku (139 %), Portugalsku (136 %) a Kypru (126 %). V Evropě jsou státy, kde stanovená 

maximální výše odměny odpovídá několika násobku HDP na obyvatele, mezi něž patří například 

Lucembursko. Naše země, Estonsko, Slovensko, Litva a Lotyšsko oproti tomu patří k těm, které 

své maximální zákonné mzdy mají stanoveny pod úrovní HDP na obyvatele. Rozdíl mezi 

minimální a maximální stanovenou částkou je ukazatel perspektivy povolání. Stanovuje, co 

mohou učitelé v průběhu let očekávat z pohledu zvýšení platu. Ve třetině evropských zemí 

dochází se získáním praxe k navýšení platu mezi 15–40 % a v další třetině nárůst může činit       

60–90 %. Česku se daří reforma platů učitelů a díky tomu jsme mohli zaznamenat nárůst 

průměrných platů o 22 % v období let 2009–2014 (European Commission, 2015). 

Platy učitelů v rámci OECD dosahují v průměru 78 % – 80 % platu obdobně vzdělaného 

člověka. Tento průměr v Česku je pouhých 52 % platu obdobně vzdělaného člověka. Jen pro 

představu roční hrubý plat učitele s 15letou praxí v OECD dosahuje průměrně 41 245 amerických 

dolarů přepočtených na paritu kupní síly (USD) v primárním vzdělávání a roste se stupněm školy. 

Takovýto plat ve stejném období a se stejnou délkou praxe dosahuje u českých učitelů pouze 

17 099 USD. Česko se svými platy učitelů řadí mezi státy s nejnižším ohodnocením v rámci 

OECD. Na vrcholu kariery dosáhne český učitel jen na 18 232 USD v preprimárním vzdělávání 

a 20 795 USD v primárním, nižším sekundárním i vyšším sekundárním vzdělávání. Statisticky 

významné rozdíly v průměrných platech mužů-učitelů a jejich kolegyň najdeme v Česku, ale 

i v dalších dvanácti státech OECD (OECD, 2014).  
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Na základních školách a nejen tam, muži pracují častěji jako řídící pracovníci. Tato skutečnost 

odráží i platové rozdíly mužů a žen ve školství. Když odhlídneme od nerovnosti pracovní pozice, 

muži učitelé v průměru dosahují vyšších platů než jejich kolegyně (Babanová, 2008).  

V českém školství je zaměstnaných na pozici učitel 78 % žen, z tohoto důvodu lze mluvit 

o silné feminizaci tohoto povolání. Procento žen klesá v závislosti s rostoucím stupněm školy. 

V mateřských školách je zastoupeno nejvyšší procento žen. Na úrovni vysokých škol už převažují 

muži. Vyučujících mužů v mateřských školách je pouze 0,3 %, toto číslo naopak rezonuje 

v porovnání s ženami na pozici „vysokoškolský profesor“, kterých je pouhých 12 % žen.  Další 

důvod v rozdílnosti zastoupení pohlaví ve školství, je podobnost školní výuky na nižších stupních 

škol s péčí starostlivého rodiče (MŠMT, 2013). S rostoucím stupněm vzdělávání roste důraz na 

informace a postupně ubývá péče o děti, kterou máme všichni spojenou s feminitou. Většina mužů 

vyučuje odborné a praktické předměty. Nárůst prestiže učitelství na vyšším stupni vzdělávání je 

spojen také s vyšší finanční odměnou a do značné míry i spokojeností samotných vyučujících. 

Situace u nás není ničím výjimečná, převládající počet žen v primárním a sekundárním školství 

je znakem většiny evropských zemí. Konkrétní poměry žen a mužů se mohou v jednotlivých 

zemích lišit (MŠMT, 2013). 

Období mezi 20–30 rokem života patří k době, kdy se člověk hledá. Pro mladého člověka 

není problém vystřídat několik zaměstnání. To vede k velké proměnlivosti počtu mladých lidí, 

kteří pracují jako učitelé. Skupinu učitelů kolem věku 30 let  ovlivňuje zakládání rodiny, kdy se 

věnují mateřským povinnostem a přerušují učitelskou kariéru. Muži-učitelé se v tomto období 

střetávají s úvahou, zda zvládnou uživit rodinu (Juklová, 2013).  

Vývoj počtu mužů v českém školství má dlouhodobou klesající tendenci. Do počátku 

20. století ve školství dominovali muži, postupem času ženy pro svojí empatii a roly matky byly 

spatřovány jako vhodnější pro toto povolání. Rok 1955 je rokem obratu a změny, kdy ve školství 

bylo již 55 % žen.  Na konci devadesátých let bylo žen ve školství přes 82 %. Příčiny tohoto stavu 

nejsou pouze platové. Práce ve školství je pro ženy lépe slučitelná s rodinným životem, protože 

ji lze lépe spojit s péčí o vlastní děti. Pracovní doba a prázdniny jsou výhodné, protože              

ženy-matky nemusí shánět hlídání pro děti v období prázdnin a můžou s nimi trávit mnoho 

volného času (Tůmová, 2009).  

Projekt Muži do škol se inspiroval v zahraničí a měl za cíl prosadit rovné příležitosti ve 

vzdělávání a upozornit na vysokou feminizaci tohoto povolání. Spolupráce se zřizovateli škol, 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pedagogickými fakultami se snaží docílit 

rozhovorů na toto téma a řešit tuto problematiku. Muži mají jiné metody výuky a přístup ke 

studentům než ženy (European Commission, 2010b).  

Lazarová a kol. (2011) upozorňuje na nedostatek statistických informací o pohlaví a věku 

učitelů. Internetové stránky OECD a Eurostatu uvádí data pouze za poslední desetiletí. 

O věkovém složení českých učitelů základních škol jsou dostupné informace od roku 2006. Na 

základě dostupných statistických dat můžeme sledovat stárnutí a výraznou feminizaci učitelské 

populace, která patří k problémům kvalitních vzdělávacích systémů jako například Švédsko, 

Německo, Norsko. Popis a grafické znázornění míry dnešní feminizace učitelství na základních 

a středních školách lze vidět v kapitole 4. 
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O porozumění vlivu pohlaví na výuku se pokusili na americké univerzitě v Nigerii. 

Podrobněji zde zkoumali jeden semestr hodnocení učitelů, kteří zde vyučují. Na základě 

dotazování studentů, dospěli k závěru, že muži jsou hodnoceni lépe než ženy. V hodnoceních bylo 

uváděno, že přednášející muži jsou více nadšeni danou problematikou předmětu. Jejich nadšení 

pro vyučovaný předmět, by mohlo vysvětlovat vyšší hodnocení studentů. Dalším vysvětlením 

může být genderový stereotyp společnosti (Oborkhale, 2012).   

Jak již bylo napsáno výše, feminizace primárního školství probíhá ve většině zemí vyspělého 

světa. S útlakem žen ze strany mužů se potýkají rozvojové země. Přes tuto nevýhodu si ženy našly 

cestu, jak být zaměstnány v primárním školství. Ženy-učitelky se zde odlišují především vyšší 

kvalifikací než jejich mužské protějšky. To se potvrzuje v zemích Lesotho, Samoa, Dominika 

a Srí Lanka. Tyto země procházejí rychlým rozvojem školství, které potřebuje početnou 

a vzdělanou pracovní sílu. V regionech se v důsledku překotného vývoje nevyskytuje dostatečný 

počet uspokojivě vzdělané pracovní síly a do školství se dostává poměrně vysoké procento 

nekvalifikovaných mužů a žen (Kelleher, 2011). 

Izrael feminizaci školství zažívá v posledních letech. Důvodem feminizace tohoto povolání 

je především odchod mužů ze škol a uvolnění těchto pracovních míst. Muži-učitelé vidí jako 

nevýhodu delší pracovní dobu oproti jiným zaměstnáním a v kombinaci s učitelstvím nemohou 

vykonávat na zkrácený úvazek další povolání. Zaměstnání s vyšší prestiží jsou především 

v průmyslu a managmentu firem. Izrael patří svou situací k velmi odlišným oproti světu. Rozdíly 

panují i v rámci tohoto malého státu. Jsou podpořeny geograficky, sociálně a ekonomicky. 

V oblastech s převážně arabským obyvatelstvem, tedy v arabských školách dominují                

muži-učitelé. Ženy ve školství v arabské oblasti mohou pracovat pouze se souhlasem svého 

manžela nebo rodiny. V židovských základních školách převažují zaměstnané ženy nad muži. Při 

sledování vývoje zaznamenáme vzrůstající podíl žen ve školství bez ohledu na oblasti 

a převažující víru obyvatel (Audrey Addi-Raccah, 2002). 

Feminizace učitelského povolání v Evropské unii je rozšířena především na základních 

školách. Na středních školách ve většině států Evropské unie početně dominují muži. Opět se 

v této práci setkáváme s vysvětlením, že hlavní příčinou feminizace základního školství je 

zejména platové ohodnocení. Dále spojení životních priorit žen, mezi něž patří úspěšná kariéra, 

role starostlivé matky a obstarávání chodu domácnosti. Ačkoliv na základních školách ženy 

početně převažují nad muži, na pozici řídících pracovníků mohou být zastoupeny méně. Mezi 

země, kde více než 70 % žen je na řídící pozici patří v Bulharsko, Francie, Polsko, Slovensko, 

Švédsko, Spojené království a Island (European Commission, 2010b).  
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Kapitola 3 

Zdroje dat a metodika práce 

Tato kapitola se podrobně věnuje zdroji využitých dat, omezením plynoucím z jejich způsobu 

vedení a změnám, které ve vedení používané statistiky nastaly. Uvedená data zabývající se 

školskou statistikou pocházejí z několika zdrojů. Jedná se o data z území Česka, jež jsou vedena 

od roku 2006. Demografické údaje za českou populaci vycházejí z evidence obyvatelstva vedené 

ČSÚ – Českým statistickým úřadem. Následuje metodika práce popisující, jaké jsou v práci 

využity statistické a demografické metody a ukazatele. 

  

3.1. Zdroje dat 

Pro analýzu učitelů základních a středních škol jsou v této práci použita data z neveřejných 

zdrojů MŠMT – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2017), které ministerstvo 

přebírá z Informačního systému o platech spravované Ministerstvem financí. Údaje jsou za oblast 

regionálního školství, kdy zřizovatelem škol je MŠMT, obec či dobrovolný svazek obcí nebo kraj. 

Všechny uvedené právní subjekty vykonávající činnost školy nebo školského zařízení odměňují 

své zaměstnance na základě §109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Od roku 2006 

do roku 2011 byla data za učitele řazena podle národní klasifikace KZAM-R a učitelé spadali pod 

kódové označení 23 – odborní pedagogičtí pracovníci. Tabulka s kódovým označením K-ZAM 

je přiložena v jako příloha 1. Od roku 2011 zavedl Český statistický úřad pro možnosti lepšího 

mezinárodního srovnávání novou klasifikaci CZ-ISCO. Klasifikace vychází a respektuje principy 

stanovené v klasifikaci Mezinárodní organizace práce (ILO) (ČSÚ, 2018a). Příloha 2 ilustruje 

v tabulce podobu kódového označení CZ-ISCO. Převodník pro převod dat mezi klasifikacemi 

nebyl vytvořen, proto absolutní hodnoty z jednotlivých klasifikací nelze srovnávat. Změny 

vývojových trendů a propady nebo nárůsty hodnot mezi rokem 2010 a 2011 mohou být způsobeny 

změnou klasifikace. 

Statistická data vedená Ministerstvem financí, nejsou spravována samostatně o každém 

zaměstnanci ve školství, ale informace o pohlaví a věku zaměstnance jsou přiřazeny k platům 

a pracovním úvazkům. Z důvodu takto vedené statistiky lze počítat pouze s přepočtem pracovních 

úvazků na plně zaměstnané osoby. Chybějící informace o ukončených a nově sjednaných 

úvazcích zaměstnanců omezují statistické sledování vývoje migrace učitelů mezi jednotlivými 

školami a obory zaměstnání. Data jsou využita k výpočtu ukazatele feminity, indexu feminity 
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a dalších ukazatelů uvedených v metodice práce. Slouží k popisu vývoje průměrného věku 

učitele, věkové a pohlavní struktuře učitelů od roku 2006 až po rok 2016.  

Pro analýzu absolventů pedagogických oborů vysokých škol a absolventů kurzů celoživotního 

vzdělávání s předpokladem stát se učitelem byla použita data z veřejných ročenek statistických 

dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT, 2018). 

3.2. Metodika práce 

Složení populace podle pohlaví a věku dává analýze základní demografický obsah. Většinou se 

setkáme s analýzou, kde tyto charakteristiky jsou hodnoceny společně. Samostatný pohled na 

rozdělení obyvatel podle pohlaví má svou podstatu. Ukazatel maskulinity (ima) udává proporci 

(podíl) mužů v celé populaci. Tento údaj je uváděn nejčastěji v procentech. Pro tuto práci bude 

vhodnější využití ukazatele feminity (ufe), který je méně využíván (Pavlík a kol., 1986, s.121): 

𝑢𝑓𝑒 =
𝑃𝑓

𝑃
× 100 

Kde: 

Pf = počet žen v populaci učitelů 

P = populace učitelů celkem 

Z dalších využitých ukazatelů je použit index feminity (ife), který je obvykle vyjádřen na 100 

mužů a udává poměr mužů a žen v dané populaci (Pavlík a kol., 1986, s.110): 

𝑖𝑓𝑒 =
𝑃𝑓

𝑃𝑚
× 100 

Kde: 

Pf = počet žen v populaci učitelů 

Pm = počet mužů v populaci učitelů 

Rozdělením absolutního počtu mužů a žen do jednoletých či víceletých věkových skupin 

vytváříme strukturu podle věku. Tato struktura je v grafickém uspořádání zobrazena v takzvané 

„věkové pyramidě“. Věková struktura je výsledkem základních demografických procesů jako 

jsou úmrtnost, porodnost a migrace. Graf názorně zobrazí významné historické demografické 

události, které ovlivnily jeden nebo více ze základních procesů. Protože věková struktura je 

statickým rozdělením obyvatelstva podle věku, má význam vytvářet jiné charakteristiky jako 

například střední hodnoty a míry variability. Mezi střední hodnoty patří průměrný věk, který 

počítáme jako vážený aritmetický průměr počtu let, který prožila příslušná žijící populace 

(Pavlík a kol., 1986, s.120): 
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�̅� =
∑ (𝑥 +

1
2) × 𝑃𝑋

∑ 𝑃𝑋
 

Kde: 

𝑥 ̅= věkový průměr 

x = věk učitele 

Px = populace učitelů ve věku x 

Průměrný věk lze nahradit věkovým mediánem (�̃�). Patří také mezi střední hodnoty. Věkový 

medián rozděluje celou populaci podle věku na dvě stejně početné části neboli udává dosažený 

věk přesné poloviny populace (Pavlík a kol., 1986, s.121): 

�̃� = 𝑥0 + (𝑦 − 𝑦0) ×
𝑥1 − 𝑥0

𝑦1 − 𝑦0
 

Kde 

�̃� = mediánový věk učitelů 

x0 = věk, kdy kumulovaný počet učitelů je ještě méně než ½ 

x1 = věk, kdy kumulovaný počet učitelů je už větší než ½ 

y = ½ počtu učitelů v sledovaném roce 

y0 = kumulativní počet učitelů ve věku x0 

y1 = kumulativní počet učitelů ve věku x1 

Demografické stárnutí můžeme měřit indexem stáří (is), nejčastější koncepce je poměr 

postreprodukční a dětské složky. Udává tedy počet osob starších 65ti let na sto osob ve věku do 

14ti let (Pavlík a kol, 1986). Vzhledem k absenci dětské složky v populaci učitelů se vztahuje 

nejstarší věková skupina k nejmladší následujícím způsobem (Pavlík a kol., 1986, s.123): 

𝑖𝑠 =
𝑃50+

𝑃−30
× 100 

Kde 

P50+= populace učitelů starších 50 let 

P-30 = populace učitelů mladších 30 let 

Výpočet počtu potřebných úvazků učitelů je konstruován prostřednictvím hodnoty počtu žáků 

na jednoho učitele z roku 2016. Důvod pro použití hodnoty z roku 2016 je, že odhad změn 

průměrného počtu žáků na učitele by byl složitý a neúměrně by zatížil další odhady velkou 

chybou. Konstantní hodnota neboli počty žáků na učitele z roku 2016, kterou jsou děleny 

prognózované počty žáků prvního stupně základní školy je 17,9, u druhého stupně základní školy 

byla konstantní hodnota 11,3 a u středních škol 10,8. Počet úvazků učitelů je proporcí (podíl) 

z počtu žáků. Výpočet proběhl podle upraveného vzorce (Pavlík a kol., 1986, s.110): 
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δ =
𝑃

𝑐
 

Kde 

δ = proporce úvazků učitelů 

P = prognózovaný počet žáků 

c = konstanta – počet žáků na učitele z roku 2016 
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Kapitola 4 

Věková a pohlavní struktura učitelů v Česku za roky    

2006–2016  

Hodnoty demografických ukazatelů, které jsou v této kapitole znázorněny grafy, popisují 

věkovou a pohlavní strukturu učitelů mezi lety 2006–2016. Počty učitelů jsou přepočteny na plně 

zaměstnané, nejedená se tedy o fyzické osoby.1 Vývoj pohlavní struktury učitelů na prvním 

a druhém stupni základní školy a středních školách, zachycují ukazatel feminity a index feminity. 

Věkovou strukturu učitelů základních a středních škol znázorňují věkové pyramidy, které 

porovnávají roky 2011 a 2016. Tyto roky jsou vybrány z důvodu možnosti porovnání dat z jedné 

klasifikace a v klasifikaci CZ-ISCO představují první a poslední známý rok. Rozložení věků 

v pyramidách je rozděleno podle pohlaví a zachycuje situaci nerovnoměrného zastoupení      

mužů-učitelů a žen-učitelek. Věkové pyramidy zobrazují počty učitelů pod 30 let, kteří by měli 

v následujícím desetiletí nahradit odcházející učitele do penze. Dále zaznamenává nejpočetnější 

věkovou skupinu učitelů v produktivním věku. Vývoj věkové struktury mužů-učitelů               

a žen-učitelek mezi lety 2006 až 2016 zachycují dva ukazatele, průměrný věk a mediánový věk. 

Zobrazený vývoj je poznamenán změnou klasifikace zaměstnanosti v roce 2011.2 Ukazatele 

a věkové pyramidy jsou zpracovány samostatně za první a druhý stupeň základní školy a za 

střední školy. Stárnutí učitelské populace vyjadřuje index stáří. Vývoj indexu stáří je zobrazen 

graficky a pomocí křivek můžeme porovnat vývoj stárnutí učitelů na základních a středních 

školách. 

4.1. Vývoj feminizace učitelské profese a řídících pracovníků na 

základních a středních školách za roky 2006–2016  

Pohlavní struktura učitelů vykazuje známky silné feminizace. Situaci dokládá obrázek 1, 

zobrazující ukazatel feminity (ufe), který udává podíl žen-učitelek na prvním a druhém stupni 

základních škol a středních škol. Červená křivka znázorňuje učitele prvního stupně základní 

                                                      
1 Viz metodika v třetí kapitole. 
2 Popis klasifikací a důvod vedoucí ke změně klasifikace zaměstnanosti v roce 2011 se nachází v třetí 

kapitole. 
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školy. Zelená křivka představuje učitele druhého stupně základní školy a tato křivka vykazuje 

stabilní vývoj podílu žen-učitelek. Ukazatel feminity prvního stupně základní školy dosahuje 

v průměru hodnoty 94,61 % žen mezi školními roky 2006/07–2016/17. Podíl žen-učitelek na 

prvním stupni základní školy od roku 2008/09 klesá. Na druhém stupni základních škol ukazatel 

feminity, za stejné období jako první stupeň, vykazuje průměrnou hodnotu 74,34 %. Procentuálně 

se jedná o pokles zastoupení žen-učitelek oproti prvnímu stupni základní školy, ale stále je značná 

převaha žen nad muži. Obrázek 1 také zobrazuje vývoj ufe v populaci učitelů středních škol 

zastoupený černou křivkou. Průměrně dosahuje křivka na této úrovni škol 59,21 % za období 

školních let 2006/07–2016/17. Od školního roku 2006/07 nastal nárůst podílu žen v populaci 

učitelů středních škol, konkrétně se jedná o nárůst podílu o 1,79 procentního bodu žen-učitelek 

pro školní rok 2016/17. Nárůst probíhal pozvolna a v podílu procentuálního zastoupení mužů 

a žen základních a středních škol nedocházelo k náhlým výkyvům. 

Obr. 1 – Ukazatel feminity učitelů na základních a středních školách za školní roky 2006/07–2016/17  

Zdroj: ČSÚ 2018b, Vlastní zpracování 

Obrázek 2 znázorňuje pomocí indexu feminity (ife), tedy počtu žen na 100 mužů, jiný pohled 

na vývoj složení učitelů podle pohlaví. Na prvním stupni základní školy v průběhu jedenácti let, 

došlo ke změnám indexu, které nebyly v obrázku 1 dostatečně viditelné z důvodu odlišného 

měřítka zobrazení. Po prvotním zvýšení počtu žen na 100 mužů ve školním roce 2008/09 

dosahovala hodnota ife 1 922 žen na 100 mužů, v následujících letech pokles ife vedl ke 

znatelnému snížení hodnoty na 1 621 žen na 100 mužů ve školním roce 2016/17.  

Na druhém stupni základní školy index feminity vykazuje konstantní vývoj počtu žen-učitelek 

a pohybuje se v rozmezí 285 až 295 žen na 100 mužů za školní roky 2006/07–2016/17. Na 

středních školách vykazuje ife hodnoty v rozpětí 11 žen na 100 mužů, tedy 140–151 žen na          

100 mužů ve shodném období.  
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Obr. 2 – Index feminity učitelů na základních a středních školách za školní roky 2006/07–2016/17  

Zdroj: ČSÚ 2018b, Vlastní zpracování 

Na základě obrázku 3, lze tvrdit, že zastoupení žen v řídící funkci na základních školách 

dosahuje výrazně vyššího podílu, oproti podílu řídících pracovníků středních škol. Podíl žen 

vzrostl z 64,48 % v prvním pololetí roku 2012 na 65,40 % v prvním pololetí 2017. Zastoupení 

žen na pozici učitele je procentuálně vyšší než podíl procent žen zastávajících řídící funkci.  

Na středních školách se poměr žen a mužů v řídících funkcích mění. Muži zde převažují 

a dosahují průměrné hodnoty 57,3 % za období 1.pololetí 2012 až 1.pololetí 2017. 

Obr. 3 – Podíl žen na řídící pozici základních a středních škol v procentech za 1. pol. 2012–1.pol. 2017 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 
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4.2. Vývoj věkové struktury učitelů základních a středních škol za 

roky 2006–2016  

Věková pyramida na obrázku 4 představuje strukturu učitelů na prvním stupni základní školy 

v roce 2011 a 2016. Z tohoto obrázku je patrná silná početní dominance žen na prvním stupni 

základní školy. Věkové rozložení naznačuje stav, kdy nejpočetnější kohorty žen se blíží hranici 

věku pro odchod do penze. V pyramidě zobrazující rok 2011 počet žen-učitelek ve věku nad 50 let 

převažuje nad počtem žen-učitelek do 30 let. Současná situace na školách, kde bude docházet ke 

generační obměně učitelů, může v horizontu deseti let způsobit nedostatek kvalifikovaných 

učitelů na prvním stupni základních škol. Mezi věkem 28 a 35 let si můžeme všimnout početního 

poklesu žen-učitelek. Tento pokles je patrný především v pyramidě roku 2016. 

ČSÚ publikuje a popisuje ve svém měsíčníku Statistika a my průměrný věk rodičky 29,8 roku 

(Kačerová, 2014). Tento pokles počtu žen ve věkové pyramidě, lze tedy přičíst k plnění 

mateřských povinností žen.  

Následný nárůst počtu žen-učitelek ve věku 35 let až 45 let, může být indikátorem, kdy 

profese učitelky přináší výhodu snadnějšího zkoordinování zaměstnání a rodiny. Oproti ženám, 

mužská věková struktura vykazuje rovnoměrné rozložení počtu mužů podle věku. Takřka 

nepatrný celkový počet mužů-učitelů však nedokáže vyrovnat souhrnnou výraznou věkovou 

nerovnoměrnost populace učitelů prvního stupně základní školy. Většina učitelů po dosažení věku 

pro odchod do penze ukončuje pracovní poměr, což je vidět v obrázku 4 strmým poklesem počtu 

úvazků žen-učitelek. V důchodovém věku zůstávají na pozici učitele převážně ženy, jedná se 

o desítky pracovních úvazků. Muži překračující důchodový věk jsou zastoupení v řádu jednotek 

úvazků. Ze srovnání těchto pyramid vidíme rostoucí věk pro odchod do penze a posun                  

žen-učitelek a mužů-učitelů do vyšších věků.  

Obr. 4 – Věková struktura učitelů na 1.stupni základní školy, 2011 a 2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 



Radek Hanzlík: Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006–2016  37 

Průměrný věk učitelů, lze považovat za ukazatel perspektivy učitelské profese. Stárnutí 

učitelů je způsobeno špatnou situací ve školství, kdy mladí absolventi nechtějí pracovat za nízké 

mzdy a raději po pedagogickém studiu nastoupí do jiného oboru zaměstnání. Tento odliv mladých 

učitelů započal již v 90. letech 20.století a přechod mezi obory není statisticky sledován. 

Zajímavou skupinu tvoří muži a ženy středního věku tedy 30–40 let, kteří si doplňují vzdělání 

a nastupují do škol na pozici učitele (Vašutová, 2004). Vývoj věkové struktury učitelů prvního 

stupně základní školy zachycují ukazatele průměrný věk a mediánový věk v obrázku 5. Vychýlení 

křivek mezi lety 2010 a 2011 může být způsobeno změnou klasifikace zaměstnanosti. Mediánový 

věk učitelů prvního stupně základní školy se vyvíjel obdobně jako průměrný věk. Hodnota 

mediánového věku žen-učitelek dosahovala vyšších i nižších hodnot než průměrný věk v rozmezí 

roků 2006–2011. U žen došlo od roku 2012 k překrytí křivek mediánového a průměrného věku 

v obrázku 5. Situace, kdy se hodnoty téměř rovnají, vypovídá o rovnoměrně věkově rozložené 

populaci žen-učitelek, kde výpočet průměrného věku není ovlivněn extrémními hodnotami. 

U mužů-učitelů k překrytí křivek nedošlo, přesto se jedná o populaci rovnoměrně rozloženou. 

Tento fakt dokládá velmi malý rozdíl mezi hodnotami průměrného věku a mediánového věku.  

Průměrný věk žen-učitelek ve sledovaném období konstantně roste. V roce 2006 

dosahoval průměrný věk žen-učitelek 42,92 let. Stárnutí ženské populace učitelů způsobilo 

zvýšení na 46,48 let v roce 2016. V průběhu jedenácti let tedy došlo ke zvýšení o 3,56 roku. 

U mužů došlo k obdobnému nárůstu průměrného věku, konkrétně z 42,49 let na 45,54 let. 

Rostoucí průměrný a mediánový věk dokládá, že se nedaří omlazovat věkovou strukturu učitelů 

pomocí mladých absolventů pedagogických oborů vysokých škol a absolventů celoživotního 

vzdělávání. 

Obr. 5 – Průměrný a mediánový věk učitelů na 1.stupni základní školy za školní roky 2006–2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 
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Věková struktura učitelů na druhém stupni základní školy v roce 2016 má rovnoměrněji 

uspořádané počty učitelů mezi muži a ženami. V této struktuře se nenachází tak velké množství 

učitelů ve věku před odchodem do penze, jako jsme mohli vidět na prvním stupni základní školy. 

Další změnou oproti prvnímu stupni základních škol je nárůst pracovních úvazků v řádu jednotek 

mužů v důchodovém věku. Z obrázku 6 vyplývá, že nejpočetnější věkové skupiny mužů-učitelů 

se vyskytují do věku 43 let, následně počty mužů-učitelů klesají.  

Střední léta kariéry učitele patří k nejvíce úspěšným, podle Sekota (2009) toto období přináší 

výhody ze získaných zkušeností, které v průběhu let učitel nabyl. Dochází ke ztrátě ostychu, 

a naopak získání sebedůvěry, tato doba je význačná pro ochotu přijímat nové myšlenky 

a koncepty pro zlepšení výuky. Tyto vlastnosti se ztrácí v době před odchodem do důchodu, kdy 

osoba učitele nabyla v průběhu let mnoha ověřených a fungujících zkušeností výuky a odmítá 

provádět nevyzkoušené inovace. Vše pramení z pocitu učitele, že další realizace vlastního života 

nebude již v práci, ale v podobě koníčků a zájmů (Sekot, 2009).  

Početní převaha žen-učitelek nad muži-učiteli je přítomná při porovnání každé věkové 

skupiny v roce 2011 a 2016. Nejnižší počet učitelek v aktivním věku je do 30 let. Při pohledu na 

věkovou pyramidu roku 2016 můžeme pozorovat mezi věkem 28 a 35 méně žen-učitelek, než 

v obdobném rozpětí věků učitelek starších. Po tomto věkovém období počet žen na druhém stupni 

základních škol roste. Po dosažení důchodového věku počet úvazků žen strmě klesá. Počet 

úvazků učitelek v důchodovém věku dosahuje pouze několik jednotek až desítek v příslušené 

věkové skupině. Ze zobrazených pyramid vyplývá nárůst počtu úvazků učitelů mezi věky 38 a 44 

a to jak u žen-učitel tak u mužů-učitelů. Tento nárůst je patrně způsoben příchodem mužů a žen, 

kteří po pedagogickém studiu vykonávali jiná povolání. Dále ze srovnání plyne narůstající věk 

pro ochod do penze. 

Obr. 6 – Věková struktura učitelů na 2.stupni základní školy, 2011 a 2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 
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Obrázek 7 ukazuje průměrný věk žen-učitelek na druhém stupni základní školy. Vzrostl 

z 43,75 let v roce 2006 na 46,06 let v roce 2016. Mediánový věk se vyvíjel do roku 2010 obdobně 

vzrůstajícím způsobem, jako průměrný věk. Po tomto roce začala hodnota průměrného věku 

stagnovat a držela se kolem věku 44 let. Mezi roky 2010 a 2011 mohl změnu vývoje mediánu 

ovlivnit přechod mezi klasifikacemi zaměstnanosti. Pokračující trend stability hodnoty mezi 

lety 2011 až 2015 však potvrdil, že se nejednalo pouze o jednoleté vychýlení křivky způsobené 

změnou klasifikace. Rok 2016 přinesl nárůst mediánového věku žen-učitelek o 1,02 roku oproti 

předchozímu roku.  

Z průměrného věku mužů-učitelů na druhém stupni základní školy zachyceného v obrázku 7 

vyplývá, že muži-učitelé jsou v průměru mladší než ženy-učitelky. Průměrný věk mužů na 

druhém stupni základní školy za období roků 2006–2016 vzrostl ze 42,01 let na 43,96 let 

a mediánový věk vzrostl z 39,24 let v roce 2006 na 41,24 let v roce 2016. Značný rozdíl mezi 

průměrným a mediánovým věkem mužů-učitelů upozorňuje na vyšší počet mužů, kteří 

nedosahují průměrného věku. Průměrný věk je ovlivněn nerovnoměrným věkovým rozdělením 

mezi mladými a staršími učiteli. 

Obr. 7 – Průměrný a mediánový věk učitelů na 2.stupni základní školy za školní roky 2006/07–2016/17 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 

Věková struktura učitelů středních škol roky 2011 a 2016 je vyjádřená v obrázku 8. Tyto 

pyramidy by se mohly udávat jako typický příklad regresivního typu věkové pyramidy, která 

svým tvarem má připomínat „urnu“. V našem případě lze konstatovat, že věková pyramida je 

zcela otočena oproti své standartní podobě. Nejpočetnější věkovou skupinou učitelů jsou ti, kteří 

dosahují před důchodového věku a hrot pyramidy tvoří učitelé mladší 30 let. Tento fakt platí pro 

ženy-učitelky i muže-učitele v roce 2011 i 2016. U žen je patrný nižší věk pro odchod do penze, 

který se u pyramidy roku 2016 projevuje rychlým poklesem počtu úvazků od 59 let. V roce 2011 
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postupné odchody žen-učitelek do penze začínají už od věku 57 let. U mužů 

k rychlejšímu poklesu počtu úvazku dochází až od věku 63 let v roce 2016 a od 61 let v roce 2011. 

Početní převaha žen nad muži není výrazná, jako tomu bylo na základní škole. Věková struktura 

mužů-učitelů je narušena mezi 37 a 41 rokem u pyramidy z roku 2011 a u pyramidy z roku 2016 

mezi 43 a 47 rokem, kde součet počtu mužů-učitelů dosahuje nižšího čísla než v předchozí 

a následující pětileté věkové skupině. Tento propad byl mezi roky 2011 a 2016 mírně vyrovnán. 

Skupina učitelů mladší 30 let, tvoří velmi malou část populace učitelů středních škol roku 2011 

a ze srovnání vyplývá, že v této věkové skupině učitelé postupně ubývají. 

Obr. 8 – Věková struktura učitelů na středních školách, 2011 a 2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 

Vývoj stárnutí věkové struktury učitelů středních škol se projeví na hodnotě průměrného 

a mediánového věku učitelů. V obrázku 9 došlo k výrazným změnám křivek mezi rokem 2010 

a 2011. Tuto změnu opět s nejvyšší pravděpodobností způsobila změna klasifikace. V obrázku 9 

můžeme sledovat mediánový věk mužů-učitelů na středních školách, který dosahuje po celé 

zobrazené období vyšší hodnoty než věk průměrný. To značí, že větší část mužů v této populaci 

je věkově starší než v obrázku uvedený průměrný věk. Rozdíl mediánového a průměrného věku 

v roce 2010, kdy se křivky nejvíce vzdalují, dosahuje 1,46 roku. Průměrný věk mužů-učitelů 

vzrostl z již vysoké hodnoty 47,44 let v roce 2006, na průměrný věk blížící se 50 let konkrétně 

tedy 49,65 let v roce 2016. Hranice 50 let mediánového věku u mužů-učitelů dosáhl v roce 2013 

a nadále rostl až k poslednímu zobrazenému roku 2016, kde dosahoval 50,68 let. Velmi vysoký 

mediánový věk signalizuje, že v nejbližší dekádě dosáhne vysoký počet mužů-učitelů na středních 

školách věku pro odchod do penze. Tito učitelé budou muset být nahrazeni novými a mladšími 

dostatečně kvalifikovanými učiteli. Další možností k udržení stávajícího celkového počtu 

pracovních úvazků učitelů středních škol v následujícím desetiletí je, že učitelé zůstanou 



Radek Hanzlík: Věková a pohlavní struktura učitelů základních a středních škol v Česku mezi lety 2006–2016  41 

v zaměstnání po dosažení důchodového věku. Situace, kdy medián je vyšší než průměrný věk, 

nastala i u žen-učitelek. Ženy-učitelky po celé období od roku 2006–2016 dosahovaly nižšího 

mediánového i průměrného věku než muži-učitelé. Průměrný věk žen-učitelek vzrostl z 44,98 let 

v roce 2006 na 48,68 let v roce 2016. Průměrný věk žen-učitelek v roce 2016 byl pouze 

o 0,97 roku nižší než u mužů-učitelů na středních školách, lze tedy očekávat obdobně početné 

odchody žen do penze v následujícím desetiletí. 

Obr. 9 – Průměrný a mediánový věk učitelů na střední škole za školní roky 2006/07–2016/17 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 

K porovnání vývoje stárnutí učitelů na základních a středních školách tato bakalářská práce 

využívá index stáří zobrazený v obrázku 10. Index stáří za roky 2006 až 2016 představuje podíl 

nejstarší věkové skupiny učitelů, tedy starších 50 let, oproti nejmladší věkové skupině pod 30 let. 

Index stáří učitelů prvního a druhého stupně základní školy v roce 2006 byl téměř shodný, 

dosahoval hodnot 186 na prvním stupni a 181 na druhém stupni základních škol učitelů ve 

věku 50 let a starších na 100 učitelů ve věku pod 30 let. V průběhu 11 let došlo k postupnému 

zvyšování hodnoty indexu stáří především v důsledku narůstání věkové skupiny 50 let a starších. 

Dalším důvodem pro nárůst hodnoty indexu je snížení počtu učitelů mladších 30 let. Na prvním 

stupni základní školy vzrostl index v roce 2016 na hodnotu 456 učitelů ve věku 50 let a starších 

na 100 učitelů ve věku pod 30 let, jedná se tedy o rychlejší růst indexu stáří během zobrazených 

roků než na druhém stupni základní školy. Hodnota indexu stáří na druhém stupni základní školy 

z roku 2016 činní 368 učitelů ve věku 50 let a starších na 100 učitelů ve věku pod 30 let. Nejvyšší 

nárůst indexu stáří zaznamenali středoškolští učitelé, z hodnoty indexu 320 v roce 2006 vzrostla 

na 1 025 učitelů ve věku 50 let a starších na 100 učitelů ve věku pod 30 let. Tento citelný nárůst 

indexu je především ovlivněn růstem věkové skupiny učitelů starších 50 let a současně je 

podpořen poklesem věkové skupiny učitelů mladších 30 let.  
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Obr. 10 – Index stáří učitelů základních a středních škol za období let 2006–2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 

Na závěr této kapitoly, ve které bylo snahou zjistit, jak probíhá vývoj feminizace učitelství 

prvního a druhého stupně základní školy a střední školy, náleží shrnutí výsledků. Na základě 

klesající hodnoty ukazatele feminity na prvním stupni základní školy lze očekávat, že vysoký 

podíl žen na tomto stupni se patrně bude nadále snižovat. Na druhém stupni základních škol ufe 

vykazoval stabilní hodnoty a nic nenasvědčuje, že by se tento trend měl změnit. Z tohoto důvodu 

asi nadále hodnoty ufe přetrvají v obdobném rozpětí i v dalších letech. Na základních školách 

v řídících funkcích převažují ženy nad muži. I přesto podíl žen v řídících funcích dosahuje nižší 

hodnoty než podíl žen-učitelek. Na středních školách hodnota ufe narůstá a patrně se trend nárůstu 

nebude měnit ani v následujících letech. Z toho lze usuzovat, že bude feminizace na středních 

školách nadále přetrvávat. Podíl žen v řídících funkcích na středních školách je nižší než podíl 

mužů. 

V otázce stárnutí populace učitelů jsme dospěli k závěru, že průměrný i mediánový věk se 

zvyšuje. Nejvyššího průměrného věku dosahují učitelé středních škol což naznačuje, že patrně 

dojede k početným odchodům učitelů středních škol do penze. Průměrný věk učitelů na druhém 

stupni základní školy je nejnižší ze sledovaných úrovní škol. Věková pyramida učitelů druhého 

stupně základní školy naznačuje pokračující rostoucí trend průměrného věku. Z pyramidy učitelů 

prvního stupně základní školy vyplývá značná převaha žen-učitelek nad muži-učiteli a stárnutí 

nejpočetnější věkové skupiny žen-učitelek. Hodnota indexu stáří učitelů rostla a vypovídá 

o rostoucí věkové skupině učitelů 50 let a starších a klesajícím podílu učitelů ve věku 30 let 

a mladších. 
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Kapitola 5 

Vývoj počtu absolventů pedagogických oborů a CŽV, 

prognóza počtu žáků a projekce potřebných úvazků učitelů 

do roku 2025 

Kapitola 5 se věnuje zhodnocení vývoje absolventů pedagogických oborů za roky 2001–2016 

a CŽV za roky 2007–2016. Dalším podtématem je prognóza počtu žáků v Česku a následná 

projekce počtu úvazků učitelů. První podkapitola popisuje vývoj počtu žáků na základních 

a středních školách mezi roky 2006–2016, následovaný prognózou počtu žáků na období let 

2017–2025. Popis vývoje a prognózy počtu žáků je důležitý, především kvůli vztahu mezi počtem 

potřebných plných úvazků učitelů základních a středních škol a počtem žáků. Dále se podkapitola 

věnuje vývoji počtu žáků na jednoho učitele. Tento ukazatel se využívá při mezinárodních 

srovnáních úrovně školství v dané zemi. Na konci této podkapitoly se nachází vývoj celkového 

počtu plných úvazků učitelů prvního, druhého stupně základní školy a střední školy za období 

let 2006–2016 a následná projekce předpokládaného potřebného počtu plných úvazků učitelů na 

období 2017–2025. Druhá podkapitola obsahuje důležité informace o pohlavní, věkové struktuře 

a počtu absolventů pedagogických oborů vysokých škol. Tyto informace napoví, jakým směrem 

se bude ubírat věková a pohlavní struktura učitelů. Nalezneme zde také vývoj počtu absolventů 

celoživotního vzdělávání se zaměřením na vzdělávání za období let 2001–2016. 

5.1. Projekce počtu potřebných úvazků učitelů základních 

a středních škol v souvislosti s předpokládaným počtem žáků   

Demografický vývoj ovlivňuje vzdělávací systém a počty žáků na školách. V devadesátých letech 

dvacátého století začal klesat počet narozených dětí. Početní pokles dětí postupně ovlivňoval 

počet žáků ve vzdělávacím systému. V novém tisíciletí došlo k nárůstu plodnosti žen ve věku 

30 let a starších, což vedlo ke zvýšení celkového počtu narozených dětí (Hulík, Tesárková 2009). 

Vývoj počtu žáků na základní a střední škole je zachycen v obrázku 11. Prognóza počtu žáků na 

roky 2016–2025 pochází z interních zdrojů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a není 

publikována. Pro tuto bakalářskou práci má prognóza počtu žáků význam z důvodu provázanosti 

na počet potřebných plných úvazků učitelů. Na prvním stupni základní školy, lze pozorovat od 

roku 2006 narůstající počet žáků do roku 2016, konkrétně z 462 820 na 568 966 žáků. Početní 
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nárůst žáků byl způsoben zvýšeným počtem narozených dětí. V posledních letech došlo ke snížení 

počtu narozených dětí, který se pravděpodobně projeví ve sníženém počtu dětí na prvním stupni 

základní školy po roce 2016.3 Tento pokles počtu dětí na prvním stupni základní školy vidíme 

v obrázku 11, za vyznačenou čarou označující přechod z potvrzených statistických údajů na 

prognózované počty žáků. Trend poklesu počtu dětí pravděpodobně přetrvá až do roku 2025. Na 

druhém stupni základní školy během let 2006–2010, se v důsledku nízké porodnosti v 90 letech, 

snížil počet žáků, konkrétně z 413 693 na 324 106 žáků. Tento pokles byl následován pozvolným 

růstem počtu žáků druhého stupně základní školy, který podle prognózy pravděpodobně přetrvá 

do roku 2021. V tomto roce podle prognózy bude na druhém stupni základní školy 

pravděpodobně 414 646 žáků. Po roce 2021 lze nejspíše očekávat pokles počtu dětí plnících 

povinnou školní docházku na druhém stupni základní školy. Počet žáků na středních školách bez 

konzervatoří4 mezi zobrazenými lety 2006–2016 velmi poklesnul a to z 553 375 žáků v roce 2006 

na 411 008 žáků v roce 2016. Na tento pokles bude podle prognózy v následujících letech patrně 

navazovat celkový početní nárůst žáků na středních školách. Do roku 2025 by mohlo dojít 

k opětovnému nárůstu počtu žáků až na 522 792. 

Obr. 11 – Vývoj a prognóza počtu žáků základních a středních škol do roku 2025 

Zdroj: MŠMT 2017 

Proměnlivý počet žáků a stabilní počet osob učitelů na základních a středních školách může 

vést ke změně v poměru počtu žáků na učitele. V obrázku 12 je tento vývoj zachycen. V celku 

stabilní vývoj počtu žáků na učitele popisuje přizpůsobování počtu plných úvazků učitelů podle 

stavu počtu žáků. Na prvním stupni základní školy křivka stoupá z 16,7 žáka na jednoho učitele 

v roce 2006 na 17,9 žáka na jednoho učitele v roce 2016. Zásadní růst počtu žáků na učitele ale 

                                                      
3 Celkový počet žáků na základních školách viz podkapitola 2.3. 
4 Celkový počet studentů středních škol s konzervatořemi viz podkapitola 2.3. 
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proběhl především mezi lety 2011–2016, je způsoben zejména nástupem početnějších věkových 

skupin žáků na první stupeň základní školy. Počet žáků na jednoho učitele druhého stupně 

základní školy v období 2006–2010 klesal z počtu 11,8 na 10,7. Jde hlavně o důsledek poklesu 

počtu žáků na tomto stupni školy. Pokles je následovaný opětovným růstem k hodnotě 11,3 žáka 

na jednoho učitele v roce 2016. V případě nedostatečného počtu přijatých nových úvazků učitelů 

druhého stupně, lze očekávat brzký nárůst počtu žáků na jednoho učitele. Tento potenciální nárůst 

bude způsoben rostoucím počtem příchozích žáků na druhý stupeň základní školy. Počet žáků na 

jednoho učitele střední školy klesl z 11,7 na 10,7 v období 2006–2013. Od roku 2014 až 2016 se 

stabilizoval počet žáků na jednoho učitele na 10,8. Nárůst či pokles této hodnoty je opět závislý 

na schopnosti středních škol přijmout dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců na pozici 

středoškolského učitele. 

Obr. 12 – Vývoj počtu žáků na učitele základních a středních škol za období let 2006–2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 

Obrázek 13 zobrazuje počet plných úvazků učitelů základních a středních škol za období 

2006–2016. Průběh křivek do značné míry kopíruje vývoj počtu žáků na dané úrovni školy. Z toho 

lze usuzovat, že počty úvazků učitelů souvisí s celkovým počtem žáků. Počet plných úvazků 

učitelů prvního stupně základní školy v období let 2006–2016 narostl o 4 100. Nárůst počtu 

úvazků učitelů nebyl dostatečný, aby udržel stabilní počet žáků na učitele.  Počet plných úvazků 

učitelů na druhém stupni základní školy klesal z 34 930 v roce 2006 na 29 240 v roce 2014. Pokles 

počtu úvazků rokem 2014 končí a v roce 2015 a 2016 začalo docházet k nárůstu v řádu stovek 

pracovních úvazků učitelů. Počet plných úvazků učitelů na středních školách dosáhl ve 

sledovaném období 2006–2016 vysokého poklesu. Konkrétně nastalo snížení o 9 382 plných 

úvazků učitelů na středních školách do roku 2016, z původních 47 450 plných úvazků učitelů 

v roce 2006. Dále v obrázku 13 vidíme vyznačenou čáru, která vymezuje hranici mezi statisticky 

známými a projektovanými hodnotami. Projekce vývoje počtu úvazků učitelů předpokládá 
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zachování poslední statisticky známé hodnoty počtu žáků na jednoho učitele a to především 

z důvodu, že odhad změn průměrného počtu žáků na učitele je složitý a neúměrně by zatížil další 

odhady velkou chybou. Tato hodnota je aplikována k prognóze celkového počtu žáků základních 

a středních škol. Při udržování hodnoty 17,9 žáka na jednoho učitele na prvním stupni základní 

školy patrně dojde od roku 2018 k poklesu počtu potřebných plných úvazků učitelů. V případě 

nepropouštění zaměstnanců, a tedy zachování počtu plných úvazků učitelů z roku 2016, by patně 

začal klesat počet žáků na jednoho učitele na prvním stupni základní školy. Na druhém stupni 

základní školy při počtu 11,3 žáka na jednoho učitele nejspíše bude potřeba zvýšit počet 

pracovních úvazků učitelů v řádu tisíců během období roků 2016–2021, tento nárůst můžeme 

vidět v obrázku 13. Po uvedeném období se pravděpodobně dostaví trend poklesu potřebných 

úvazků učitelů na druhém stupni základní školy. Projekce předpokládá stabilní nárůst počtu 

potřebných plných úvazků učitelů středních škol při zachování hodnoty 10,8 žáka na jednoho 

učitele. V roce 2025 pravděpodobně bude na středních školách potřeba kolem 48 410 plných 

úvazků učitelů. Oproti roku 2016 by bylo žádoucí navíc přijmout přes deset tisíc učitelů na plný 

úvazek. Zároveň bude nezbytné doplňovat počty úvazků učitelů středních škol, kteří již dosáhli 

důchodového věku a odcházejí do penze. 

Obr. 13 – Vývoj a projekce počtu potřebných úvazků učitelů základních a středních škol, 2006–2025 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 

5.2. Absolventi pedagogických oborů vysokých škol 

a celoživotního vzdělávání s předpokladem stát se učitelem 

Věková struktura populace učitelů je nejvíce ovlivňována odchody učitelů do penze a příchodem 

nových učitelů neboli absolventů pedagogických oborů vysokých škol. Další skupinou 
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přicházejících do školství na pozici učitele jsou lidé, kteří si doplnili vzdělání v rámci kurzů 

Celoživotního vzdělávání k získání pedagogické kvalifikace (CŽV). V této podkapitole se píše 

o fyzických osobách učitelů-absolventů a nejedná se o přepočty na plné úvazky. Vývoj počtu 

absolventů pedagogických oborů vysokých škol za období let 2001–2016 a absolventů 

celoživotního vzdělávání s předpokladem stát se učitelem za období let 2007–2016 nalezneme 

v obrázku 14. Statistická data za absolventy CŽV jsou vedena až od roku 2007. Absolventi jsou 

rozděleni podle pohlaví. Celkový součet absolventů pedagogických oborů vysokých škol je po 

celé sledované období vyšší než u CŽV. Nejvyšší počet 3 206 žen-absolventek vystupujících 

z pedagogických oborů vysokých škol nastal v roce 2009, od tohoto roku dochází 

k postupnému poklesu. V roce 2016 vyšlo už pouze 2 174 žen-absolventek pedagogických oborů 

vysokých škol. Zachycený vývoj počtu mužů-absolventů pedagogických oborů vysokých škol 

nevykazuje takové kolísání hodnot jako ženy-absolventky. Počet mužů-absolventů dokončující 

studium pedagogických oborů vysokých škol stabilně klesá z hodnoty 844 roku 2004 na 604 

v roce 2016. Vývoj křivky zobrazující počet žen-absolventek CŽV značně kolísá, například 

v roce 2015 jich vyšlo 1 791, ale v roce 2016 to už bylo jen 1 475 žen-absolventek CŽV. V období 

let 2007–2010 docházelo k poklesu počtu mužů-absolventů CŽV následované kolísáním počtů 

mužů-absolventů mezi roky 2010–2013. Od roku 2013, kdy tento druh vzdělání absolvovalo 

469 mužů, počet mužů-absolventů CŽV stabilně přibývá. V roce 2016 to bylo již 639                     

mužů–absolventů.  

Obr. 14 – Vývoj počtu absolventů pedagogických oborů a CŽV s předpokladem stát se učitelem,  

2001–2016 

Zdroj: MŠMT 2018, vlastní zpracování 

Stárnutí populace učitelů základních a středních škol může zvrátit příchod dostatečného 

množství mladých absolventů. Vývoj počtu absolventů-učitelů jsme viděli v obrázku 14. Pro 
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představu budoucí struktury učitelů je výhodné znát podobu věkové a pohlavní struktury 

absolventů pedagogických oborů vysokých škol a CŽV. Statisticky známe pouze strukturu 

absolventů pedagogických oborů vysokých škol, na její podobu za rok 2016 se můžeme podívat 

v obrázku 15. Nejvíce absolventů je do věku 30 let, což platí pro muže i ženy. Obrázek 15 ukazuje 

početně převládající ženy-absolventky nad muži-absolventy, což nadále podporuje stav 

feminizace učitelské profese. Průměrný věk ženy-absolventky v obrázku 15 je 28,60 let, ale 

medián dosahuje pouhých 25,40 let. Značný rozdíl těchto dvou věků vypovídá o nerovnoměrně 

věkově rozložených ženách-absolventkách ve věkové struktuře. Situace velice rozdílného 

průměrného a mediánového věku je u mužů obdobná. Muži-absolventi mají o 0,75 let vyšší 

průměrný věk, konkrétně 29,35 let a mediánový věk mužů-absolventů dosahuje 25,95 let. Z toho 

tedy lze usuzovat, že absolventi pedagogických oborů vysokých škol mají potenciál k omlazení 

věkové struktury učitelů základních a středních škol. 

Obr. 15 – Věková a pohlavní struktura absolventů pedagogických oborů vysokých škol, 2016 

Zdroj: MŠMT 2017, vlastní zpracování 
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Kapitola 6 

Závěr 

Jedná se o jednu z mála prací, která se věnuje problematice feminizace a stárnutí učitelů. Práce si 

proto dala za cíl popsat situaci v jaké se právě věková a pohlavní struktura učitelů nachází. 

Hlavním cílem této bakalářské práce byl popis vývoje věkové a pohlavní struktury učitelů 

základních a středních škol v Česku za roky 2006 až 2016. Zpracování proběhlo na základě 

neveřejných dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která byla stěžejní a dostatečná pro 

vytvoření analýzy. Pro popis vývoje stárnutí byly použity ukazatele průměrný věk, mediánový 

věk a index stáří. Vývoj feminizace učitelů základních a středních škol byl zachycen pomocí 

indexu feminity a ukazatele feminity.  

Průměrný i mediánový věk učitelů prvního a druhého stupně základních a středních škol rostl 

po celé sledované období. Průměrný věk učitele na prvním stupni základní školy dosahoval 

v roce 2016 hodnoty 46,48 let u žen a 45,54 let u mužů. Na druhém stupni základní školy byl 

průměrný věk učitele nižší než na prvním stupni, konkrétně 46,06 let u žen a 43,96 let u mužů. 

Na středních školách učitelé dosahují nejvyššího průměrného věku ze sledovaných úrovní škol. 

Jejich průměrný věk byl v roce 2016 u žen 48,68 let a u mužů 49,60 let. Hodnota indexu stáří 

dosahovala stabilního nárůstu na základní školách a na středních školách rostla rychlejším 

tempem. Na základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že v letech 2006–2016 věková 

struktura učitelů základních a středních škol stárla nerovnoměrně. 

Podíl žen v populaci učitelů převyšuje nad muži. Mezi sledovanými úrovněmi škol byl 

nejvyšší podíl žen mezi učiteli na prvním stupni základní školy, kde dosahoval 94,19 % v roce 

2016. Podíl žen-učitelek na prvním stupni základní školy měl ve sledovaném období klesající 

průběh. Na druhém stupni základní školy byl podíl žen 74,73 % v roce 2016. Střední školy 

dosahovaly nejnižšího podílu žen-učitelek po celé analyzované období, avšak podíl měl rostoucí 

průběh. Ženy zde taktéž převažují nad muži a dosahují podílu 60,14 % v roce 2016. 

Vývoj počtu absolventů pedagogických oborů vysokých škol a CŽV na základě kterého si 

každý může utvořit představu budoucího vývoje, byl diferenciovaný. Počet absolventů 

pedagogických oborů vysokých škol v první polovině sledovaného období narůstal, ale v druhé 

polovině období docházelo k úbytku počtu absolventů. Ženy značně početně převyšují nad muži, 

což dále podporuje feminizaci učitelů základních a středních škol. Na základě věkové struktury 

absolventů pedagogických oborů vysokých škol jsme se dozvěděli, že nejvíce absolventů je do 

věku 30 let. Počet žen převažuje i mezi absolventy CŽV, ale nedosahuje takového rozdílu jako 
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u žen a mužů absolventů pedagogických oborů vysokých škol. Celkový počet absolventů CŽV 

byl mezi lety 2006–2016 nižší, než počet absolventů pedagogických oborů vysokých škol a v roce 

2016 jich bylo 2 114. Počet absolventů pedagogických oborů vysokých škol byl v roce 2016 

celkem 2 778. 

Počty žáků na prvním stupni základní školy rostly a v roce 2016 jich bylo 568 966. Toto číslo 

lze brát za vrchol, kterým započne podle prognózy postupný úbytek žáků. Na druhém stupni 

základní školy k nárůstu počtu žáků nedocházelo, naopak došlo ke snížení na 324 106 

v roce 2016. Podle prognózy můžeme očekávat nárůst počtu žáků do roku 2021, po tomto roce 

pravděpodobně dojde opět k postupnému poklesu počtu žáků na druhém stupni základní školy. 

Nejvyšší početní pokles zaznamenaly střední školy, kdy z 553 375 žáků v roce 2006 se jejich 

počet snížil na 411 008 v roce 2016. Hodnotu z roku 2016 můžeme brát za nejnižší, protože podle 

prognózy bude během let 2017–2025 počet žáků patrně setrvale růst až na 522 792 v roce 2025. 

Ve vztahu na vývoji počtu žáků základních a středních škol můžeme pozorovat přepočet na 

potřebné plné úvazky učitelů. Při zachování počtu žáků na učitele z roku 2016, kdy na prvním 

stupni základní školy bylo 31 828 plných úvazků učitelů, pravděpodobně dojde k poklesu úvazků 

do roku 2025 na 29 640 plných úvazků učitelů. V roce 2016 bylo na druhém stupni základní školy 

29 807 plných pracovních úvazků učitelů. V důsledku růstu počtu žáků patrně naroste nejprve 

potřeba plných úvazků učitelů na 36 690 plných úvazků učitelů do roku 2021 a následně se 

nejspíše sníží na 34 050 v roce 2025. V konečném součtu se patně na druhém stupni základní 

školy jedná o potřebu zvýšit počty plných úvazků učitelů v řádu tisíců, což znamená zatraktivnit 

podobu učitelství. Na středních školách v roce 2006 bylo 47 450 plných úvazků učitelů, ale do 

roku 2016 došlo k jejich poklesu na 38 070 plných úvazků. Ve vztahu s rostoucím počtem 

studentů bude patrně potřeba, aby narostly počty plných úvazků učitelů na 48 410 do roku 2025. 

Z hlediska reálnosti, kdy nárůst počtu úvazků bude probíhat i na druhém stupni základní školy, 

může tento cíl být složitý na splnění. 

V průběhu práce se v důsledku bližšího zkoumání vyskytly další náměty pro zpracování. Patří 

mezi ně analýza věkové a pohlavní struktury učitelů na jiných úrovních škol v Česku, tedy 

například na úrovni mateřské školy, vysoké školy apod. Dále by za úvahu stálo srovnat výsledky 

této analýzy se státy Evropské unie. 
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Příloha 1 – Klasifikace K-ZAM 

aa0013 profese KZAM 

23320 

11 

Učitelé předškolní výchovy 

23322 odborná učitelka mateřské školy 

23329 Učitel předškolní výchovy jinde neuvedený 

33202 učitelka mateřské školy 

23310 

12 

Učitelé základních škol 

23313 učitel základní školy pro 1. stupeň 

23314 učitel odborných předmětů pro 2. stupeň základní školy 

23316 výchovný poradce na základní škole 

23319 Učitel základní školy jinde neuvedený 

23210 

13 

učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 

23214 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední a vyšší školy 

23215 výchovný poradce na střední škole 

23220 učitelé odb. předmětů 

23222 učitel pověřen řízením odloučeného pracoviště teoretického vyučování na SOU 

23224 vedoucí učitel místně odloučeného pracoviště SOU pro teoretické i praktické vyučování 

23225 učitel odborných předmětů střední, vyšší školy 

23226 učitel pověřený správou a vedením školního statku, polesí 

23227 vedoucí oboru konzervatoře, učitel 

23228 vedoucí dílen, učitel 

23232 učitel praktického vyučování střední školy 

23410 

14 

Učitelé všeob.vzděl.předmětů na speciál.školách(vč.učitelů spec.ZŠ,předšk.vých.) 

23414 učitelka speciální mateřské školy 

23415 učitel 1. stupně pomocné školy 

23416 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně speciální školy 

23417 učitel všeobecně vzdělávacích předmětů speciální střední školy 

23418 vychovatel výchovných zařízení pro mládež zvláštní péče odborný 

23421 učitel odborných předmětů speciální školy 

23422 učitel odborných předmětů speciální střední školy 

23431 vedoucí dílen na speciální střední škole 

23432 učitel praktického vyučování na speciální střední škole 

23434 učitel ve speciálním pedagogickém centru 

33411 

15 

vrchní mistr řídící místně odloučené pracoviště praktického vyučování 

33412 vedoucí pracoviště praktického vyučování 

33414 mistr odborné výchovy střediska praktického vyučování 

33415 mistr odborné výchovy výchovného ústavu pro mládež 

33419 ??? 

23530 

16 

Učitelé základních uměleckých škol (vč. soukromých učitelů uměleckých předmětů) 

23532 učitel základní umělecké školy 1. stupně 

23533 učitel základní umělecké školy 2. stupně 

23534 vedoucí oboru základní umělecké školy, učitel 

23539 Učitel základních uměleckých škol jinde neuvedený 

23542 učitel jazykové školy 

23543 učitel těsnopisného ústavu 

23549 Učitel jazyků jinde neuvedený 

23563 učitel zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

Zdroj: MŠMT, 2017 
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Příloha 2 – Klasifikace CZ-ISCO 

AA0013 CZ-ISCO 

23107 Učitelé na vyšších odborných školách 

23201 Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

23202 Učitelé praktického vyučování (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

23203 Učitelé odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) 

23301 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních školách  

23302 Učitelé na konzervatořích 

23303 Učitelé na 2. stupni základních škol  

23410 Učitelé na 1. stupni základních škol  

23411 Učitelé na 1. stupni základních škol (kromě v přípravných třídách základních škol) 

23412 Učitelé v přípravných třídách základních škol 

23420 Učitelé v oblasti předškolní výchovy 

23521 Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

23522 Učitelé na základních školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

23523 Učitelé na středních školách a konzervatořích pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

23524 Učitelé na vyšších odborných školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Zdroj: MŠMT, 2017 

 


