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Cíle prezentace 

• Představit standardy učitelského vzdělávání ve 

Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. 

• Nastínit kontext vzniku standardů a jejich 

východiska. 

• Poukázat na kritické hlasy a zhodnotit jejich 

působení. 



Struktura prezentace 

• Struktura učitelského vzdělávání v Německu a 

Švýcarsku 

• Širší kontext standardů pro učitelské vzdělávání 

• Vznik a působení standardů 

• Pojetí učitele v rámci standardů 

• KMK standardy učitelského vzdělávání (Německo) 

a standardy ve Švýcarsku 

• Další vývoj kolem standardů 



Struktura učitelského  
vzdělávání 

Německo 
o V působnosti 

univerzit/vysokých škol a 
jednotlivých spolkových zemí 

 

• Fáze:  
o Studium 

o Referendariát 

o Další/následné vzdělávání 

 

• Komponenty UV 
o Obory/oborové didaktiky 

o Vědy o vzdělávání/výchově 

o Praxe (srov. Sandfuchs, 2013, 
s. 539) 

 

Švýcarsko 
o V působnosti 

univerzit/vysokých škol 

pedagogických (kantonální 

odlišnosti) 

• Fáze 
o Studium (v jeho rámci praxe) 

o Další/doplňující vzdělávání 

 

• Komponenty UV 
o Obory/oborové didaktiky 

o Vědy o vzdělávání/výchově 

o Výzkum/vědecká práce 

o Praxe (srov. COHEP, 2014) 

 

 



Širší kontext 
Německo 

 

• Nové řízení (new public 
management): orientace 
na výstupy (Terhart et al., 
2002, s. 7) 

 

• V popředí stojí  kategorie 
efektivita a účinnost 
(Terhart, 2012, s. 6) 

 

• Management kvality ve 
vzdělávání:  standardizace 
o snaha poměřovat „nadstandatní“ 

a „podstandartní“ (srov. Terhart et 
al., 2002, s. 7) 
 

 

 

Švýcarsko 

 

• V popředí stojí  kategorie 

účinnost systému 

vzdělávání učitelů (Oser, 

Oelkers, 2001) 

 

• Jde o evaluaci systémů 

učitelského vzdělávání 

 



Standardy učitelského 

vzdělávání: vznik a působení 

Německo 

• KMK (Stálá konference 

ministrů kultury):  
o Od 2000 odborná skupina  

kolem prof. Evald Terhart 

(Univerzita Münster). 

 

• Působení v rámci 

měkkého ovlivňování 

(soft governance). 

Švýcarsko 

• EDK (Švýcarská konference 

ředitelů pro vzdělávání v 

kantonech) 

o F. Oser a J.Oelkers použili v 

kontextu učitelského 

vzdělávání Koncept 

standardů = základ pro 

projekt „Účinnost učitelského 

vzdělávání, resp. různých 

systémů učitelského 

vzdělávání v německy mluvící 

oblasti Švýcarska“ (1994-

2000). 



Standardy učitelského 

vzdělávání: východiska 

Německo 
 

• Není řešeno, zda, ale jak 
učitelské vzdělávání 
působí (srov. Terhart, 
2012, s. 5–6) 

 

• „Ofenzivní“ pojetí 
standardů: stanovení 
maxima a podle toho 
poměřovat (Terhart, 
2005, s. s. 275) 

 

• Formulace kompetencí 
– „ideální učitel“ 

 

Švýcarsko 
o Pojem „standard“ = ideální míra 

profesních kompetencí + 
proces jejich dosažení   

   KVALITA související s kontextem 

o v plné míře jí nedosáhnou 
všichni učitelé, nýbrž se k ní 
různou měrou přibližují 

o Tzn. pouze disponovat znalostmi 
≠ standard (jen předpoklad pro 
kompetentní  vyučování 
předmětu)    

o Nejde o to, pozorovat 
standardy „zvenčí“, jde o to, 
aby si učitelé sami zodpověděli 
otázku, zda a do jaké míry 
podle jejich názoru tyto 
standardy = výsledky 
vzdělávání splňují.  



Standardy: pojetí učitele 
Německo 

• Učitel je vnímán jako 
odborník ve své profesi: 
 

• Učitelé jsou odborníci na 
učení a vyučování; 

• Učitelé jsou si vědomi své 
výchovné úlohy; 

• Učitelé jsou si vědomi své 
úlohy hodnotitele a 
poradce; 

• Učitelé kontinuálně 
rozvíjejí své kompetence; 

• Učitelé se podílejí na 
rozvoji školy (podle KMK, 
2004, s. 3) 

Švýcarsko 
• Experti ve zmíněném projektu 

stanovili 88 standardů (na ně 
dotazování čerství absolventi 
učitelského vzdělávání) 

 

 

              12 tematických okruhů  

      vztah učitel-žák, jednání 
orientované na žáka, kázeňské 
problémy, sociální chování, 
strategie učení/podpora učení, 
výukové metody, diagnostikování 
a hodnocení, práce s multimedii, 
týmová práce učitelů, zapojení do 
práce s rodiči, rozvoj učitele, 
oborová didaktika 

(srov. Oser, Oelkers, 2001) 



Standardy: podrobnější představení 

Německo 
• KMK „standard“ je 

chápán jako 
pojmenovatelné 
měřítko pro míru 
rozvoje 
kompetencí 
(Terhart, 2005, s. 
277). 

 

• KMK standardy 
pro fáze:  
o studium 

(konkrétně pro 
komponenty: vědy 
o vzdělávání a 
obory a oborové 
didaktiky) 

o referendariát a 
státní závěrečnou 
zkoušku.   

Švýcarsko 
• Standard: profesně sociální kapitál 

učitele po ukončení učitelského 
vzdělávání. 
o subjektivní hodnocení změřené na: 

• hloubku zvnitřnění (Do jaké míry se 
standard zrcadlí ve znalostech, jednání a 
reflektování absolventa?) 

 ŠKÁLA:  O tomto standardu jsem nic neslyšel – slyšel 
teoreticky – procvičoval/zabýval jsem se jím v praxi – 
měl jsem propojenou teorii a cvičení/teorii a 
praxi/cvičení a praxi – měl jsem systematicky 
vzájemně propojenou teorii, cvičení a praxi  

• význam/důležitost (Jak velký význam 
absolvent standardu přikládá?) 

  ŠKÁLA: Nemá pro mě význam – poměrně 
významné – velmi významné  

• zohledňování (Do jaké míry bude 
absolvent tento standard zohledňovat ve 
svém jednání?) (srov. Oser, Oelkers, 
2001) 

 ŠKÁLA: Nebudu ho zohledňovat – občas budu 
zohledňovat – často budu zohledňovat 

• Příklad formulace standardu: Naučil 
jsem se, jak s žáky mluvit o chybách tak, 
aby z nich profitovali.   

 



Vědy o vzdělávání (KMK, 2004)  

• Obsahové oblasti vzdělávání (vzdělání a výchova, 

povolání a role učitele, didaktika a metodika, učení 

se, vývoj a socializace, výkonová a učební 

motivace, diferenciace, integrace a podpora, 

diagnostika, hodnocení a poradenství, 

komunikace, mediální vzdělávání, rozvoj školy, 

výzkum vzdělávání) 

• Didakticko-metodické přístupy věd o vzdělávání 

v učitelském vzdělávání 

• Oblasti kompetencí 



Kompetenční oblast: vyučování – učitelé jsou odborníci na učení 



Standardy pro obory a oborové 

didaktiky (KMK, 2008) 
• Odvozeny od požadavků na profesi učitele (tzn. 

pojetí učitele) 

• Definice oborové kompetence učitelů (oborové 

znalosti, epistemologické a pracovní postupy oborů, 

znalosti oborové didaktiky) 

• Oborové kompetenční profily 

 

 

 







Další vývoj kolem standardů 

Německo 

• Kritika standardů obecně: 
o zploštění mnohovrstevnatý 

pohled na učitelské povolání 

o „hyperstabilita“ obsahu i forem 

učitelského vzdělávání 

o  standardy vychází z přístupu 

„top-down“ (shora-dolů), takže 

„ignorují“ iniciativy „zdola“ (srov. 

Terhart, 2007, s. 8–9).  

• Kritika KMK standardů: 
o Obava z „minimálních“ 

kompetencí místo „ideálních“; 

o Nejasný vztah věd o výchově a 

vzdělávání (srov. DGfE, 2004) 

o Pozice oborových didaktik (srov. 

Körber et al., 2008, s. 2). 

Švýcarsko 

• Kritika: 
o „Zkoumání“ standardů se 

odehrává na „koncovém 

produktu“ = absolventi učitelství.  

 

                   POZDĚ 

 

o Je třeba hodnotit instituce 

vzdělávající (budoucí) učitele, 

jejich strukturu, vnitřní procesy 

apod., zda jsou skutečně 

schopny tyto standardy u 

studentů naplňovat (srov. Oser, 

Oelkers, 2001). 

 



Další vývoj kolem 
standardů 

Německo 

 

• V pedagogickém 

výzkumu sporadicky 

reflektovány 

 

• Působí v rámci 

měkkého řízení (něm. 

sanfte Steuerung) – je 

obtížné vyhodnotit 

jejich účinnost. 

Švýcarsko 

 

• Uplatňují se při 

výzkumech a při 

vytváření kurikula 

vzdělávání učitelů. 

 

• Působí v rámci měkkého 

řízení – je obtížné 

vyhodnotit jejich 

účinnost. 

 

 

 



Závěry 
Německo 

 

• otázka kvality učitele a 
jeho vzdělávání jakožto 
kontinuální proces 

• přehlednost 
v diverzifikujícím se 
systému učitelského 
vzdělávání  

• posouzení reality 
učitelského vzdělávání 
a jeho účinnosti na 
základě předem 
definovaných kritérií (tj. 
standardů) 

 

Švýcarsko 

• Co se může a co se musí 
očekávat v rámci etap 
učitelského vzdělávání? 

• Odpověď se ukrývá v 
jednotlivých institucích. 

• Snaha o dosažení 
standardů není jen 
otázkou jednotlivých osob 
– (budoucích) učitelů, ale 
také jednotlivých institucí 
vzdělávajících učitele a 
celého systému, který toto 
vzdělávání řídí (tzn. 
ministerstvo) = 
víceúrovňový model 
vytváření standardů. 



Děkujeme za pozornost 


