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JAK TO V ČECHÁCH 

ZAČALO? 
1774 – vymezeny podmínky minimální mzdy učitele 

1849 – definice profese a kariérních možností učitelů 
středních škol s maturitou 

1869 – jasně stanovena profesní požadavky, další 
vzdělávání, platy a kariérní řád učitelů národních škol. 
Každý věděl do čeho a a co jde. 

Důraz na odbornost učitele (motivační faktor – plat) – lepší 
pozice (z obecné na měšťanku), ale stále u dětí. 

Učitelský ústav – čekatel (20 měsíců) – zkouška 
způsobilosti – definitivní učitel (3 roky) – zkouška 
způsobilosti pro měšťanskou školu – osobní a profesní 
kvality – 3letý cyklus platového postupu (hodnocení 
odbornosti). 



Období 1918 - 1948 

Zákon č. 292/1920Sb. - podmínky profesní 

a kvalifikační včetně kariérních možností.  

Učitel se domáhal sám po splnění 

předepsaných povinností (zkušenosti, 

charakter) u samosprávných orgánů (MŠV, 

OŠV, ZŠR) přiznání postupu. 

Po UU- výpomocný učitel (hospitace) – 

komisionální zkoušky – definitiva. 

Pro SŠ – zkušební hospitační praxe (1922) 



Období 1948 - 1989 

Změna pohledu na učitele – pilíř 

ideologické čistoty, odbornost je druhotná. 

Studium na VŠ (více oboru a méně 

způsobilosti k výkonu profese než na UU) – 

sociální i profesní status. 

Čím vyšší typ školy, tím méně pedagogiky 

a psychologie. 

Periodické komplexní hodnocení učitelů. 

 



Vývoj po roce 1990 

Zařadit se mezi standardní země OECD  

i ve vzdělávací politice (řád x tvořivost) 

Diskuse o míře autonomie (stát – region – škola)  

„divoká liberalizace“  

1996: projekt MŠMT „Učitel“ (zajistit profesní 

jistoty x profesní komora. Chápání role učitele 

(strážce hodnot nebo garant změn?)  

2001: „Bílá kniha“ – naděje a výkřik do tmy 



2000-2001: MŠMT vlastní cesta rezortních 

výzkumů, „Podpora práce učitele“ – model 

profesionalizace – zohlednění Boloňské deklarace 

v přípravě učitelů. Výstupy: 

Publikace: E. Walterová a J. Vašutová (2001) – 

profesní standard učitele - 19 kompetencí. 

2003: Návrh profilu absolventa učitelského studia 

na VŠ – potřeba oprášení. 

Výzkumné záměry PedF OU a PedF UK 

 monotematická Pedagogika a další publikace. 

 



Co přinesly publikace ? 

U nás a ve světě (EU, OECD) chybí komplexní 

řešení problematiky.  

Úspěšnost odborné a politické shody  

je jen v jednotlivostech:  

pedagogický pohled x politický pohled 

Mediální prezentace prací na kariérním řádu 

(VUP) vedla k podrazu na odbornou veřejnost – 

prosazení do legislativy (563/2004Sb.) a posílen 

nařízením Vlády ČR (533/2005Sb.) – kvalifikační 

katalog prací.  



Světlo na konci tunelu 2006 - 2009 

Systémovější podpora MŠMT 

komplexnímu návrhu řešení „zdola“. 

Důraz na pedagogické kompetence  

bez rizika formálností. 

Modernost a perspektivnost – porozumět 

dítěti ve 3 indikátorových oblastech  

s návrhem kritérií. 

2 kola diskuse o profesionalizaci učitelství. 



Důsledky 

2009 Asociace profese učitelství (APU) 

2010 projekt INP „Tvorba systému profesní 

činnosti učitele“ – komplexní přístup odmítl 

dosud udělané a začal znovu. 

2012–dosud – odlišná stanoviska tvůrců- 

profesních odborníků uvnitř týmu. 

Návrh odvádí kvalitní učitele od dětí a 

nerespektuje perspektivní potřeby 

společnosti a učitelů. 



Proč neusilují o standard  

a kariérní řád ve Finsku? 
Přísný výběr ke studiu – jen ti nejlepší. 

Učitelé jsou respektovaní odborníci  

a rozumí dětem i rodičům. 

Systémová podpora celé společnosti. 

Vzdělání je hodnotou ne zbožím. 

Dovednosti z DVU v praxi školy  

ne sběratelé certifikátů (Polská zkušenost?). 



Závěrem 
Chybí diskuse, zda školství reflektuje potřebu 

společnosti a zda je společnost schopna ji jasně 

artikulovat. 

 Stále chybí objednávka státu, jaké chce učitele – 

roztříštěnost modelů přípravy. 

Řešení je v udržení provázanosti tří celků (jako za 

císaře pána): příprava – kariérní podmínky – plat. 

Kvalita systému je dána kvalitou učitelů.  

Minulost vývoje problematiky je jen inspirativní.  



Děkuji za čas a pozornost. 


