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Standardy v učitelské profesi:  
zahraniční přístupy a pokus o jejich zhodnocení 



• Uvedení do problematiky standardizace v učitelství 
(část 1: K problému standardizace) 
 

• Aktuální návrh českého standardu a kariérního 
systému učitele na pozadí zahraničních přístupů  
(část 2: Česká cesta a zahraniční přístupy) 
 

• Problémy a perspektivy: rozvaha nad dalším 
směřováním (část 3: Problémy a perspektivy) 
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I. část  
Úvod: standardizace v učitelství 



• Stanovení určité délky povinné školní docházky, školní uniformy... 
(projevy standardizace). 

• Standardizace ve školství vždy přítomna – byť implicitně. 
• Učitelské standardy činí explicitním to, co je v diskursu kolem 

učitelství již obsaženo – představy o dobrém, kompetentním učiteli. 
Jak je standard pojímán a používán – závisí na pojetí učitele: 
• Akademická sféra – učitel jako reflektivní praktik, standard jako rámec 

pro (sebe)reflexi s cílem (sebe)rozvoje. 
• Ministerští úředníci – učitel také jako úředník, standard jako normativ 

dílčích činností s cílem kontroly. 

• S novou silou se trend standardizace prosazuje v souvislosti s novým 
řízením (NPM) a novou akontabilitou: 
• Přesun odpovědnosti shora dolů (ze státu na níže stojící složky 

systému), přitom shora jsou definovány standardy výkonu či efektů. 
• (Evaluační) standardy jako reakce na krizi růstového modelu – upouští 

se od principu vytváření relativně detailních předpisů na vstupu 
(zákony, nařízení, směrnice, učební plány apod.) a je podchycován 
výstup – zkoumají se efekty a odvozuje se účinnost.  
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V technicistním pojetí je standard (Terhart, 2005, s. 276): 
• Precizním stanovením vlastností, které musí určitý objekt či proces 

vykazovat, aby dostačoval definovaným kritériím kvality  
(např. požadavky na jednotný vzhled – normy). 

• Formulováním standardu je určeno, co je standard.  
• Díky tomu, že takový standard platí obecně a že se jej všichni 

přidržují, dosahuje se vysoké míry spolehlivosti  
vzhledem k vlastnostem objektu či procesu  

 

V pedagogickém kontextu jsou vzdělávací standardy: 
• Formulace požadavků týkajících se vyučování a učení, resp. jako 

formulace očekávání stran výkonů žáků. (Terhart, 2005, s. 277) 
• Měřítko umožňující posoudit, do jaké míry jsou u (budoucích) 

učitelů rozvinuty určité kompetence – standard potom umožňuje 
podchytit různou míru rozvoje těchto kompetencí pomocí škálování 
(Terhart, 2005, s. 277).  
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V profesích jsou profesní standardy vymezovány jako: 
• Komplex prokazatelných způsobilostí ve znalostech, dovednostech, 

postojích,  
• je založen na kompetenčních profilech (jednotlivých kategorií 

učitelů), které jsou odvozeny z cílů vzdělávání a hodnot a cílů školy,  
• je kritériem kvalifikace a kvality práce učitele (Černotová et al., 

2006). 
 

Problém v netransparentnosti – potřeba vyjasnit: 
• O standard čeho se má jednat (standardy profesní vybavenosti 

absolventů, procesuální standardy, institucionální standardy). 
• Jaká má být jeho funkce (základ pro a-testování – alokační funkce, 

opora pro sebepoznávání a profesní rozvoj učitelů – formativní 
funkce). 

• Jaký má být způsob práce s ním (standard = dokument, funkce 
závisí na procesech jeho uplatňování; vzájemná shoda nutná).  
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• Kariérní systém: soubor pravidel stanovených pro zařazování 
učitelů do kariérních stupňů, popř. pozic (viz Černotová et al., 
2006, s. 24).  

• Kariérní postup: pohyb kariérou spočívající v přiznávání/získávání 
určitých kariérních pozic a stupňů.    

 

Podstatné je to, v jakém vztahu vůči sobě standard učitele a kariérní systém stojí. 
Dle našeho přesvědčení má být profesní růst podmínkou kariérního postupu. Tedy, 
kariérou vzhůru či vpřed má postupovat ten, kdo prokazuje, že je v profesi dobrý. 
Z toho vyplývá, že kariérní systém má následovat a být podřízen standardu učitele. 
 

• Profesní růst a profesní rozvoj odkazují k individuálnímu 
vnitřnímu procesu, který spočívá ve zvyšování předpokladů 
profesionála provozovat kvalitní profesní činnosti.  

 

Termín profesní rozvoj mnohdy nesprávně ztotožňován se samotnými edukačními 
aktivitami, které směřují k podpoře profesního rozvoje.  
Pro označení těchto edukačních aktivit by se mělo používat neredukované označení 
podpora profesního rozvoje. 
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II. část  
Český návrh standardu a kariérního systému 
na pozadí zahraničních přístupů  



• Snahy o tvorbu standardu učitelství a potažmo kariérního systému 
od počátku 90tých let (Vašutová, Rýdl, NIDV). 

• 2010: MŠMT s NIDV příprava projektu IPn – vytvořit kariérní 
systém a profesní standard učitele (a ředitele) 

• Od počátku ke koncepci silná kritika – zejm. pracovní skupiny 
Akreditační komise ČR, Asociace profese učitelství, AŘZŠ 
• Kritické připomínky nebyly zváženy a zapracovány, koncepce 

projektu je od počátku považována většinou odborné veřejnosti 
za velmi problematickou  

• Realizace projektu IPn Kariérní systém (3/2012–6/2014), 
příjemcem dotace je MŠMT (30 mil.), realizátorem projektu NIDV. 

• V průběhu řešení přizváni zástupci fakult připravujících učitele – 
pro neshody na koncepci standardu a kariérního systému většina  
z nich od projektu odstoupila a vstoupila do oponentní role.   

JAK TO BYLO: STANDARD UČITELE A KARIÉRNÍ SYSTÉM V ČR 
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Zahrnuje 3 kariérní cesty:  
1. cesta rozvoje profesních kompetencí 
2. cesta ke specializovaným pozicím (např. koordinátor ŠVP) 
3. cesta k funkčním pozicím (ředitel, zástupce ředitele)  
 

Jádro kritiky: pojetí první kariérní cesty – východiskem pro ni je SU 
popisující rozsah, kvalitu, výsledky práce učitele na 4 stupních:  
1. začínající učitel 
2. samostatný učitel 
3. lídr na úrovni školy 
4. lídr na úrovni systému. 
 

Problém: 3. a 4. kariérní stupeň nepřiměřeně silně staví na 
rozšiřování působnosti mimo třídu a školu (odbíhá od výuky dětí) – 
indikátory kvality: vedení kolegů, předávání zkušeností, mentorování, 
lektorování, zapojení do výzkumu, publikování, působení v asociacích...    

CO VZNIKLO A JAK TO MÁ FUNGOVAT? 
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Horizontála rozsahu učitelova působení ve (školském systému)   
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Výzva: jak do celkové koncepce začlenit další 
princip, a to zvyšování kvality učitelovy práce  
se žáky ve třídě, aby byl explicitní a měl důsledky 

Vůdčím principem gradace ve Standardu 
učitele je dle koncepce NIDV rozšiřování 
učitelovy působnosti do školy a systému 
(rozsévačství/lídrovství) 







• Český návrh je silně inspirován anglickým standardem. 
• Přitom v r. 2011 v UK Zpráva nezávislé komise k posouzení Standardu 

konstatovala důvody pro zrušení systému (v roce 2012)  
...preskriptivní, demotivační, tendence k odškrtávání položek než  
ke skutečnému profesnímu růstu, nedostatečné rozdíly mezi stupni 
Advanced T a Excellent T (3. a 4. KS) a fakt, že karierní postup závisí  
na tom, zda je pozice na vyšším stupni volná aj. 

 

https://www.gov.uk/government/news/great-teachers-could-become-master-teachers  

  
• Nový standard (Master Teacher Standard) – jeden standard expertní 

úrovně kvality – horizont, k němuž učitelé směřují – charakteristiky 
excelentních učitelů (od 1. 9. 2012 nahradil vícestupňový standard, 
od září 2013 skončily posty Advanced teacher a Excellent teacher, 
které měly vlastní platovou stupnici) – odměňování učitelů je více  
v rukou školy – je více na vedení školy, jak finance rozdělí 

ČESKÝ NÁVRH NA POZADÍ MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ 
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Anglická zkušenost s víceúrovňovým standardem je varující 
• Předpoklad pro ČR – vzhledem k omezeným počtům osob pro zařazení  

do 3. a 4. karierního stupně (zhruba 20, resp. 5 % - z finančních důvodů) 
lze předpokládat, že prvních několik let by to bylo jen pro inspektory, 
ředitele a zástupce – vůbec ne pro běžné učitele, kteří vidí svoji „karieru“ 
„jen“ v tom dobře vyučovat žáky a zlepšovat se v tom.  

 

Varující jsou také zkušenosti ze Slovenska 
• Systém se hroutí pod vlivem byrokratizace, zformalizování a „tunelování“ 

souvisejících procesů (vzdělávání, atestování). 

Celkem pozitivní zkušenosti z USA 
• Profesionálně vytvořená koncepce, založeno na dobrovolnosti, není 

navázáno na odměňování, ale může být vedením školy zohledněno, 
výzkumně doloženy profesionalizační efekty. 

Inspirativní zkušenost ze SRN 
• Propracování standardů pro instituce připravující učitele, velká pozornost 

věnovaná oborově didaktické složce standardu a rozpracování 
diferencovaného standardu pro různé stupně škol. 
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III. část  
Problémy a perspektivy české cesty 



• Současné oslnění představitelů vzdělávací politiky  
a administrativy učitelským standardem a kariérním 
systémem způsobuje, že nejsou dostatečně ostře viděny 
jeho problémy a limitace.  
 

• Vzdělávací politika aktuálně vytváří mýtus kariérního 
systému a odkazuje k němu při všemožných příležitostech 
jakožto k univerzálnímu řešení všemožných problémů.  
 

• Objevuje se kritika, a to jak v denním tisku,  
tak v odborných kruzích. 

Standardizace I Česká cesta a zahraniční přístupy I Problémy a perspektivy 



Oč se má v praxi jednat? Všichni učitelé se rozdělí  
do 4 kategorií: začínající učitel, standardní učitel, 
vynikající učitel a (perlička :-)) „učitel-aktivista 
celostátního významu“. Pro přechod ze začínajícího 
na standardního má jít o nutnou povinnost, zbývající 
povýšení provedou jakési atestační komise. To vše 
finančně nějak (jak a z čeho se neví) ohodnocené. 
 
Proč je to špatně? 
Ředitelé v ČR mají sice velkou zodpovědnost, zato čím 
dál menší kompetence. Tímto ztratí jednu  
z klíčových. Např. ředitel hodnotí učitele špatně,  
ale od komise se mu vrátí vynikající (doktor Cvach)  
či dokonce národní aktivista nebo také naopak.  
K těmto věcem 100% dojde. Hodnotit, motivovat  
a vést učitele je ale jedna z hlavních náplní práce 
ředitelů. Asi ta nejdůležitější. 

KOMENTÁŘ: Nový kariérní řád, aneb „Učitel třetí 
kategorie“ - Václav Klaus ml. 

Novinky.cz 



Český standard a kariérní systém vyžene dobré učitele ze tříd od dětí... 

Český kariérní systém aneb doktor Cvach na každou školu – tisíce děkovných dopisů 
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Předložená	koncepce	standardu	a	kariérního	systému	učitele	
dle	projektu	IPn	Kariéra	

Jak	by	měla	koncepce	standardu	a	kariérního	systému	učitele	
vypadat	(pohled	fakult)	

Základním	principem	gradace	kvality/profesionality	je	rozsah	
učitelova	působení	mimo	třídu	(tj.	předpoklad,	že	čím	více	působí	
mimo	třídu,	tím	lepší	učitel	a	potažmo	tím	úspěšnější	kariéra).	

Základním	principem	gradace	by	měla	být	kvalita	učitelovy	
práce	se	žáky	ve	třídě.	

Cílem	je	kariérní	postup	(jeho	vztah	k	profesnímu	růstu	není	

vymezen).	

Cílem	by	měl	být	profesní	růst	učitele	(ten	by	měl	být	chápán	

jako	základní	podmínka	pro	kariérní	postup).	

Přístup	je	založen	na	předpokladu	zprostředkovaného	účinku	

(učitelé	budou	vzdělávat	učitele,	ti	se	zlepší	a	pak	budou	lépe	
vyučovat	žáky).	Mechanismy	dosahování	proklamovaných	cílů	
kariérního	systému,	tj.	zvýšení	kvality	vzdělávání,	nejsou	v	koncepci	

popsány.	

Přístup	by	měl	spočívat	v	přímé	intervenci	směřující	ke	zvýšení	

kvality	výuky	ve	třídách.	Mechanismy	dosahování	
proklamovaných	cílů	kariérního	systému,	tj.	zvýšení	kvality	
vzdělávání,	by	měly	být	klíčovou	součástí	koncepce.	

Na	učitelství	je	aplikován	profesně	nespecifický	manažerský	

model	(kariérní	systém	je	stavěn	zejména	pro	činnosti,	které	jsou	
obecně	považovány	za	manažerské,	tj.	spočívají	v	řízení	a	vedení	
lidí).	

Měl	by	být	uplatněn	profesně	specifický	přístup	(vycházející	z	

toho,	co	je	pro	učitelskou	profesi	definující,	tj.	práce	se	žáky	nad	
učivem).	

Je	předložen	jako	vnitřně	nediferencovaný	(tj.	nezohledňuje	
specifika	jednotlivých	typů/stupňů	škol	a	aprobací),	přitom	se	má	

týkat	všech	vyučujících	MŠ,	ZŠ,	SŠ,	VOŠ,	ZUŠ.	

Ke	tvorbě	by	se	mělo	přistoupit	s	respektem	vůči	odlišnostem	
mezi	vyučujícími	různých	typů/stupňů	škol,	aprobací	–	

standard	a	kariérní	systém	by	měl	být	vnitřně	diferencovaný.	

Staví	na	přístupu	vedeném	shora	dolů	(top-down),	princip	tzv.	

„ownershipu“	(pocit	vlastnictví	a	důležitost	spolutvorby	učiteli)	je	
podceněn.	

Mělo	by	se	stavět	na	kombinaci	přístupů	vedených	zespoda	

nahoru	a	shora	dolů	(bottom-up	a	top-down)	s	cílem	posílení	
pocitu	spoluvlastnictví	učiteli.		

	



• V souladu se záměrem Strategie vzdělávací politiky České 
republiky do roku 2020 (2014) se domníváme, že je třeba 
„dokončit standard profese učitele, který popíše nejdůležitější 
aspekty kvalitní práce pedagogického pracovníka, a provázat jej 
s průběžným formativním hodnocením učitelů s cílem pomáhat 
jim zlepšovat jejich pedagogickou činnost“ (s. 26).  
 

• V záměru se hovoří o formativním hodnocení učitelů,  
nikoliv o jejich atestování. 
 

• Pokud jde o samotný kariérní systém jakožto nástroj, který by měl 
právě na základě atestování učitele rozřazovat do kariérních 
stupňů, zde vyjadřujeme obavu.  
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• Domníváme se, že atestování a mezi-učitelský boj o vyšší kariérní 
stupně by patrně vedl ke zhoršení klimatu na školách, které již tak 
vykazuje problémy, jak nejnověji ukázalo šetření TALIS.  

• Co vlastně přináší KS nového? Ze tří profesních cest jen jednu,  
a tou je tzv. cesta profesních kompetencí – ve skutečnosti jde  
o cestu od učitelství k lídrovství. 

• Kdo bude z kariérního systému především benefitovat – komu 
půjdou (nové) peníze?  

• Nejasná role a postavení ředitelů – buď zbaveni moci, ale ne 
zodpovědnosti, nebo naopak budou nadměrně navýšeny jejich 
pravomocí, ale bez mechanismů zajištění kvality výkonu ředitelské 
funkce, které by implementaci KS předcházely. 

• Demotivace učitelů pro práci se žáky, kvalitní výuka ztrácí 
význam, její ocenění končí na 2. kariérním stupni. 

• Hrozící deprofesionalizace učitelství. 
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• Předjímáme, že zavedení kariérního systému v předložené variantě 
by vyústilo v nezvladatelný formalismus. 

 

• Standard a karierní systém v pojetí NIDV – předurčuje byrokratické 
pojetí atestací (riziko výkaznictví), v tomto pojetí je 3. a 4. kariérní 
stupeň je postaven na vykazování nejrůznějších aktivit, rolí a funkcí. 
 

• Hlavní nástroj evaluace – dokladové portfolio, které je založeno  
na vykazování, může v podstatě posuzovat kdokoliv, tedy i úředníci. 

 

• Budování byrokratické hodnotící struktury – velké finanční náklady 
– alternativa: dát je rovnou do budování systému podpory učitelů. 

 

• Pokud by hlavním kritériem k hodnocení profesního rozvoje  
a kariernímu postupu – byla  kvalita práce učitele ve třídě (byť  
s přesahy v rámci školy i mimo ni), pak by důležitým hráčem  
v hodnocení musely být fakulty (srov. role LF u lékařských atestací). 
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• Domníváme se, že spíše než byrokratickým kariérním 
systémem je na současné problémy školské praxe a učitelské 
profese reagovat vybudováním systému komplexní (přímé) 
podpory učitelů a škol.  

• Mělo by jít o systém, který by dokázal dostatečně pružně 
reagovat na výzvy spojené s kvalitou a kvalifikovaností 
učitelů, s jejich motivovaností, adaptibilitou, pracovní 
spokojeností apod.  

• Zmiňované problémy nejsou řešitelné prostřednictvím 
vznikajícího návrhu standardu a kariérního systému, ale pouze 
formou systémového komplexu podpory učitelů ve všech 
etapách jejich profesní dráhy: (1) získávání kvalitních zájemců 
o studium učitelství, (2) přípravné vzdělávání, (3) uvádění  
do profese, (4) další vzdělávání a profesní rozvoj. 
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Získávání kvalitních 
zájemců o studium 
učitelství 

Přípravné  
vzdělávání  

Uvádění  
do profese 

Další vzdělávání  
a profesní rozvoj 

Aktuálně se na fakultách začíná pracovat na expertíze a navazujícím koncepčním 
dokumentu, který má za cíl reagovat na problémy předložené verze standardu a 

kariérního systému učitele a adresovat přitom i další souvislosti.  

vytvoření bohatého 
informačního 
prostředí, z něhož 
by zájemci  
mohli čerpat 
relevantní informace 
o profesi a jejích 
nárocích 

posílení orientace 
k učitelství, zvýšení 
příležitostí 
k sebepoznávání 
v konfrontaci s požadavky 
praxe, podporu počáteční 
socializace studentů 
učitelství do profesní 
komunity, podporu 
rozvoje didaktických 
znalostí obsahu (posílení 
oborových didaktik) 

vytvoření a 
implementaci 
mechanismů snižování 
míry odchodu 
úspěšných absolventů 
mimo profesi, oslabení 
vlivu šoku z praxe 
prostřednictvím 
mentoringu a další 
systémové podpory 
učitelů 

vyprofilování koncepce 
dalšího profesního 
vzdělávání a rozvoje 
učitelů, která by 
reflektovala empiricky 
podložené poznatky  
o procesu stávání se 
 a bytí učitelem  
a o možnostech jeho 
podpory v kritických 
bodech kariéry (např. 
fáze vyhoření) 



Získávání  
kvalitních  
zájemců  
o studium 
učitelství 

Přípravné  
vzdělávání  

Uvádění  
do profese 

Další vzdělávání  
a profesní rozvoj 

Posoudit možnost 
adaptace vybraných 
zahraničních 
přístupů k získávání 
studentů učitelství 
(např. CCT: 
http://www.cct-
austria.at)  
 

Zavést do 
přijímacího řízení 
pro učitelské obory 
komponentu 
„orientace  
na profesi“ 

Při re-akreditacích učitelských 
oborů posílit orientaci k učitelství 
 

Zvýšit příležitosti k sebepoznávání 
v konfrontaci s požadavky praxe 
(např. pomocí Rámce profesních 
kvalit)  
 

Prosadit klinické pojetí praxí   
a hlubší spolupráci  
s fakultními/klinickými školami 
(Praha: projekt Klinická škola) 
 

Posílit roli oborových didaktik: 
rozvinout obsahově zaměřený 
přístup směřující k podpoře 
didaktických znalostí obsahu  
(PdF Brno, Praha, Plzeň) 

Rozvinout koncept 
indukce vytvořený 
v rámci Klinického 
roku na Univerzitě 
v Pardubicích 
 
Propracovat  
a zavést do praxe 
systém mentoringu 
začínajících  
(i zkušených) 
učitelů, včetně 
přípravy mentorů 
na tuto roli  
(PedF Praha)  

Rozvinout kurzy CŽV na fakultách 
do podoby lépe odpovídající 
potřebám učitelů 
 
Koncipovat intenzivnější formy 
podpory profesního rozvoje 
(např. profesní (video)kluby  
na PdF MU, inkubační centra  
pro rozvoj oborových didaktik  
na PedF UK) 
 
Zvážit možnost akreditace 
programů DVU na fakultách 
jakožto profesně doprovázejících  
„rozšiřujících Mgr.“ (obdoba 
Master of Advanced Studies) 

Expertíza a navazující koncepce si klade za cíl využít  
již existujících a mnohdy i odpilotovaných koncepcí a nástrojů  

a nechat je vstoupit do konkurence s „oficiálně“ rozvíjenými přístupy  

http://www.cct-austria.at
http://www.cct-austria.at
http://www.cct-austria.at


• Pokud jde o standard učitelství, přikláníme se  
k dvouúrovňovému řešení, které je popisem minimální 
a maximální (ideální) úrovně kvality učitelovy práce.   

• Popis minimální úrovně bude absolventským 
standardem – bude důležitý pro koncipování, 
akreditování a hodnocení kvality přípravného 
učitelského vzdělávání. 

• Popis ideální úrovně bude expertním standardem – 
bude důležitý pro koncipování, akreditování a 
hodnocení kvality dalšího vzdělávání učitelů. 

• Zapojení širokého spektra aktérů do tvorby – fakulty 
připravující učitele, akreditační komise, profesní 
asociace, ředitelé a učitelé, organizace MŠMT. 
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