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HLAVNÍ MEZNÍKY VÝVOJE
na Pedagogických fakultách v ČR
v kontextu společenských proměn, zejm. ve
vztahu k
školské
reformě

proměnám
primárního
vzdělávání

vzdělávací
politice
v oblasti
učitelského
vzdělávání

I. PRVNÍ POLOVINA 90.LET
 Neexistence vzdělávací politiky v oblasti
učitelství a učitelského vzdělávání

Obsah primárního vzdělávání – důraz na
antropologické hledisko při koncipování
obsahu - respekt k potřebám a věkovým
i individuálním možnostem žáků- redukce
předimenzovaného učiva; smysluplnost
učiva – propojování s praktickým životem,
reálnými situacemi, podpora vnitřní
motivace k učení; integrace obsahu –
celistvý obraz světa, V.Příhoda – princip
globalizace)
 Kvalita procesů, nová didaktická
koncepce (kultura) výuky
 Partnerská komunikace založená na
vzájemném respektu a důvěře mezi
učitelem a žáky, školou a rodiči, učiteli
navzájem (spolupráce, sdílení zkušeností)

 Absence základního koncepčního
materiálu, který by rámcově vymezil
systém a koncepci přípravného i dalšího
vzdělávání učitelů – silná kritika ze strany
Akreditační komise, která v letech 199395 prováděla akreditaci na všech
Pedagogických fakultách v ČR)

 Sociálně emoční klima třídy – bezpečné
prostředí

 Autonomie vysokých škol – prostor pro
hledání a krystalizaci variant přípravy
učitelů „zezdola“ na půdě fakult a ve
spolupráci se školskou praxí

 Individualizace vzdělávání – pomoc,
podpora všem žákům k dosažení osobního
maxima vzhledem k jejich předpokladům

 Od r. 1991 – intenzivní spolupráce
Pedagogických fakult v ČR (i SR), tento
fenomén vynikne ve srovnání se situací
přípravy učitelů pro sekundární školy
 Společně - kritická analýza stavu na poč.
90 let - nejasná profilace studia,
dominanta v oborové přípravě na úkor
profesní složky, nedostatečná praktická
příprava, mnohodisciplinárnost
a nedostateč. integrita studia, uniformita
učeb. plánu, obligatornost kurzů
 Typické pro toto období – Vůdčí
protagonisté změn oboru
na fakultách – výrazné angažmá v
transformaci školství, zejm. v proměně
primárního vzdělávání (PAU, NEMES ap.) –
podíl na koncepci i intervencích v praxi,
Obecná škola, alternativní a inovativní
projekty – waldorfská ped., Montessori,
Začít spolu, RWCT, Zdravá škola,
dramatická výchova
 Brzy byla nalezena širší shoda v pojetí
primárního vzdělávání:

– Osobnostně rozvíjející pojetí, na dítě
zaměřené – child centred education
(Helus, Lukášová, Spilková, Prokešová,
Václavík, Horká, Nelešovská aj.)
 Klíčový princip proměny – humanizace
vzdělávání v primární škole, nové
paradigma - „pedocentrismus nové
generace“ (Helus)

Nové pojetí primárního vzdělávání
 Změny v hierarchii cílů primárního
vzděláv. - holistické pojetí kultivace
osobnosti - vyváženost rozvoje
kognitivního, emočního, volního,
sociálního, mravního
 Kognitivní rozvoj – nejen znalosti, rozvoj
vyšších úrovní myšlení, kritického myšlení
(vliv RWCT), zvídavost; propojení
kognitivních a afektivních aspektů učení
 Vědomosti – dovednosti – postoje hodnoty (Delors- 4 pilíře vzdělávání) odklon od přeceňování znalostí
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 Konstruktivistické přístupy, kooperativní
učení
 Kvalitativní, formativní hodnocení žáků

 Přiměřenost nároků – příležitosti zažít
úspěch, sebepojetí, podpora vnitřní
motivace k učení

Východiska pro změnu koncepce UV
Grémium Pedagog. fakult – 1992 - shoda
na klíčových principech – vůdčí role
Pedagogických fakult v Praze, Ostravě,
Olomouci, Brně
 Filozofie učitelství pro PŠ odvozena
z osobnostně rozvíjejícího pojetí primární
školy
 Nové role – učitel jako facilitátor rozvoje
a učení Ž (pomáhá, podporuje),
diagnostik v odhalování potencialit žáka,
průvodce na vzdělávací cestě
 Posun v profesních kompetencích:
Důraz na kompetenci psychodidaktickou

- zprostředkovávat základy oborů
s ohledem na vývojové a individuální
možnosti žáka, vytvářet příznivé
podmínky pro učení (podnětné prostředí,
kvalitní klima, vnitřní motivace, činnostní
metody, spolupráce, kvalitní zpětná vazba)
 Kompetence sociální, komunikativní,
diagnostické
 Kompetence sebe/reflexe, rozvoj
profesní identity, tvorba vlast.pojetí výuky
 Profesionalizace učitelského vzdělávání,
těžiště studia - pedagogicko psychologické disciplíny, oborové
didaktiky a praktická příprava, nutná
redukce oborové/předmětové přípravy
 Změna v obsahových akcentech
– radikální zásah do tradice (dominovalo
Chlupovo pojetí – akcent na oborovou
přípravu) x Příhodovo – pojetí učitele jako
odborníka, experta v pedagogickopsychologických oborech). Učitelství pro
sekundární školu jde dosud cestou spíše
de - profesionalizace
 Idea profesionalizace učitelského
vzdělávání – důležitá v argumentaci na
obhajobu univerzitního Mgr. studia
– od r.1990 několikrát zpochybňováno

Posílit integraci studia – uvnitř
pedagogických oborů, mezi pedagogikou
a psychologií, oborem a oborovou
didaktikou, obecnou didaktikou a
oborovými didaktikami, teoretickým
studiem a praxí: Páteří studia je „primární
pedagogika“, která vytváří prostor pro
integraci do smysluplného celku

 Osobnostní rozvoj studenta učitelství
– personalistické pojetí přípravy učitelů
 Posílit praxi, změnit její pojetí
 Systém praxí, průběžně po celou dobu
studia , gradace praktické přípravy, omezit
hospitační ráz ve prospěch vlastních
vyučovacích pokusů, důraz na reflexi
praktických zkušeností, vytváření sítě
fakultních/cvičných škol
 Změny v metodách výuky – činnostní,
zkušenostní, prožitkové, samostatná práce
i kooperativní formy učení, projekty
 Individualizace, osobní profilace studia
– specializace, volitelné a povinně volitelné
předměty

Realita – první pokusy o reformu studia
 Vznik alternativních programů – 1991-93;
Ostrava – vznik instituce Ústav pro
svobodné alternativní školství, Praha –
Hnutí sobě tzv. „HNUS“ – proces inovací
výzkumně sledován a publikován
 Tyto pokusy ukázaly, jak velké překážky se
objevují při snaze zásadněji změnit studijní
programy, konkrétněji:
 Setrvačnost, rigidita, konzervativnost
v názorech na učitelské vzdělávání
 Parciální zájmy kateder, vše je nahlíženo
„optikou oboru“, „boje“ o výukové hodiny
 Problém řízení oboru, kompetence
participujících kateder,

 Všechny fakulty – vyvinuly v této době
úsilí o dílčí, či komplexnější změny
 1995 – Akreditační komise – ocenila
„výrazné inovační snahy“ v oboru učitelství
pro 1.stupeň ZŠ

Vzdělávací politika a UV
 Vzdělávací politika v 1. polovině 90 let
– nezájem o problematiku učitelství a
učitelského vzdělávání, do r. 95 živelný
vývoj, reforma „zdola“
 Červen 1995 – 1. oficiální dokument
MŠMT „Učitel“, diverzifikace přípravy pro
různé kategorie učitelů
– z hlediska úrovně vzdělání (SŠ, Bc., Mgr.),
délky studia a typu institucí
 Poprvé úvahy o Bc. studiu pro učitele
1.stupně ZŠ – neuniverzitním (instituty)
 Řemeslné, prakticistní pojetí přípravy U
 Spolupráce fakult – vůdčí osobnosti oboru
se zmobilizovaly a předložily přesvědčivou
odbornou argumentaci pro obhajobu
univerzitního Mgr. vzdělání
(silná kritika dokumentu MŠMT, nebezpečí
bylo odvráceno)

II. DRUHÁ POLOVINA 90.LET
 Propracování teoretických východisek
reálných proměn – reflektivní model,
konstruktivistická a personalistická
koncepce přípravy učitelů, kompetenční
pojetí, důraz tvorba studentského pojetí
výuky, význam individualizace a
autenticity v profesním rozvoji studentů
učitelství, duchovní dimenze učitelství a
nové, jádrové hodnoty učitelské profese a
v přípravě na ni (pedagogické ctnosti –
Helus)
 Konstituování primární pedagogiky
- antropologicky orientované „pedagogika orientovaná na dítě“x kriticky
se vymezila vůči tzv. „bezdětné
pedagogice“ - holistický, celostní pohled
na dítě jako bio-psycho-sociální jednotu
(Spilková, Lukášová, Helus, Lukavská,
Nelešovská aj.)
Rozvoj primární pedagogiky přispělo ke
vzniku samostatných pracovišť (Olomouc,
Praha, Ostrava, Hradec Králové, Liberec)
 Zlepšila se koordinace oboru – studijní
proděkan, „oborová rada“, „interní
akreditační komise“- České Budějovice,
Plzeň, Praha
 Realizace výrazných systémových změn
ve studiu:
Prosazení profesionalizace
- pedagogicko - psychologická příprava se
stala dominantou studia (20-30%)
Posílena integrita studia – integrace
pedagog. disciplín (Ostrava); oborové
didaktiky „Didaktika pro integrovaný vědní
základ“– pro prvouku, přírodovědu
a vlastivědu (Brno); obecná a oborové
didaktiky, přírodovědné
a společenskovědní obory „Integrovaný
vědní základ“ (Brno),, obor a jeho
didaktika (matematika a didaktika
matematiky – Praha) aj.
 Výrazný rozvoj některých oborových
didaktik
 Zkvalitnění systému praxí - reflektivní
pojetí, systematická reflexe (reflektivní
psaní – deníky, eseje, videozáznamy,
profesní portfolio), sítě fakultních,
cvičných škol, hlubší spolupráce – cílené
vzdělávací kurzy pro fakultní učitele,
zapojení učitelů z praxe do výuky na
fakultě
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 Nové obory - dramatická výchova
(Ostrava, Praha, Plzeň, Hradec Králové,
České Budějovice), alternativní
pedagogika
 Inovativní projekty (RWCT, Začít spolu,
Zdravá škola aj.)

Legislativní podmínky pro zajištění
kvality učitelského vzdělávání
 Střídání pozitivních a negativních aktivit
ze strany MŠMT a vzdělávací politiky

Pozitivní:

 Nová témata - multikulturní vzdělávání,
výchova k demokratickému občanství,
zdraví a zdravý životní styl, dětská práva

 2004 – Zákon o pedagogických
pracovních – legislativně Mgr. studium –
podmínka učitelské kvalifikace

 Variabilita studijních trajektorií –
specializace (kromě výchov – nově
dramatická výchova se SZZ, kvalifikace pro
výuku cizích jazyků), profilační moduly –
speciální pedagogika , výchovné
poradenství, ICT, environmentální výchova

 2008 – MŠMT – Expertní skupina pro
tvorbu profesního standardu – „Standard
kvality profese učitele“

Inovace metod výuky – od normativního
pojetí pedagogiky k diskurzivnímu,
činnostnímu pojetí výuky (inspirace z
alternativ - RWCT, Začít spolu)
Tvůrčí činnost studentů – výzkumné
aktivity studentů v rámci vědeckého
kroužku, mezinárodní vědecké tábory ,
vydávání studentských sborníků, zapojení
studentů do výzkumu apod. (Olomouc,
České Budějovice, Hradec Králové, Praha)
Studentské projekty mezinárodní
spolupráce (dlouhodobé), studijní pobyty
ERASMUS (efekty profesní i osobnostní)
Snahy o zkvalitnění přijímacího řízení –
posuzování osobnostních předpokladů k
učitelství (Plzeň, Ostrava, Brno) a státních
závěrečných zkoušek (problémové okruhy
– Brno, obhajoba integrovaného projektu
- Ostrava, portfolio – alternativa tradiční
SZZ - Praha)

III. PRVNÍ DESETILETÍ 21. STOLETÍ
 Bílá kniha – 2001 – kvalita učitelů –
podmínka školské reformy, nutné změny
v přípravě učitelů, profesionalizace,
profesní standard – soubor klíčových
profesních kompetencí, potvrzení
„správnosti“ změn v přípravě učitelů
1.st.ZŠ
 Projekt MŠMT „Podpora práce učitelů“
– 2001, Návrh profesního standardu,
oborové specifikace – byl vytvořen
standard učitelství pro 1.st.ZŠ (Spilková)
 Minimální standardy pro studium
učitelství – MŠMT - 2004 - 4 závazné
složky, jejich proporce v %, 20 % pedag. psych. příprava, 10% - praxe;
snaha posílit profesionalizaci studia
učitelství
 Od 2002 – tlak MŠMT na strukturaci
studia (Boloňská deklarace)
 Oživení snah o degradaci přípravy
učitelů na úroveň bakalářů
 Učitelství pro 1.st. ZŠ – zůstalo
nestrukturované, potvrdilo se, jakou sílu
má spolupráce vůdčích osobností oboru,
která vyústila do společného stanoviska
fakult opřeného o propracovanou
argumentaci (klíčovou roli zde hrály
V.Spilková a H.Lukášová). Tuto
argumentaci přijala a podpořila
Akreditační komise (v níž hrál klíčovou
roli J.Mareš).
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Profesní standard – „státní zakázka“ pro
fakulty (vliv na kurikulum přípravy učitelů
– co „musí“ být na výstupu), východisko
pro profil absolventa

Negativní:
 2007, 2009 – „destrukční“ návrhy novel
zákona, zpochybňování nutnosti
kvalifikačního VŠ studia jako řešení
problému nekvalifikovaných učitelů
 Přes nepříznivé vnější okolnosti
(nekoncepční vzdělávací politika) - další
rozvoj, růst kvality

 Většina fakult – existence samostatné
katedry primární pedagogiky (Brno 2009)
 Rozvoj oboru primární pedagogiky,
kvalitní monografie a výzkumy; prestiž
v rámci pedagogických disciplín
 Rozvoj doktorského studia se
zaměřením na primární pedagogiku
(včetně oborových didaktik pro primární
vzdělávání) - Olomouc, Praha, Ústí n.L.
(Teorie primárního přírodovědeckého
vzdělávání)
 Personální zajištění oboru – 3 profesoři,
docenti – na každé katedře primární
pedagogiky 1 - 2 , „nová“ generace
doktorandů
 Zintenzivnění spolupráce PedF –
pravidelné konference, pracovní semináře
(Brno, Olomouc, Ostrava, České
Budějovice, Hradec Králové, Praha)
 Systémové změny v koncepci studia
– 5 leté studium (nestrukturované),
existence kombinovaného studia
 Rozšíření kvalifikace – výuka cizího
jazyka na 1.stupni ZŠ (Olomouc, Brno,
Praha)

 Výrazná proměna procesů výuky
 Konstruktivistické přístupy - profesní
znalosti aktivním způsobem na základě
vlastní činnosti
 Prosadil se reflektivní model učitelského
vzdělávání, „reflektivní“ pojetí praxe (sebe)reflexe jako hlavní nástroj
profesního rozvoje

Ohrožení, rizika
 Stírání specifik oboru – tlak na
přizpůsobování se učit.2.st. a SŠ
(Praha – destrukční vliv v posledních
5 letech) – děje se to i jinde?

 Role profesního portfolia v podpoře
profesního rozvoje

 Personální „tsunami“ ve vedení kateder
– Olomouc, Ostrava, Praha – odešly
3 profesorky oboru (jedna z nich odešla
na FHS UTB Zlín)

 Posilování profesionalizačního pojetí
státnic – obhajoba portfolia, zhodnocení
učitelské způsobilosti – Rámec profesních
kvalit; rozbor videosituací aj.

 Ve všech třech případech – diskontinuita
- postupné nebo radikálnější
zpochybňování, přesměrování původní
koncepce

 Spolupráce se školami (ve VŠ výuce,
u státnic - Plzeň, základy mentoringu
v učitelství - mentorské kurzy)

 Klíčové otázky:

 Projektová metoda (Ostrava, Brno),
zážitkové metody
 Výzkumné ověřování efektivity inovací –
výzkumný záměr MŠMT (2007-13)
„Učitelská profese v měnících se
požadavcích na vzdělávání“ (Spilková)

IV. DRUHÉ DESETILETÍ 21. STOLETÍ
Vnější kontext
 Chronické podfinancování fakult – tlak
na levné formy výuky – velké skupiny,
místo seminářů přednášky atd. (Praha,
Plzeň), honba za projekty a RIV
publikacemi na úkor kvality výuky (mimo
kritéria hodnocení) a systematického
rozvoje oboru – riziko, ohrožení kvality
 Karierní řád a profesní standard
– 2017- neprošel v poslanecké
sněmovně, budoucnost?
 Další novela zákona o pedagogických
pracovnících – snahy otevřít profesi všem
absolventům VŠ, zpochybňování i
nutnosti DPS – kritická situace s
nedostatkem učitelů
 Vznik Fakulty humanitních studií UTB
– Zlín (2007), akreditace učitelství pro
1.stupeň ZŠ (také učitelství pro MŠ) –
progresivní, tradičními přístupy
nezatížená koncepce studia

Vývoj na fakultách pokračuje

 Obsahové inovace - Vliv Rámcového
vzdělávacího programu pro ZV (zákon
2005, od r. 2007 implementace)
– cíle a oblasti vzdělávání

 Specifické profilace a obsahové akcenty

 Vliv RVP - např. implementace
průřezových témat do kurikulapřípravy
učitelů (konference Olomouc 2008 –
přehled stavu v ČR) – OSV, Multikulturní,
Environmentální, Mediální výchova
(téměř na všech fakultách), Výchova
demokratického občana (Liberec, Praha),
Výchova k evropanství -Olomouc, České
Budějovice

 Psychodidaktika a neurodidaktika
– Ústí n.L.

 Dále se rozšiřuje se spektrum profesních
znalostí – srovnávací pedagogika,
metodologie (důraz na akční výzkum),
inkluzivní vzdělávání, využití ICT aj.

Další vývoj – kontinuita vs. diskontinuita

 SPPG – Olomouc, Ústí n.L; míra
inkluzivního pojetí

 Zaměření na výchovy – Liberec,
Hradec Králové, Praha (specializace)
 Oborové didaktiky – matematika Praha – Hejného mat., badatelsky
orientovaná výuka - České Budějovice;
Brno – transdidaktika, cizí jazyky (anglický
a německý)– Brno; Didaktika
přírodovědného vzdělávání – Ústí n.L.
 Trend k integraci pedagogicko
psychologické přípravy (České
Budějovice, Brno)

Střet paradigmat: akademické pojetí
x kompetenční pojetí x profesionalizační
pojetí přípravy učitelů 1.stupně ZŠ
 Na dítě orientované pojetí primárního
vzdělávání x obsahově zaměřený přístup
k primárnímu vzdělávání s důsledky pro
koncepci přípravy budoucích učitelů

ZÁVĚR
Vzdělávání učitelů pro 1.stupeň ZŠ prošlo
za 25 let na všech 9 fakultách v ČR
náročnou proměnou celkové koncepce
studia
 Šlo o změny zásadní, systémové
 Prosadilo se v základních rysech nové
pojetí přípravy učitelů (vynikne zejména
při srovnání s přípravou učitelů pro 2. a
3.stupeň škol)
 Cesta proměny byla úspěšná – dobrá
připravenost absolventů na nároky
současné praxe (měnící se pojetí
primárního vzdělávání), ve shodě s trendy
ve vyspělých zemích, přestože byly
většinou nepříznivé vnější podmínky
– nekoncepční vzdělávací politika, spíše
překážky a negativní zásahy než podpora

- problematické postavení PedF v rámci
některých univerzit a postavení oboru a
garantujícího pracoviště v rámci některých
fakult
 Klíčovou roli v poměrně úspěšné
transformaci studia – dlouhodobá
spolupráce mezi fakultami, resp. pracovišti
(v koncipování studia, výzkumu,
mezinárodních projektech, publikování)
 Mnohaletá spolupráce v celostátním
měřítku je tradiční hodnotou oboru
primární pedagogika a učitelství pro
primární školu a „rodinným stříbrem“, o
které je třeba systematicky pečovat.
 Je výzvou pro mladší generaci přebrat
štefetu od zakladatelů oboru, podporovat
kontinuitu v úspěšně založeném oboru a
odpovědně usilovat o jeho další rozvoj.

