
Šetření kvalifikovanosti a aprobovanosti

1. Metodika
Sběr dat byl proveden ve dnech 7.–14. září 2009 formou internetového dotazníku. Připraveno 
bylo celkem pět dotazníků (pro mateřské školy, 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní 
školy, střední školy a vyšší odborné školy). K účasti v šetření bylo dopisem vyzváno všech 
8554 škol podle stavu rejstříku škol k 1. září 2009, přičemž každá škola měla vyplnit všechny 
dotazníky odpovídající jejím součástem.
Ze škol bylo získáno celkem 8465 dotazníků, aspoň jeden dotazník odeslalo 5447 z 8554 
oslovených škol, tj. celková návratnost na úrovni škol činila 63,7 %. Některé dotazníky byly 
ze zpracování vyřazeny pro neúplnost, zjevně nesprávné či nevěrohodné údaje. K další 
analýze tak bylo možné využít 8296 dotazníků, čímž využitelná účast škol (čistá návratnost na 
úrovni škol) v šetření dosáhla 5375 z 8554 škol, tj. 62,8 %. Pokud počítáme jen podíl 
využitelných dotazníků bez ohledu na školy, činí čistá návratnost 61,9 %.
Nejnižší návratnost byla zaznamenána u mateřských škol. Zde se mohla projevit malá 
zkušenost s dotazníkovými šetřeními na portálu EDU.CZ, neboť tento druh škol bývá v rámci 
dotazníkových šetření oslovován jen výjimečně. Nejvyšší podíl účastníků pak měly oba 
dotazníky pro základní školy a dotazník pro střední školy. Celková míra návratnosti je vysoká
a odpovídá obdobným šetřením uskutečněným prostřednictvím portálu EDU.CZ.

Tabulka 1.1 Počty získaných a využitých dotazníků, návratnost podle druhu dotazníku

Dotazník Získáno Využito

Počet škol 
daného 
druhu

Čistá 
návratnost

MŠ 2600 2537 4907 51,7%
ZŠ1 2756 2708 4092 66,2%
ZŠ2 2004 1960 2751 71,2%
SŠ 986 980 1460 67,1%
VOŠ 119 111 188 59,0%

Celkem 8465 8296  85541 61,9%2

Graf 1.1 Čistá návratnost jednotlivých dotazníků
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1 Počet škol celkem není tvořen součtem údajů ve sloupci, neboť některé školy jsou zahrnuty v několika řádcích 
(mají např. zároveň mateřskou i základní školu, oba stupně základní školy atd.)
2 Čistá návratnost na úrovni dotazníků; na úrovni škol je čistá návratnost 62,8 %.



Pro každý dotazník bylo zkoumáno, zda struktura škol, které dotazník vyplnily a odeslaly, 
odpovídá struktuře škol s příslušným druhem součásti za celou Českou republiku. Kritérii 
reprezentativnosti byly kraj, velikost školy a zřizovatel (zde se rozlišovaly pouze dvě 
kategorie: veřejný, zahrnující školy zřízené obcemi, kraji, MŠMT a jinými orgány státní 
správy, a neveřejný, zahrnující školy zřízené soukromým subjektem nebo církví). Jelikož 
v některých případech neodpovídala podle daných kritérií struktura respondentů zcela přesně 
struktuře za celou Českou republiku, byla pro zpřesnění výpočtů každé škole přiřazena váha, 
která zaručila naprosto přesnou reprezentativitu dat.
V tabulkách 1.2 až 1.6 jsou uvedeny počty využitých dotazníků pro jednotlivé druhy škol, 
celkové počty a čistá návratnost3, a to v členění podle kraje, zřizovatele a velikosti školy. 
Z tabulek je zřejmé, že návratnost nebyla zcela rovnoměrná, a proto je korekce výpočtů 
pomocí vah potřebná.

Tabulka 1.2 Návratnost dotazníků pro mateřské školy
Využitých 
dotazníků

Škol 
celkem

Čistá 
návratnost

Kraj

Praha 145 332 43,7%
Středočeský 352 653 53,9%

Jihočeský 160 301 53,2%
Plzeňský 123 258 47,7%
Karlovarský 70 123 56,9%
Ústecký 205 337 60,8%
Liberecký 110 221 49,8%
Královéhradecký 160 298 53,7%

Pardubický 139 312 44,6%

Vysočina 141 275 51,3%
Jihomoravský 320 645 49,6%
Olomoucký 177 369 48,0%
Zlínský 165 314 52,5%

Moravskoslezský 270 469 57,6%

Zřizovatel
Veřejný 2492 4768 52,3%
Neveřejný 45 139 32,4%

Velikost školy
Nad 100 žáků 400 767 52,2%
51-100 žáků 692 1258 55,0%

26-50 žáků 725 1374 52,8%

Do 25 žáků 720 1508 47,7%

Tabulka 1.3 Návratnost dotazníků pro 1. stupeň základní školy
Využitých 
dotazníků

Škol 
celkem

Čistá 
návratnost

Kraj

Praha 152 248 61,3%
Středočeský 355 518 68,5%

Jihočeský 175 252 69,4%
Plzeňský 138 219 63,0%

                                                
3 Podíl využitých dotazníků v příslušné kategorii ze všech oslovených respondentů, tj. návratnost po vyřazení 
neúplných a nevěrohodných dotazníků.



Karlovarský 77 111 69,4%
Ústecký 206 279 73,8%
Liberecký 125 204 61,3%
Královéhradecký 172 263 65,4%

Pardubický 164 251 65,3%

Vysočina 178 264 67,4%
Jihomoravský 315 474 66,5%
Olomoucký 185 301 61,5%
Zlínský 157 254 61,8%

Moravskoslezský 309 454 68,1%

Zřizovatel
Veřejný 2656 3986 66,6%
Neveřejný 52 106 49,1%

Velikost školy
Nad 200 žáků 591 811 72,9%
101-200 žáků 579 844 68,6%

51-100 žáků 613 885 69,3%

26-50 žáků 488 823 59,3%

Do 25 žáků 437 729 59,9%

Tabulka 1.4 Návratnost dotazníků pro 2. stupeň základní školy
Využitých 
dotazníků

Škol 
celkem

Čistá 
návratnost

Kraj

Praha 143 228 62,7%
Středočeský 245 334 73,4%

Jihočeský 128 179 71,5%
Plzeňský 95 150 63,3%
Karlovarský 59 88 67,0%
Ústecký 175 232 75,4%
Liberecký 93 134 69,4%
Královéhradecký 122 161 75,8%

Pardubický 106 149 71,1%

Vysočina 112 149 75,2%
Jihomoravský 198 276 71,7%
Olomoucký 135 185 73,0%
Zlínský 106 157 67,5%

Moravskoslezský 243 329 73,9%

Zřizovatel
Veřejný 1919 2670 71,9%
Neveřejný 41 81 50,6%

Velikost školy
Nad 200 žáků 416 561 74,2%
151-200 žáků 315 434 72,6%

101-150 žáků 353 505 69,9%

51-100 žáků 567 803 70,6%

Do 50 žáků 309 448 69,0%

Tabulka 1.5 Návratnost dotazníků pro střední školy
Využitých 
dotazníků

Škol 
celkem

Čistá 
návratnost



Kraj

Praha 132 212 62,3%
Středočeský 96 157 61,1%

Jihočeský 70 98 71,4%
Plzeňský 42 62 67,7%
Karlovarský 23 39 59,0%
Ústecký 84 118 71,2%
Liberecký 34 55 61,8%
Královéhradecký 57 85 67,1%

Pardubický 54 79 68,4%

Vysočina 48 72 66,7%
Jihomoravský 101 148 68,2%
Olomoucký 71 100 71,0%
Zlínský 61 80 76,3%

Moravskoslezský 107 155 69,0%

Zřizovatel
Veřejný 781 1075 72,7%
Neveřejný 199 385 51,7%

Velikost školy
Nad 600 žáků 180 262 68,7%
401-600 žáků 240 327 73,4%

201-400 žáků 354 492 72,0%

Do 200 žáků 206 379 54,4%

Tabulka 1.6 Návratnost dotazníků pro vyšší odborné školy
Využitých 
dotazníků

Škol 
celkem

Čistá 
návratnost

Kraj

Praha 27 40 67,5%
Středočeský 10 21 47,6%

Jihočeský 12 17 70,6%
Plzeňský 3 5 60,0%
Karlovarský 2 4 50,0%
Ústecký 6 10 60,0%
Liberecký 6 8 75,0%
Královéhradecký 7 11 63,6%

Pardubický 1 11 9,1%

Vysočina 8 14 57,1%
Jihomoravský 12 16 75,0%
Olomoucký 3 8 37,5%
Zlínský 8 12 66,7%

Moravskoslezský 6 11 54,5%

Zřizovatel
Veřejný 73 126 57,9%
Neveřejný 38 62 61,3%

Velikost školy
Nad 200 žáků 22 45 48,9%
101-200 žáků 33 53 62,3%

51-100 žáků 38 54 70,4%

Do 50 žáků 18 36 50,0%



Z dotazníků byly vypočteny údaje v kapitolách 2 až 6. Není-li uvedeno jinak, jedná se o 
odhady týkající se nekvalifikovaných učitelů pro celou ČR nebo pro celou kategorii 
respondentů, tj. včetně škol, které se šetření nezúčastnily. Uváděné údaje ovšem nelze 
v žádném případě považovat za zcela přesné. Zaprvé, jsou sice založené na velkém podílu 
oslovených škol a zpřesněné použitím vah, ale stále jde jen o odhad. Zadruhé, přes písemný 
metodický návod k vyplnění a možnost obrátit se s dotazem na metodickou a technickou 
podporu telefonicky či emailem nelze vyloučit chyby při vyplňování (např. v některých 
otázkách se mohlo stát, že ředitelé uvedli omylem údaje za všechny učitele, nikoli jen za 
nekvalifikované). Ačkoliv se podařilo mnoho chyb odhalit při kontrole a čištění dat a 
dotazníky s nevěrohodnými údaji byly vyřazeny, je třeba tento zdroj nepřesností vzít v úvahu.
Nicméně předpokládáme, že se dále uváděné odhady liší od skutečnosti u jednoúrovňového 
třídění nejvýše v řádu desetin procentního bodu, u dvojúrovňového třídění nejvýše v řádu 
procentních bodů.



2. Dotazník pro mateřské školy

2.1 Charakteristika
Mateřské školy (MŠ) tvoří nejpočetnější a zároveň relativně homogenní skupinu škol. 
Nedochází u nich ještě k žádné významné specializaci, podíl ryze speciálních MŠ (majících 
pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) je přibližně 2 %, proto nemá 
smysl tuto podskupinu vydělovat zvlášť. Na MŠ se neučí jednotlivé předměty, tudíž se po 
učiteli nevyžaduje aprobace.

2.2 Počet a podíl nekvalifikovaných podle kraje, velikosti školy a 
zřizovatele

Tabulka 2.2.1 Celkový počet a podíl nekvalifikovaných učitelů
Počet učitelů celkem 
(fyzické osoby) 25558
Počet nekvalifikovaných 2888

Podíl nekvalifikovaných 11,3%
– z toho učí ve třídách pro 
děti se SVP 218

Podíl nekvalifikovaných učitelů je ve srovnání se základními a středními školami nízký. Méně 
než 1 % ze všech učitelů učí bez potřebné kvalifikace ve třídách pro děti se SVP. Těchto 218 
nekvalifikovaných učitelů náleží do 137 MŠ; všech MŠ s aspoň jedním dítětem se SVP je 
1017. Dostatečně kvalifikované učitele pro práci s dětmi se SVP má tedy 87 % škol.

Tabulka 2.2.2 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle kraje

Kraj

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Praha 383 14,5%
Středočeský 494 16,3%
Jihočeský 158 9,8%
Plzeňský 121 9,5%
Karlovarský 94 13,3%
Ústecký 202 9,7%
Liberecký 113 10,5%
Královéhradecký 144 9,3%
Pardubický 127 9,0%
Vysočina 151 12,9%
Jihomoravský 253 8,7%
Olomoucký 185 11,5%
Zlínský 88 6,2%

Moravskoslezský 376 12,2%

Celkem 2888 11,3%

Graf 2.2.1 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle kraje
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Největší podíl nekvalifikovaných učitelů v MŠ mají Středočeský kraj a Praha. To může 
souviset s vyšším zastoupením MŠ zřízených soukromým či církevním zřizovatelem (viz 
Tabulka 2.2.4). Za pozornost stojí značné rozdíly mezi moravskými kraji, v severních 
regionech je nekvalifikovanost mnohem vyšší než na jihu.

Tabulka 2.2.3 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle velikosti školy

Velikost 
školy

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Nad 100 žáků 712 7,0%
51-100 žáků 758 9,9%
26-50 žáků 638 14,5%

Do 25 žáků 780 23,3%

Celkem 2888 11,3%

Téměř čtvrtina učitelů v MŠ do 25 žáků je bez potřebné kvalifikace, naopak čím větší škola, 
tím menší problémy s kvalifikovaností má.

Graf 2.2.2 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle velikosti školy
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Tabulka 2.2.4 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle zřizovatele

Zřizovatel

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Veřejný 2778 11,1%

Neveřejný 110 23,8%

Celkem 2888 11,3%

Soukromé a církevní MŠ mají bez potřebné kvalifikace téměř čtvrtinu pedagogů.

2.3 Věková struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 2.3.1 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle věku

Věková struktura

Podíl ve 
skupině 
nekval. 
učitelů

Pod 35 let 47,2%
35-44 let 28,9%
45-54 let 16,9%

55 let a více 7,0%

Mezi nekvalifikovanými učiteli má největší podíl věková skupina pod 35 let. To může být 
způsobeno tím, že mnoho MŠ má problém sehnat kvalifikované učitele, a tak tuto práci 
vykonávají na přechodnou dobu např. studenti. Mezi staršími je již naprostá většina těch, kteří 
v MŠ učí dlouhou dobu a kvalifikaci získali předem.

Tabulka 2.3.2 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle kraje a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Kraj Pod 35 let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Praha 41,8% 31,7% 20,7% 5,8%
Středočeský 43,5% 34,7% 14,8% 6,9%
Jihočeský 29,1% 29,9% 30,4% 10,6%
Plzeňský 58,1% 17,9% 10,6% 13,4%
Karlovarský 48,6% 12,0% 21,2% 18,1%
Ústecký 41,2% 33,1% 16,4% 9,3%
Liberecký 43,6% 30,7% 20,6% 5,1%



Královéhradecký 45,3% 36,0% 13,2% 5,5%
Pardubický 46,0% 22,5% 28,3% 3,3%
Vysočina 49,2% 32,0% 16,1% 2,7%
Jihomoravský 56,9% 26,8% 10,5% 5,8%
Olomoucký 49,6% 24,1% 17,2% 9,1%
Zlínský 43,6% 26,1% 23,9% 6,4%

Moravskoslezský 59,1% 25,7% 10,9% 4,3%

Celkem 47,2% 28,9% 16,9% 7,0%

Řada krajů má odlišné věkové složení nekvalifikovaných učitelů MŠ než průměr. Za 
pozornost stojí zejména kraje Jihočeský, v němž jsou nekvalifikovaní učitelé rovnoměrně až 
do 54 let, Karlovarský s vysokým podílem nekvalifikovaných učitelů v nejstarší skupině a 
Plzeňský a Moravskoslezský, u nichž tvoří učitelé mladší 35 let téměř tři pětiny celé skupiny 
nekvalifikovaných.

Tabulka 2.3.3 Složení skupiny nekvalifikovaných podle velikosti školy a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Velikost 
školy

Pod 35 
let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 100 žáků 52,5% 26,9% 16,1% 4,5%
51-100 žáků 46,2% 31,4% 15,3% 7,1%
26-50 žáků 49,3% 28,2% 16,5% 6,1%

Do 25 žáků 41,6% 29,0% 19,6% 9,7%

Celkem 47,2% 28,9% 16,9% 7,0%

Tabulka 2.3.4 Složení skupiny nekvalifikovaných podle zřizovatele a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Zřizovatel
Pod 35 

let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Veřejný 46,6% 28,9% 17,4% 7,1%

Neveřejný 61,6% 29,0% 5,8% 3,7%

Celkem 47,2% 28,9% 16,9% 7,0%

V tabulce 2.2.4 bylo uvedeno, že MŠ s neveřejným zřizovatelem mají mnohem vyšší podíl 
nekvalifikovaných učitelů než MŠ s veřejným zřizovatelem. Z tabulky 2.3.4 je jasná příčina –
je to vysoký podíl učitelů mladších 35 let, kteří v těchto MŠ učí bez patřičné kvalifikace4.

2.4 Vzdělanostní struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 2.4.1 Nekvalifikovaní učitelé podle vzdělání
Dosažené vzdělání Počet Podíl v %

nejvýše SŠ s maturitou 2363 81,8%
vyšší odborné 174 6,0%
VŠ bakalářské 111 3,8%

VŠ magisterské 241 8,3%

Tabulka 2.4.2 Nekvalifikovaní učitelé podle věku a vzdělání

Věková skupina
nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Pod 35 let 80,0% 7,6% 5,2% 7,2%

35-44 let 82,8% 3,4% 4,8% 9,0%

                                                
4 Lze předpokládat, že věkový průměr učitelů v soukromých a církevních MŠ je výrazně nižší.



45-54 let 85,6% 5,0% 0,4% 9,0%

55 let a více 88,7% 5,4% — 5,9%

Celkem 81,8% 6,0% 3,8% 8,3%

Tabulka 2.4.3 Nekvalifikovaní učitelé podle kraje a vzdělání
Počet Podíl v %

Kraj

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bak.

VŠ 
mag.

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bak. VŠ mag.

Praha 282 43 18 40 73,8% 11,2% 4,6% 10,5%
Středočeský 423 23 8 39 85,7% 4,8% 1,6% 7,9%
Jihočeský 113 6 19 20 71,2% 3,8% 12,3% 12,7%

Plzeňský 101 0 3 17 83,7% — 2,1% 14,1%

Karlovarský 89 0 2 2 95,4% — 2,3% 2,3%
Ústecký 198 2 2 0 98,0% 1,2% 0,8% —
Liberecký 88 8 3 13 78,6% 7,1% 2,3% 11,9%
Královéhradecký 110 8 12 14 76,1% 5,6% 8,2% 10,1%

Pardubický 93 20 4 10 73,4% 15,8% 2,8% 7,9%
Vysočina 127 5 6 13 84,1% 3,6% 3,7% 8,7%
Jihomoravský 200 27 11 16 79,0% 10,5% 4,3% 6,2%
Olomoucký 174 6 0 5 94,3% 3,2% — 2,5%
Zlínský 82 0 6 0 93,2% — 6,8% —
Moravskoslezský 299 15 24 38 79,6% 4,0% 6,3% 10,0%

Celkem 23635 174 111 241 81,8% 6,0% 3,8% 8,3%

Tabulka 2.4.4 Nekvalifikovaní učitelé podle zřizovatele a vzdělání

Zřizovatel

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Veřejný 82,3% 6,1% 3,9% 7,8%
Neveřejný 79,7% 4,1% 3,5% 12,7%

Celkem 81,8% 6,0% 3,8% 8,3%

Tabulka 2.4.5 Nekvalifikovaní učitelé podle velikosti školy a vzdělání

Velikost 
školy

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Nad 100 
žáků 80,5% 5,1% 5,4% 9,1%
51-100 žáků 80,3% 7,3% 3,9% 8,5%
26-50 žáků 83,3% 4,5% 2,8% 9,4%
Do 25 žáků 85,0% 6,0% 3,8% 5,3%

Celkem 81,8% 6,0% 3,8% 8,3%

2.5 Doplňování způsobilosti – zájem a preference
Tabulka 2.5.1 Celkový zájem o doplnění způsobilosti

Preferovaný druh studia
Způsobilost magisterské bakalářské program zařízení SŠ Celkem Podíl 

                                                
5 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



celoživ.
vzdělávání

DVPP studium 
k získání 

matur. 
zkoušky

z nekval. 
učitelů

Pedagogická 206 765 223 740 X 1934 67,0%
Odborná 187 664 316 X 548 1714 59,3%
Spec. 
pedagogická 132 346 308 X X 786 27,2%

Součet podílů v % může být vyšší než 100 %, neboť každý nekvalifikovaný učitel může mít 
zájem o doplnění způsobilosti více než jednoho typu a do počtu zájemců o doplnění 
způsobilosti mohli být respondentem omylem zahrnuti i kvalifikovaní učitelé6.
Největší podíl nekvalifikovaných učitelů má zájem o doplnění pedagogické způsobilosti. Za 
pozornost stojí, že odhadem 786 učitelů si chce doplnit speciálně-pedagogickou způsobilost, 
avšak bez kvalifikace jich ve třídách pro děti se SVP jich učí pouze 218. Zdaleka ne u všech 
zájemců se tedy jedná o splnění nutné podmínky k vyučování ve speciálních třídách.

2.5.1 Doplňování pedagogické způsobilosti
Tabulka 2.5.1.1 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj
VŠ 
mag.

VŠ 
bak.

program 
celoživ.
vzdělávání

zařízení 
DVPP VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ.
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Praha 58 89 17 97 22,2% 34,2% 6,7% 37,0%
Středočeský 30 123 37 177 8,2% 33,4% 10,2% 48,2%

Jihočeský 4 47 9 48 3,7% 43,5% 8,7% 44,2%
Plzeňský 6 38 12 30 7,2% 44,3% 13,6% 34,9%
Karlovarský 4 13 2 27 8,1% 28,5% 4,4% 59,0%
Ústecký 2 69 19 55 1,5% 47,8% 12,9% 37,8%
Liberecký 0 20 13 32 — 30,8% 19,8% 49,4%
Královéhradecký 4 31 10 28 6,0% 42,0% 14,0% 38,0%

Pardubický 6 34 15 44 5,6% 34,7% 15,3% 44,4%

Vysočina 16 28 11 38 17,7% 29,9% 11,7% 40,6%
Jihomoravský 20 76 32 44 11,5% 44,1% 18,7% 25,6%
Olomoucký 17 53 4 53 13,2% 41,5% 3,5% 41,8%
Zlínský 11 21 2 19 20,3% 39,6% 3,8% 36,3%

Moravskoslezský 28 122 39 49 11,7% 51,3% 16,2% 20,7%

Celkem 2067 765 223 740 10,7% 39,5% 11,5% 38,3%

Rozložení preferencí pro doplnění pedagogické způsobilosti je v jednotlivých krajích značně 
odlišné. Magisterské studium preferují především nekvalifikovaní učitelé z Prahy a 
moravských krajů, program celoživotního vzdělávání má oproti jiným krajům největší 
popularitu v pásu regionů od Libereckého po Jihomoravský kraj. Na zařízení DVPP se hodlá 
obrátit relativně nejvíce učitelů v Karlovarském kraji.

Tabulka 2.5.1.2 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské
program 
celoživotního 

zařízení 
DVPP

                                                
6 Bohužel při kontrole dat to nebylo možné rozlišit.
7 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



vzdělávání

Veřejný 10,0% 39,5% 11,0% 39,5%

Neveřejný 23,3% 40,6% 20,4% 15,6%

Celkem 10,7% 39,5% 11,5% 38,3%

Magisterské studium jednoznačně preferují nekvalifikovaní učitelé ze soukromých a 
církevních MŠ. To je v souladu se zjištěním, že naprostá většina nekvalifikovaných v této 
kategorii je v mladém věku, je poměrně pravděpodobné, že se ve velké míře jedná o studenty.

Tabulka 2.5.1.3 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
velikosti školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Nad 100 žáků 8,4% 50,1% 8,7% 32,8%
51-100 žáků 9,2% 41,6% 9,5% 39,7%
26-50 žáků 15,0% 33,8% 14,0% 37,1%

Do 25 žáků 10,6% 32,1% 14,2% 43,0%

Celkem 10,7% 39,5% 11,5% 38,3%

2.5.2 Doplňování odborné způsobilosti
Tabulka 2.5.2.1 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj
VŠ 
mag.

VŠ 
bak.

program 
celoživ.
vzdělávání

SŠ 
studium 
k získání 
matur. 
zkoušky VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ.
vzdělávání

SŠ studium 
k získání 
matur. 
zkoušky

Praha 52 60 27 82 23,7% 27,0% 12,0% 37,3%
Středočeský 32 94 65 127 10,0% 29,7% 20,3% 40,0%

Jihočeský 3 44 21 21 3,0% 49,7% 23,8% 23,5%
Plzeňský 2 43 16 12 3,0% 59,6% 21,5% 15,9%
Karlovarský 2 16 5 14 5,8% 43,1% 13,6% 37,6%
Ústecký 3 62 27 28 2,3% 51,9% 22,2% 23,6%
Liberecký 0 16 10 26 — 31,0% 19,5% 49,5%
Královéhradecký 3 32 16 27 4,2% 40,5% 20,8% 34,6%

Pardubický 7 52 29 14 6,4% 51,3% 28,7% 13,6%

Vysočina 2 14 25 10 4,7% 27,8% 47,6% 19,9%
Jihomoravský 24 79 44 24 14,1% 46,2% 25,8% 13,9%
Olomoucký 20 50 9 36 17,4% 43,0% 8,1% 31,6%
Zlínský 16 25 3 23 24,0% 37,7% 4,5% 33,8%

Moravskoslezský 30 116 42 31 13,7% 53,0% 19,1% 14,2%

Celkem 1878 664 316 548 10,9% 38,7% 18,4% 32,0%

Z hlediska doplňování odborné způsobilosti je situace podobná jako u tabulky 2.5.1.1: o 
magisterské studium je největší zájem v Praze a moravských krajích, programy celoživotního 
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vzdělávání na Vysočině by volila téměř polovina ze zájemců o doplnění odborné způsobilosti. 
Poměrně překvapivý je velký podíl zájemců o SŠ studium pro získání maturitní zkoušky.

Tabulka 2.5.2.2 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle zřizovatele
Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

SŠ studium 
k získání 
matur. 
zkoušky

Veřejný 10,7% 41,2% 19,7% 28,4%

Neveřejný 27,7% 39,8% 23,6% 8,8%

Celkem 10,9% 38,7% 18,4% 32,0%

Tabulka 2.5.2.3 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle velikosti 
školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

SŠ studium 
k získání 
matur. 
zkoušky

Nad 100 žáků 8,3% 54,1% 11,1% 26,5%
51-100 žáků 10,1% 41,6% 15,9% 32,3%
26-50 žáků 16,3% 33,8% 23,7% 26,2%

Do 25 žáků 11,7% 34,5% 28,8% 25,1%

Celkem 10,9% 38,7% 18,4% 32,0%

2.5.3 Doplňování speciálně-pedagogické způsobilosti
Tabulka 2.5.3.1 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých 
druhů v kraji

Kraj VŠ mag.
VŠ 
bak.

program 
celoživ.
vzdělávání VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ.
vzdělávání

Praha 20 24 17 32,6% 39,7% 27,7%
Středočeský 27 47 61 19,9% 34,8% 45,3%

Jihočeský 5 20 15 12,4% 49,6% 38,1%
Plzeňský 2 13 10 9,6% 50,7% 39,7%
Karlovarský 0 11 12 — 48,6% 51,4%
Ústecký 3 30 29 4,5% 49,0% 46,5%
Liberecký 0 12 6 — 65,1% 34,9%
Královéhradecký 12 23 18 23,4% 43,1% 33,5%

Pardubický 7 12 18 18,3% 31,7% 50,0%

Vysočina 0 17 28 — 38,0% 62,0%
Jihomoravský 23 36 40 23,5% 35,9% 40,6%
Olomoucký 14 26 29 19,9% 38,0% 42,1%
Zlínský 15 12 7 44,3% 35,0% 20,7%

Moravskoslezský 8 53 28 8,9% 60,1% 31,1%



Celkem 1329 346 308 16,8% 44,0% 39,2%

Protože celkový počet zájemců o doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti není velký, 
nelze rozložení preferencí při dalším členění rozumně interpretovat, proto tabulky 2.5.3.1 až 
2.5.3.3 ponecháváme bez komentáře.

Tabulka 2.5.3.2 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Veřejný 16,4% 43,6% 40,0%

Neveřejný 17,4% 44,8% 37,8%

Celkem 16,8% 44,0% 39,2%

Tabulka 2.5.3.3 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle velikosti školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Nad 100 žáků 12,1% 61,7% 26,2%
51-100 žáků 14,4% 43,7% 41,9%
26-50 žáků 23,8% 32,2% 44,0%

Do 25 žáků 18,3% 39,4% 42,2%

Celkem 16,8% 44,0% 39,2%

2.6 Doplňování způsobilosti – nekvalifikovaní, kteří zahájili studium
Tabulka 2.6.1 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle kraje

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Kraj

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Praha 40,7% 53,0% 35,6% 11,4% –
Středočeský 32,4% 59,0% 35,3% 5,7% –
Jihočeský 29,9% 65,9% 29,9% 4,2% –
Plzeňský 9,9% 84,1% 15,9% – –
Karlovarský 8,4% 19,8% 19,8% 60,3% –
Ústecký 31,6% 59,9% 33,2% 6,9% –
Liberecký 28,5% 43,2% 43,4% 13,4% –
Královéhradecký 35,4% 54,7% 40,9% 4,5% –
Pardubický 38,5% 69,3% 15,8% 14,9% –
Vysočina 19,7% 59,8% 26,9% 13,2% –
Jihomoravský 38,2% 69,6% 22,7% 7,7% –
Olomoucký 39,4% 61,0% 39,0% – –
Zlínský 30,3% 58,4% 35,0% 6,6% –
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Moravskoslezský 44,0% 58,1% 31,9% 9,9% –

Celkem 33,6% 59,3% 32,3% 8,4% –

Doplňování kvalifikace studiem zahájila přibližně třetina nekvalifikovaných učitelů MŠ, a to 
přibližně rovnoměrně po všech krajích s výjimkou Plzeňského a Karlovarského kraje, kde je 
podíl zahájivších menší než 10 %; naopak v Praze to je více než 40 %. Jelikož 
nekvalifikovanými jsou především učitelé mladší 35 let, převažují i mezi těmi, kdo zahájili 
studium. Z věkové skupiny nad 55 let nikdo doplňující studium nezahájil, jednak tyto učitelé 
k tomu předpisy nenutí, jednak mají poměrně blízko do důchodu (na MŠ učí téměř výhradně 
ženy).

Tabulka 2.6.2 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle velikosti školy

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Velikost školy

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let 
a více

Nad 100 žáků 39,2% 59,1% 31,1% 9,7% –
51-100 žáků 34,4% 54,0% 38,1% 7,9% –
26-50 žáků 33,9% 57,3% 33,0% 9,7% –

Do 25 žáků 27,5% 67,8% 26,3% 5,9% –

Celkem 33,6% 59,3% 32,3% 8,4% –

Tabulka 2.6.3 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle zřizovatele

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Zřizovatel

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let 
a více

Veřejný 32,7% 58,9% 32,3% 8,9% –

Neveřejný 56,4% 64,8% 33,6% 1,6% –

Celkem 33,6% 59,3% 32,3% 8,4% –

MŠ s neveřejným zřizovatelem mají velký podíl nekvalifikovaných (tabulka 2.3.4), avšak 
pozitivní je, že se na soukromých a církevních školách staví odpovědněji k doplnění 
způsobilosti než na veřejných MŠ.

2.7 Překážky v zahájení doplňujícího studia
Každý respondent mohl u každého z pěti typů překážek vyznačit na škále 1–5 (1=rozhodující 
faktor, 5=zcela nevýznamný), nakolik tuto překážku považují nekvalifikovaní učitelé jeho 
školy za závažnou. V tabulkách 2.7.1 a 2.7.2 jsou uvedeny průměry při členění podle kraje a 
podle velikosti školy (členění podle zřizovatele rozdíly neprokázalo, a proto není uvedeno) a 
nejmenší hodnoty v každém řádku jsou zvýrazněny – tj. příslušný typ překážky je považován 
za nejzávažnější.

Tabulka 2.7.1 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle kraje

Kraj
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Praha 2,30 2,54 2,75 2,70 2,96



Středočeský 2,87 2,66 2,73 2,67 2,79
Jihočeský 2,54 2,88 2,53 2,76 2,79
Plzeňský 2,08 2,28 2,62 2,41 2,69
Karlovarský 2,26 3,27 3,28 3,70 2,35
Ústecký 2,47 2,22 2,95 2,93 2,96
Liberecký 2,55 3,00 2,18 2,43 2,79
Královéhradecký 3,09 2,22 2,49 2,61 2,79
Pardubický 3,16 2,16 2,61 2,46 2,84
Vysočina 2,65 2,70 2,44 2,62 3,52
Jihomoravský 2,73 2,62 2,81 2,90 2,30
Olomoucký 3,29 2,82 2,75 2,90 2,90
Zlínský 2,55 2,32 2,50 2,96 2,68

Moravskoslezský 2,79 2,37 2,49 3,04 2,98

Celkem 2,71 2,55 2,67 2,78 2,81

Obecně je za nejzávažnější překážku považováno příliš náročné přijímací řízení, v šesti ze 
14 krajů jde o nejzávažnější překážku. Relativně nejméně významné jsou nedostatek času a 
jiné důvody. Nedostatečná nabídka či kvalita je celkově hodnocena uprostřed pořadí 
závažnosti, školy s výjimkou Prahy, Plzeňského a Karlovarského kraje ji tedy nevnímají jako 
hlavní problém.

Tabulka 2.7.2 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle velikosti školy

Velikost školy
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Nad 100 žáků 2,63 2,43 2,84 3,19 2,86
51-100 žáků 2,50 2,50 2,72 2,75 2,91
26-50 žáků 2,78 2,63 2,69 2,75 2,56

Do 25 žáků 2,85 2,60 2,51 2,62 2,92

Celkem 2,71 2,55 2,67 2,78 2,81

Pro nekvalifikované pedagogy z malých MŠ je hlavním problémem nedostatek financí, 
naopak v největších školách si stěžují na příliš náročné přijímací řízení. Nedostatek času není 
v žádné skupině MŠ vnímán jako hlavní překážka pro zahájení doplňujícího studia.

Graf 2.7.1 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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Vnímání nedostatku finančních prostředků jako překážky souvisí s tím, zda se zájemci o 
doplňovací studium ve škole orientují na magisterské a bakalářské studium, nebo na 
celoživotní vzdělávání či DVPP. Podrobná analýza však prokázala, že rozdíly mezi skupinami 
v grafu 2.7.1 jsou vysvětlitelné i pomocí dalších faktorů. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že by 
mezi preferovaným způsobem a vnímáním závažnosti nedostatku financí byl přímý vztah.

Graf 2.7.2 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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I vnímání nedostatku času jako překážky souvisí s tím, zda se zájemci o doplňovací studium 
ve škole orientují na magisterské a bakalářské studium, nebo na celoživotní vzdělávání či 



DVPP. Na rozdíl od grafu 2.7.1 zde již rozdíly mezi skupinami nelze vysvětlit ostatními 
faktory. Mezi preferencí způsobu doplnění způsobilosti a vnímáním nedostatku času jako 
překážky tedy může být přímý vztah. Ve školách, kde převážná většina zájemců preferuje
magisterské či bakalářské studium, není nedostatek času pociťován jako závažný (průměrné 
hodnocení 3,13); tam, kde naopak většina zájemců preferuje celoživotní vzdělávání či využití 
zařízení DVPP, význam nedostatku času stoupá (průměr 2,55).
Podobným způsobem lze sledovat i souvislost vnímání závažnosti překážek s preferencí 
způsobu doplnění odborné způsobilosti. Jelikož však přímý vztah mezi hodnocením 
závažnosti a preferencí způsobu nelze prokázat (rozdíly v hodnocení závažnosti překážek jsou 
způsobeny jinými faktory), jsou následující grafy uvedeny již bez komentáře.

Graf 2.7.3 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 2.7.4 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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2.8 Vlastní názory a podněty respondentů
Na výzvu uvést podrobnější názor vlastními slovy reagovalo 382 respondentů. Z této skupiny 
bylo vyřazeno 95 odpovědí, v nichž respondenti uvedli, že buď nemají nekvalifikované
učitele, nebo že nekvalifikovaní již studují, a tedy již případné překážky překonali.  Někteří 
však dodali, že je to stálo značné úsilí.  Další dva uvedli, že nedokáží novou situaci 
posoudit, a 13 nerelevantní odpověď, která neodpovídala na otázku. 
Ostatní odpovědi se již týkaly překážek v zahájení studia, nebo vyjadřovaly jiné názory 
respondentů k tématu.
Možnosti vyjádřit se k nedostatečné nabídce či kvalitě vzdělávacích programů v regionu
využilo 65 respondentů. Celkem 28 jich konstatovalo nedostatek příležitostí se v daném místě 
vzdělávat (a tudíž vyšší konkurenci) a 17 nedostatek nabídky dálkového či kombinovaného 
studia. Dalších 16 respondentů uvedlo problém s nedostatečnou nabídkou takového studia, 
které by nabízelo různé rekvalifikace, doplnění jen některých předmětů či dílčí odbornosti
(zejména v oblasti psychologie a pedagogiky). Celkem 5 respondentů pak uvedlo, že by 
uvítali více programů celoživotního vzdělávání a také speciální programy pro starší učitelky 
s dlouholetou praxí.
S nedostatečnou nabídkou vzdělávacích příležitostí se pojí též úspěch v přijímacím řízení. 
Spousta respondentů (celkem 83) zde popisovala, jak obtížné je uspět u přijímacích zkoušek. 
Dle respondentů je jednou z příčin, že zájemců o dané studium je mnoho a počet přijímaných 
ke studiu v daném oboru je značně omezený. Mnozí respondenti sdíleli názor, že učitelky10

s praxí, které mají evidentní zájem ve své profesi zůstat, by měly být před čerstvými 
absolventy upřednostňovány či přijímány bez zkoušek, neboť svou praxí již prokázaly zájem 
o daný obor a své schopnosti se v něm uplatnit. Někteří respondenti dále kritizovali dílčí část 
přijímacího řízení, zejména talentové zkoušky z tělesné výchovy, které jsou pro starší učitelky 
již značně náročné a přitom pro praxi nedůležité. Jako obtížné byly spatřovány též Scio testy a 
zkoušky z cizího jazyka, které zpravidla mnohem snadněji skládají čerství maturanti. Celkově 

                                                
10 V mateřských školách učí v naprosté většině ženy, proto je zde použit ženský rod.



je tedy pro starší učitelky obtížné konkurovat mladým uchazečům o studium, což ještě 
umocňuje zvýšený stres.  
Dalšími body v nabídce u předchozí otázky, které spolu souvisí, je nedostatek financí a 
času. Celkem 38 respondentů zmínilo problémy se zastupitelností pedagogů, kteří studují 
v rámci pracovní doby. Dalších 14 respondentů zmínilo časovou zaneprázdněnost učitelek, 
neboť mívají své rodiny a závazky, popř. ještě studují jinou školu a nemohou si při práci 
dovolit studovat více škol najednou. Třináct respondentů se dále vyjádřilo k finanční 
problematice. Někteří z nich zmínili problém se zaplacením záskoku za chybějícího pedagoga
v době studií, jiní brali ohled na nízkou pravděpodobnost přijetí ke studiu na státních školách 
a viděli jako alternativní šanci studium na soukromých školách, které je však příliš drahé. 
Do finanční problematiky by bylo možné zčásti přičíst i nedostatek motivace pedagogů 
studovat, případně v daném zaměstnání setrvat. Celkem 20 respondentů zde tak zmínilo 
jako problematickou vysokou fluktuaci a nestálost zaměstnanců, popř. odchody na mateřskou, 
malé úvazky apod. Tito krátkodobí zaměstnanci či zastupující pracovníci si přitom nejsou 
kolikrát jisti, chtějí-li v dané profesi ve státním sektoru setrvat, popř. již vidí svou budoucnost 
jinde. S tím se pojí také nedostatečná motivace učitelů studovat bez finanční odměny, 
kariérního postupu či evidentního přínosu. Nízkou motivaci začít studium pak někdy 
následuje nedostatek vůle je dokončit. 
Pět respondentů dále uvedlo, že v nedávné době zaměstnali novou nekvalifikovanou pracovní 
sílu, která ještě s doplňováním kvalifikace ani nemohla začít. Další respondent přímo uvedl, 
že má problém sehnat kvalifikovaný personál. 
Přitom celkem 15 respondentů vyjádřilo názor, že pro kvalitní výkon v práci je mj. velmi 
důležitá praxe a že nepovažují doplňování vzdělávání u zkušených učitelek za zásadní, neboť 
dlouhodobá praxe již mnohé učitelky všemu potřebnému naučila. Povinnou kvalifikaci by tak 
někteří sledovali jen u mladých učitelek s nedostatečnou praxí. Pro starší zkušené učitelky je 
dle jejich názoru vhodnější případné doplnění některé odbornosti v kurzech dalšího 
vzdělávání, které je též časově méně náročné a neznamená tedy pro zařízení takovou zátěž.  
Respondenti také sdílí názor, že u starších učitelek je větší pravděpodobnost, že u daného 
povolání vydrží, než u čerstvých absolventek, které často z finančních důvodů z dané profese 
odcházejí. Jedna ředitelka mateřské školy také uvedla názor, že čerstvě vystudované učitelky 
v mateřských školách nejsou na své povolání dostatečně připravené a že s nimi tudíž mívá 
problémy. Další uvedla názor, že je obsah vzdělávání na školách příliš vzdálený od praxe.
S tím souvisí i velký počet respondentů (70), který uvedl jako překážku ve vzdělávání vysoký 
věk učitelek (příp. jejich brzký odchod do důchodu), kdy se již nevyplatí dlouhodobě 
studovat, s ním často spojené zdravotní problémy, nebo obojí.  
Tři respondenti dále zmínili problém s příliš nízkým vzděláním a nedostatečnými 
studijními předpoklady adeptů; další dva obavy z nezvládnutí studia.
Osm mateřských škol uvádí nejistou budoucnost samotného zařízení kvůli poklesu počtu 
dětí či jinému problému, kdy si nekvalifikované učitelky nejsou jisté svým dalším uplatněním 
ve školství. 
Pokud jde o vhodný způsob studia, někteří respondenti u starších učitelek preferují 
doplňování vzdělání pomocí kurzů dalšího vzdělávání. Další respondent uvedl, že pro splnění 
kvalifikačních předpokladů učitelky preferuje zařadit do doplnění studia pouze odborné 
předměty (např. předškolní pedagogiku, psychologii). Předměty se zaměřením na tělesnou a 
estetickou výchovu je dle jeho názoru možné získat v kurzech dalšího vzdělávání dle nabídky 
a potřeby školy a učitele. Nakonec jiný respondent uvedl, že za nejvíce vyhovující považuje
nástavbové dálkové pomaturitní studium.
Tři výpovědi se týkaly vhodné kvalifikace. Jeden respondent navrhl, že by bylo dobré 
sjednotit předškolní a mimoškolní pedagogiku, neboť se v praxi učitelka kvalifikovaná pro 
výuku v mateřských školách a vystudovaná vychovatelka ve školní družině mohou bez



problémů vzájemně zastupovat. Jeden respondent zde dále vznesl dotaz, zda učitelku 
s doplňujícími maturitními zkouškami je možné považovat za kvalifikovanou, a další, zda 
absolvované magisterské studium v oboru tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené
na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze splňuje kvalifikaci pro učitele 
v mateřských školách. 
Jedna z respondentek uvedla názor, že nekvalifikované učitelky by měly být asistentkami 
v mateřské školce, přestože jejich plat nebude zřejmě dosti motivační. 
Též další dva názory se pojí s platem učitelů. Ředitelka jedné mateřské školy uvedla, že se 
jim zdá nespravedlivé odečítat pedagogům dva roky praxe za to, že mají ukončenu pouze 
střední školu, a v další se respondentka vyjádřila, že nesouhlasí s obrovským platovým 
propadem mezi učiteli mateřských a základních škol, tedy se zařazením učitelek mateřských 
skol s vysokoškolským magisterským titulem do 9. platové třídy.



3. Dotazník pro 1. stupeň základní školy

3.1 Charakteristika
První stupeň základních škol (ZŠ) je o něco méně početnou skupinou škol než MŠ. Z hlediska 
učitelů ani zde ještě nedochází ke specializaci na jednotlivé předměty (a tedy ani k potřebě 
předmětové aprobace), avšak organizačně se již ve větší míře než u MŠ žáci dělí do běžných a 
speciálních tříd (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Podíl škol, které mají 
pouze speciální třídy, přesahuje 10 %, proto je třeba skupinu takových škol zkoumat odděleně 
(dále budou označeny jako ZŠ speciální). Dalším charakteristickým rysem 1. stupně ZŠ jsou
školy, kde jsou v jedné třídě děti z více ročníků, tedy tzv. málotřídní školy. Takových škol je 
více než 40 %, a tedy si také zasluhují samostatnou analýzu.

3.2 Počet a podíl nekvalifikovaných podle kraje, velikosti školy a 
zřizovatele

Tabulka 3.2.1 Celkový počet a podíl nekvalifikovaných učitelů

všechny 
školy

jen spec. 
školy

jen 
málotřídní 

školy
Počet učitelů celkem 
(fyzické osoby) 32882 2725 6692
Počet nekvalifikovaných 6247 703 2083

Podíl nekvalifikovaných 19,0 % 25,8 % 31,1 %
– z toho učí ve třídách pro 
děti se SVP 839 703 461

Podíl nekvalifikovaných učitelů je u 1. stupně ZŠ nejvyšší ze všech druhů škol11. Důvodem je 
především nízká kvalifikovanost učitelů na málotřídních školách, kde přibližně každý třetí 
učitel nemá potřebnou kvalifikaci. Ve třídách pro děti se SVP učí celkově necelá 3 % ze všech 
učitelů, těchto 839 nekvalifikovaných učitelů náleží do 413 škol; ZŠ s prvním stupněm a 
s aspoň jedním dítětem se SVP je 3202. Dostatečně kvalifikované učitele pro práci s dětmi se 
SVP má tedy podobně jako u MŠ 87 % škol.

Tabulka 3.2.2 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle kraje

Kraj

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Praha 545 18,7%

Středočeský 1163 29,3%

Jihočeský 255 12,9%

Plzeňský 294 16,2%

Karlovarský 306 33,3%

Ústecký 574 21,8%

Liberecký 344 22,3%

Královéhradecký 359 18,9%

Pardubický 334 19,5%

Vysočina 304 16,8%

Jihomoravský 489 14,0%

Olomoucký 270 13,2%

Zlínský 343 17,3%

                                                
11 Pro potřeby tohoto dotazníkového šetření chápeme 1. a 2. stupeň ZŠ jako odlišné druhy škol.



Moravskoslezský 669 16,2%

Celkem 6247 19,0%

Největší podíl nekvalifikovaných učitelů na 1. stupni ZŠ mají Karlovarský a Středočeský kraj. 
V případě Karlovarského kraje to může být způsobeno mírně vyšším podílem málotřídních 
škol v kraji. Za pozornost stojí nízké podíly nekvalifikovaných učitelů v moravských krajích.

Tabulka 3.2.3 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle velikosti školy

Velikost 
školy

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Nad 200 žáků 1661 13,0%
101-200 žáků 1316 15,8%
51-100 žáků 1364 23,4%

26-50 žáků 1072 29,9%

Do 25 žáků 835 34,7%

Celkem 6247 19,0%

Jak již vyplynulo z tabulky 3.2.1, na málotřídních školách jsou podíly nekvalifikovaných 
učitelů vysoké, což potvrzuje i údaj pro školy do 25 žáků. S rostoucí velikostí školy problémy 
s nekvalifikovaností učitelů snižují.

Tabulka 3.2.4 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle zřizovatele

Zřizovatel

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Veřejný 6132 19,0%

Neveřejný 115 19,8%

Celkem 6247 19,0%

Soukromé a církevní ZŠ s prvním stupněm jsou sice nekvalifikovaností svých učitelů 
postiženy o něco více než školy s veřejným zřizovatelem, ve srovnání se situací u MŠ je však 
stav u 1. stupně ZŠ podstatně vyrovnanější.

3.3 Věková struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 3.3.1 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle věku

Věková struktura

Podíl ve
skupině 
nekval. 
učitelů

jen spec. 
školy

jen 
málotřídní 

školy

Pod 35 let 32,6% 29,7% 30,8%
35-44 let 29,0% 30,4% 31,0%
45-54 let 26,8% 25,1% 28,1%

55 let a více 11,6% 14,9% 10,1%

Mezi nekvalifikovanými učiteli má obdobně jako u MŠ celkově největší podíl věková skupina 
pod 35 let. Ve speciálních i málotřídních školách je však nejpočetnější skupinou kategorie 
35–44 let, což může být způsobeno tím, že na těchto školách obecně učí o něco starší učitelé.

Tabulka 3.3.2 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle kraje a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Kraj Pod 35 let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Praha 34,4% 22,3% 28,0% 15,2%



Středočeský 27,2% 34,0% 28,0% 10,8%
Jihočeský 28,9% 28,8% 33,2% 9,0%
Plzeňský 30,5% 29,8% 26,6% 13,1%
Karlovarský 34,9% 29,9% 26,4% 8,8%
Ústecký 41,6% 28,7% 17,9% 11,9%
Liberecký 32,6% 27,2% 27,9% 12,3%
Královéhradecký 35,0% 28,7% 26,8% 9,6%
Pardubický 33,5% 30,4% 27,7% 8,4%
Vysočina 32,8% 35,0% 20,4% 11,9%
Jihomoravský 35,8% 26,3% 26,6% 11,4%
Olomoucký 31,0% 25,2% 31,5% 12,3%
Zlínský 30,4% 25,4% 33,0% 11,1%

Moravskoslezský 31,4% 28,4% 26,6% 13,5%

Celkem 32,6% 29,0% 26,8% 11,6%

Řada krajů má odlišné věkové složení nekvalifikovaných učitelů na 1. stupni ZŠ než průměr. 
Za pozornost stojí Praha a Plzeňský kraj s nejvýznamněji zastoupenou kategorií 
nekvalifikovaných učitelů nad 55 let, a dále Ústecký kraj s vysokým zastoupením 
nekvalifikovaných učitelů pod 35 let.

Tabulka 3.3.3 Složení skupiny nekvalifikovaných podle velikosti školy a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Velikost 
školy

Pod 35 
let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 200 žáků 34,7% 28,3% 25,7% 11,3%
101-200 žáků 32,5% 27,9% 27,9% 11,7%
51-100 žáků 30,8% 27,7% 28,0% 13,5%
26-50 žáků 32,2% 28,8% 28,6% 10,4%

Do 25 žáků 31,8% 34,8% 23,4% 10,1%

Celkem 32,6% 29,0% 26,8% 11,6%

Tabulka 3.3.4 Složení skupiny nekvalifikovaných podle zřizovatele a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Zřizovatel
Pod 35 

let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Veřejný 32,2% 28,9% 27,2% 11,7%

Neveřejný 55,5% 32,6% 6,8% 5,1%

Celkem 32,6% 29,0% 26,8% 11,6%

Učitelé mladší 35 let tvoří na soukromých a církevních školách více než polovinu ze všech 
nekvalifikovaných učitelů. Téměř všichni zbývající nekvalifikovaní učitelé na těchto školách 
pak patří do kategorie 35–44 let. To je dáno tím, že ve školách s neveřejným zřizovatelem učí 
obecně mladší učitelé než v ostatních školách.

3.4 Vzdělanostní struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 3.4.1 Nekvalifikovaní učitelé podle vzdělání

Počet Podíl z nekvalifikovaných

Dosažené vzdělání Celkem

Jen 
spec. 
školy

Jen 
málotřídní 

školy Celkem

Jen spec. 
školy

Jen 
málotřídní 

školy

nejvýše SŠ s maturitou 3617 298 1142 57,9 % 50,1 % 62,4 %
vyšší odborné 330 38 142 5,3 % 6,4 % 7,7 %
VŠ bakalářské 517 125 159 8,3 % 21,1 % 8,7 %



VŠ magisterské 1784 133 388 28,6 % 22,4 % 21,2 %

Tabulka 3.4.2 Nekvalifikovaní učitelé podle věku a vzdělání

Věková skupina
nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Pod 35 let 54,0 % 6,7 % 12,7 % 26,6 %

35-44 let 57,3 % 4,6 % 8,1 % 30,0 %
45-54 let 58,6 % 4,6 % 5,3 % 31,4 %

55 let a více 62,3 % 5,6 % 2,4 % 29,6 %

Celkem 57,9 % 5,3 % 8,3 % 28,6 %

Tabulka 3.4.3 Nekvalifikovaní učitelé podle kraje a vzdělání
Počet Podíl v %

Kraj

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bak.

VŠ 
mag.

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné VŠ bak. VŠ mag.

Praha 301 33 56 155 55,2 % 6,0 % 10,4 % 28,4 %
Středočeský 795 62 77 228 68,4 % 5,3 % 6,7 % 19,6 %
Jihočeský 109 13 11 121 42,9 % 5,1 % 4,5 % 47,5 %

Plzeňský 165 5 17 107 56,3 % 1,6 % 5,7 % 36,5 %

Karlovarský 243 3 19 41 79,6 % 1,0 % 6,1 % 13,3 %
Ústecký 423 28 49 74 73,7 % 4,9 % 8,5 % 12,9 %
Liberecký 182 23 22 116 53,1 % 6,7 % 6,4 % 33,8 %
Královéhradecký 200 22 25 112 55,7 % 6,2 % 6,9 % 31,2 %

Pardubický 155 49 28 102 46,3 % 14,7 % 8,5 % 30,5 %
Vysočina 120 17 26 140 39,6 % 5,6 % 8,7 % 46,1 %
Jihomoravský 237 25 46 181 48,5 % 5,0 % 9,4 % 37,1 %
Olomoucký 128 14 25 102 47,3 % 5,4 % 9,4 % 37,9 %
Zlínský 182 17 33 112 53,0 % 5,0 % 9,5 % 32,6 %
Moravskoslezský 346 26 72 226 51,7 % 3,8 % 10,8 % 33,8 %

Celkem 361712
330 517 1784 57,9 % 5,3 % 8,3 % 28,6 %

Tabulka 3.4.4 Nekvalifikovaní učitelé podle zřizovatele a vzdělání

Zřizovatel
nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Veřejný 58,8 % 4,9 % 8,1 % 28,2 %
Neveřejný 33,3 % 8,3 % 15,9 % 42,5 %

Celkem 57,9 % 5,3 % 8,3 % 28,6 %

Tabulka 3.4.5 Nekvalifikovaní učitelé podle velikosti školy a vzdělání
Velikost 
školy

nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Nad 200 
žáků 57,2 % 3,1 % 7,4 % 32,2 %
101-200 
žáků 54,3 % 4,0 % 8,3 % 33,4 %
51-100 žáků 55,2 % 5,0 % 7,1 % 32,7 %
26-50 žáků 59,8 % 8,3 % 10,3 % 21,6 %
Do 25 žáků 61,9 % 8,8 % 8,1 % 21,2 %

                                                
12 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



Celkem 57,9 % 5,3 % 8,3 % 28,6 %

3.5 Doplňování způsobilosti – zájem a preference
Tabulka 3.5.1 Celkový zájem o doplnění způsobilosti

Preferovaný druh studia

Způsobilost magisterské bakalářské

program 
celoživ. 

vzdělávání
zařízení 
DVPP Celkem

Podíl 
z nekval. 
učitelů

Pedagogická 1956 251 723 1091 4021 64,4%
Odborná 1784 X 1627 X 3411 54,6%
Spec. 
pedagogická 736 132 906 X 1774 28,4%

Součet podílů v % může být vyšší než 100 %, neboť každý nekvalifikovaný učitel může mít 
zájem o doplnění způsobilosti více než jednoho typu a do počtu zájemců o doplnění 
způsobilosti mohli být respondentem omylem zahrnuti i kvalifikovaní učitelé13.

3.5.1 Doplňování pedagogické způsobilosti
Tabulka 3.5.1.1 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj
VŠ 
mag.

VŠ 
bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

zařízení 
DVPP VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Praha 173 20 78 92 47,7 % 5,4 % 21,5 % 25,3 %
Středočeský 369 61 147 221 46,2 % 7,7 % 18,4 % 27,7 %

Jihočeský 52 7 38 49 35,7 % 4,8 % 25,9 % 33,6 %
Plzeňský 91 10 26 29 58,5 % 6,2 % 16,6 % 18,6 %
Karlovarský 101 20 32 63 46,9 % 9,2 % 14,8 % 29,1 %
Ústecký 274 16 60 59 67,1 % 3,8 % 14,7 % 14,4 %
Liberecký 118 15 26 32 61,6 % 7,8 % 13,8 % 16,8 %
Královéhradecký 97 11 39 117 36,8 % 4,0 % 14,8 % 44,4 %

Pardubický 82 13 52 64 38,5 % 6,3 % 24,8 % 30,4 %

Vysočina 67 14 38 52 39,3 % 7,9 % 22,1 % 30,6 %
Jihomoravský 144 15 45 118 44,8 % 4,6 % 14,1 % 36,5 %
Olomoucký 97 13 21 56 51,8 % 7,2 % 11,3 % 29,8 %
Zlínský 99 11 35 50 51,1 % 5,5 % 17,8 % 25,6 %

Moravskoslezský 192 27 86 90 48,5 % 6,9 % 21,8 % 22,8 %

Celkem 195614 251 723 1091 48,6 % 6,3 % 18,0 % 27,1 %

Rozložení preferencí pro doplnění pedagogické způsobilosti je v jednotlivých krajích značně 
odlišné. Magisterské studium preferují především nekvalifikovaní učitelé z Plzeňského, 
Ústeckého a Libereckého kraje, naopak zařízení DVPP jsou oproti jiným krajům vysoce 
preferována v Jihočeském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji. Zájem o doplnění 
pedagogické způsobilosti bakalářským studiem v žádném kraji nepřevyšuje 10 %.

Tabulka 3.5.1.2 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
zřizovatele
Zřizovatel Preferovaný druh studia

                                                
13 Bohužel při kontrole dat to nebylo možné rozlišit.
14 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Veřejný 48,3 % 6,4 % 17,9 % 27,4 %

Neveřejný 63,4 % — 21,9 % 14,7 %

Celkem 48,6 % 6,3 % 18,0 % 27,1 %

Magisterské studium jednoznačně preferují nekvalifikovaní učitelé ze soukromých a 
církevních ZŠ. To je v souladu se zjištěním, že naprostá většina nekvalifikovaných v této 
kategorii je v mladém věku.

Tabulka 3.5.1.3 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
velikosti školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Nad 200 žáků 55,2 % 5,3 % 16,0 % 23,5 %
101-200 žáků 45,1 % 4,8 % 23,1 % 27,0 %
51-100 žáků 50,7 % 7,5 % 17,0 % 24,8 %
26-50 žáků 43,1 % 6,1 % 16,3 % 34,5 %

Do 25 žáků 46,0 % 8,3 % 17,7 % 27,9 %

Celkem 48,6 % 6,3 % 18,0 % 27,1 %

3.5.2 Doplňování odborné způsobilosti
Tabulka 3.5.2.1 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a 
podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj VŠ mag.

program 
celoživ. 
vzdělávání

VŠ 
mag.

program 
celoživ. 
vzdělávání

Praha 171 126 57,5% 42,5%
Středočeský 338 363 48,2% 51,8%

Jihočeský 46 75 37,9% 62,1%
Plzeňský 95 44 68,2% 31,8%
Karlovarský 86 82 50,9% 49,1%
Ústecký 255 96 72,6% 27,4%
Liberecký 102 63 62,0% 38,0%
Královéhradecký 97 109 47,2% 52,8%

Pardubický 73 108 40,5% 59,5%

Vysočina 55 67 45,2% 54,8%
Jihomoravský 149 114 56,8% 43,2%
Olomoucký 88 61 58,8% 41,2%
Zlínský 94 99 48,7% 51,3%

Moravskoslezský 183 172 51,6% 48,4%

Celkem 178415 1627 52,3% 47,7%

                                                
15 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



Z hlediska doplňování odborné způsobilosti je situace podobná jako u tabulky 3.5.1.1: o 
magisterské studium je největší zájem v Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji, naopak 
zařízení DVPP preferují ze všech krajů nejvíce v Jihočeském kraji.

Tabulka 3.5.2.2 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle zřizovatele
Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Veřejný 53,6% 46,4%

Neveřejný 59,4% 40,6%

Celkem 52,3% 47,7%

Tabulka 3.5.2.3 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle velikosti 
školy

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Nad 200 žáků 60,2% 39,8%

101-200 žáků 50,8% 49,2%

51-100 žáků 53,4% 46,6%

26-50 žáků 52,7% 47,3%

Do 25 žáků 48,4% 51,6%

Celkem 52,3% 47,7%

3.5.3 Doplňování speciálně-pedagogické způsobilosti
Tabulka 3.5.3.1 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých 
druhů v kraji

Kraj VŠ mag.
VŠ 
bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

Praha 51 2 65 43,1 % 1,6 % 55,3 %
Středočeský 125 26 213 34,5 % 7,1 % 58,5 %

Jihočeský 14 0 48 22,3 % 0,0 % 77,7 %
Plzeňský 45 0 35 56,4 % 0,0 % 43,6 %
Karlovarský 27 23 46 27,7 % 23,6 % 48,6 %
Ústecký 128 5 78 60,8 % 2,4 % 36,9 %
Liberecký 64 4 34 62,3 % 4,3 % 33,4 %
Královéhradecký 37 7 57 36,2 % 7,2 % 56,6 %

Pardubický 42 11 51 40,8 % 10,2 % 49,0 %

Vysočina 27 6 41 36,3 % 7,6 % 56,1 %
Jihomoravský 72 8 61 51,1 % 5,8 % 43,1 %
Olomoucký 23 3 27 43,3 % 6,1 % 50,6 %
Zlínský 37 18 39 39,8 % 18,7 % 41,5 %

Moravskoslezský 55 21 101 31,0 % 11,8 % 57,3 %



Celkem 73616 132 906 41,5 % 7,5 % 51,1 %

Preferované způsoby doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti se v krajích výrazně liší. 
Přestože bakalářskému studiu by celkově dalo přednost jen 7,5 % nekvalifikovaných učitelů, 
v Karlovarském kraji se poptávka po bakalářském studiu blíží poptávce po magisterském 
studiu a výrazná je rovněž ve Zlínském kraji, naopak v Jihočeském a Plzeňském kraji o 
bakalářské studium není zájem žádný. Program celoživotního vzdělávání volí nejčastěji 
dotázaní v Jihočeském kraji, kdežto magisterské studium – podobně jako u tabulek 3.5.1.1 a 
3.5.2.1 – v Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji.

Tabulka 3.5.3.2 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Veřejný 41,3 % 7,5 % 51,2 %

Neveřejný 53,2 % 7,3 % 39,5 %

Celkem 41,5 % 7,5 % 51,1 %

Tabulka 3.5.3.3 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle velikosti školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Nad 200 žáků 48,8 % 2,1 % 49,1 %
101-200 žáků 32,4 % 6,9 % 60,7 %
51-100 žáků 40,7 % 7,3 % 52,0 %
26-50 žáků 42,9 % 9,4 % 47,7 %

Do 25 žáků 43,4 % 9,9 % 46,7 %

Celkem 41,5 % 7,5 % 51,1 %

3.6 Doplňování způsobilosti – nekvalifikovaní, kteří zahájili studium
Tabulka 3.6.1 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle kraje

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Kraj

Jaká část 
nekvalifikovaných

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Praha 33,4% 60,7% 21,9% 14,7% 2,6%
Středočeský 27,4% 45,4% 44,0% 9,6% 0,9%
Jihočeský 20,9% 45,0% 29,3% 25,7% –
Plzeňský 29,5% 47,3% 38,1% 14,6% –
Karlovarský 29,1% 65,0% 29,5% 5,5% –
Ústecký 37,2% 64,0% 29,5% 6,4% –
Liberecký 24,5% 50,1% 33,9% 14,4% 1,6%
Královéhradecký 22,9% 58,9% 38,0% 3,1% –

                                                
16 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



Pardubický 24,7% 53,9% 27,3% 16,7% 2,2%
Vysočina 19,3% 50,8% 35,2% 12,0% 2,0%
Jihomoravský 22,1% 60,3% 27,5% 12,3% –
Olomoucký 24,2% 43,6% 38,3% 18,1% –
Zlínský 24,1% 57,9% 31,2% 9,1% 1,8%

Moravskoslezský 24,2% 51,4% 29,7% 18,1% 0,8%

Celkem 26,7% 54,2% 32,9% 12,0% 0,9%

Doplňování kvalifikace studiem zahájila přibližně čtvrtina nekvalifikovaných učitelů 
1. stupně ZŠ, což je nižší podíl než u MŠ. Nejpilnější jsou učitelé v Praze a Ústeckém kraji, 
kde si kvalifikaci doplňuje již více než třetina nekvalifikovaných, nejhorší situace je na 
Vysočině a v Jihočeském kraji. Více než polovinu těch, kdo si doplňují kvalifikaci, tvoří 
učitelé pod 35 let (ti přitom mezi nekvalifikovanými tvoří jen zhruba třetinu). Mezi 
studujícími se objevují jen výjimečně učitelé nad 55 let, některé důvody jsou popsány 
v kapitole 3.8.

Tabulka 3.6.2 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle velikosti školy

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Velikost školy

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 200 žáků 28,8% 57,4% 29,8% 11,3% 1,5%
101-200 žáků 26,4% 54,1% 31,5% 14,5% –
51-100 žáků 24,5% 51,7% 35,0% 12,0% 1,3%
26-50 žáků 25,2% 53,3% 32,9% 12,5% 1,3%

Do 25 žáků 28,4% 52,3% 38,5% 9,1% –

Celkem 26,7% 54,2% 32,9% 12,0% 0,9%

Při členění podle počtu žáků 1. stupně není mezi školami rozdíl ani v podílu učitelů, kteří 
zahájili studium, ani v jejich věkové struktuře.

Tabulka 3.6.3 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle zřizovatele

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Zřizovatel

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Veřejný 26,1% 53,9% 32,8% 12,4% 0,9%

Neveřejný 58,2% 61,2% 35,8% 3,1% –

Celkem 26,7% 54,2% 32,9% 12,0% 0,9%

ZŠ s veřejným i neveřejným zřizovatelem mají sice přibližně stejné podíly nekvalifikovaných 
(tabulka 3.3.4), avšak na ZŠ s neveřejným zřizovatelem učí více mladších učitelů, kteří také 
mají větší snahu o doplnění kvalifikace.

3.7 Překážky v zahájení doplňujícího studia
Každý respondent mohl u každého z pěti typů překážek vyznačit na škále 1–5 (1=rozhodující 
faktor, 5=zcela nevýznamný), nakolik tuto překážku považují nekvalifikovaní učitelé jeho 
školy za závažnou. V tabulkách 3.7.1 a 3.7.2 jsou uvedeny průměry při členění podle kraje a 
podle velikosti školy (členění podle zřizovatele rozdíly neprokázalo, a proto není uvedeno) a 



nejmenší hodnoty v každém řádku jsou zvýrazněny – tj. příslušný typ překážky je považován 
za nejzávažnější. Přehled slovních vyjádření dotázaných je v kapitole 3.8.

Tabulka 3.7.1 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle kraje

Kraj
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Praha 2,54 2,65 2,41 2,28 1,93

Středočeský 2,33 2,36 2,48 2,43 2,75
Jihočeský 2,20 3,09 2,14 2,52 2,67
Plzeňský 2,56 3,04 2,32 2,38 2,45
Karlovarský 2,13 2,81 2,38 3,12 2,90
Ústecký 2,12 2,27 2,94 3,14 2,79
Liberecký 2,64 2,92 2,56 2,71 3,04
Královéhradecký 2,82 2,28 2,68 2,61 2,80
Pardubický 2,55 2,41 2,61 2,54 2,40
Vysočina 2,70 2,74 2,40 2,59 2,69
Jihomoravský 2,97 2,71 2,72 2,65 3,01
Olomoucký 2,94 2,51 2,60 2,34 2,86
Zlínský 2,65 2,48 2,28 2,37 2,79

Moravskoslezský 2,50 2,47 2,61 2,78 2,52

Celkem 2,53 2,56 2,54 2,60 2,70

Celkově respondenti vnímají nedostatečnou nabídku či kvalitu vzdělávání,  příliš náročné 
přijímací řízení a nedostatek financí za zhruba stejně závažné překážky. Nedostatek času a 
jiné důvody jsou oproti tomu druhořadé, přesto se i tyto příčiny v některých krajích objevují 
jako nejzávažnější (v případě nedostatku času v Jihomoravském a Olomouckém kraji, u 
jiných důvodů v Praze a Pardubickém kraji). Pořadí závažnosti překážek je však 
v jednotlivých krajích značně rozdílné.

Tabulka 3.7.2 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle velikosti školy

Velikost školy
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Nad 200 žáků 2,27 2,70 2,72 2,82 2,59
101-200 žáků 2,53 2,76 2,62 2,65 2,50
51-100 žáků 2,53 2,69 2,62 2,67 2,74
26-50 žáků 2,64 2,33 2,57 2,35 2,65

Do 25 žáků 2,67 2,36 2,16 2,54 2,99

Celkem 2,53 2,56 2,54 2,60 2,70

Pro nekvalifikované pedagogy z malých ZŠ (téměř úplně jde o málotřídní školy) je hlavním 
problémem nedostatek financí, naopak v největších školách si stěžují na nedostatečnou 
nabídku či kvalitu. Nedostatek času není v žádné kategorii ZŠ vnímán jako hlavní překážka 
pro zahájení doplňujícího studia.

Graf 3.7.1 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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Vnímání nedostatku finančních prostředků jako překážky souvisí s tím, zda se zájemci o 
doplňovací studium ve škole orientují na magisterské a bakalářské studium, nebo na 
celoživotní vzdělávání či DVPP. Podrobná analýza však prokázala, že rozdíly mezi skupinami 
v grafu 3.7.1 jsou vysvětlitelné i pomocí dalších faktorů. Nelze tedy jednoznačně tvrdit, že by 
mezi preferovaným způsobem a vnímáním závažnosti nedostatku financí byl přímý vztah.

Graf 3.7.2 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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I vnímání nedostatku času jako překážky souvisí s tím, zda se zájemci o doplňovací studium 
ve škole orientují na magisterské a bakalářské studium, nebo na celoživotní vzdělávání či 



DVPP. Na rozdíl od grafu 3.7.1 zde již rozdíly mezi skupinami nelze vysvětlit ostatními 
faktory. Mezi preferencí způsobu doplnění způsobilosti a vnímáním nedostatku času jako 
překážky tedy může být přímý vztah. Ve školách, kde převážná většina zájemců preferuje 
magisterské či bakalářské studium, není nedostatek času pociťován jako závažný (průměrné 
hodnocení 2,81); tam, kde naopak většina zájemců preferuje celoživotní vzdělávání či využití 
zařízení DVPP, význam nedostatku času stoupá (průměr 2,25).
Podobným způsobem lze sledovat i souvislost vnímání závažnosti překážek s preferencí 
způsobu doplnění odborné způsobilosti. 

Graf 3.7.3 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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Téměř identická situace je u vnímání nedostatku financí a preferovaného způsobu doplnění 
odborné způsobilosti. I v tomto případě může existovat přímý vztah mezi preferencí způsobu 
doplnění způsobilosti a hodnocením závažnosti překážky. Zatímco ve školách, kde si většina
zájemců chce odbornou způsobilost doplnit magisterským studiem, je nedostatek financí  jen 
středně závažný (průměrné hodnocení 2,77), ve školách, kde většina zájemců preferuje
celoživotní vzdělávání, je nedostatek financí již zásadní (průměr 2,27).

Graf 3.7.4 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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U nedostatku času nelze prokázat přímý vztah mezi hodnocením závažnosti a preferencí 
způsobu doplnění odborné způsobilosti (rozdíly v hodnocení závažnosti překážek jsou 
způsobeny jinými faktory).

3.8 Vlastní názory a podněty respondentů
K této otázce připsalo jakýkoliv komentář celkem 469 respondentů, z toho však 46 případů 
neuvedlo žádnou přínosnou odpověď (např. uvedli, že ve škole jsou všichni učitelé prvního 
stupně plně kvalifikovaní, popř. že si v současnosti svou kvalifikaci doplňují, případně 
popisovali stav kvalifikovanosti, avšak bez uvedení překážek k jejímu doplnění).
Z dalších odpovědí celých 63 respondentů uvedlo, že nekvalifikovaná síla má kvalifikaci 
velmi příbuznou. Buď se jedná o vychovatelku na částečný úvazek, která kromě toho ještě 
na prvním stupni vyučuje výchovné předměty, nebo že má daný učitel kvalifikaci pro druhý 
stupeň, ale učí některé předměty i na prvním (ve skutečnosti těchto případů bude samozřejmě 
více). Celkem 24 respondentů zůstalo u tohoto popisu stavu bez uvedení konkrétních 
překážek v doplňování kvalifikace. Ostatní zde nějaké překážky uvedli, nebo vyjádřili názor, 
že by uvítali prostupnost kvalifikace prvního a druhého stupně základní školy, popř. 
výjimku pro družinářky, aby mohly vyučovat některé výchovné předměty. Několik ředitelů
mělo obavy, že pokud by si svou kvalifikaci tyto vychovatelky navýšily, opustily by svou 
profesi družinářky a věnovaly by se profesi učitelky, která je lépe placená, a škola by tak 
musela řešit problém se sehnáním náhrady. Jedna škola uvedla, že úmyslně zařazuje do výuky 
ve čtvrtém a pátém ročníku učitele z druhého stupně, aby zajistili snazší přechod dětí na druhý 
stupeň. Přitom rozdílná kvalifikace pro ně nepředstavuje žádný problém. Jak bude dále 
nastíněno, někteří respondenti ve své výpovědi mj. narazili na to, že není lehké sehnat pro 
daný obor či stupeň vzdělávání řádně kvalifikovaného učitele.
Pokud jde o nedostatečnou příležitost ke vzdělávání, v jednom případě se žádaný obor 
v dané lokalitě pro nedostatek zájemců neotevřel, většinou se však respondenti spíše potýkali 
s opačným problémem, tedy příliš velkou konkurencí a malou kapacitou otevíraných oborů 
(někdy však bez nutné souvislosti s příslušnou lokalitou). Ve 29 případech shledávali 
problém v zajištění dálkového či kombinovaného studia. Dalších 67 respondentů 
kritizovalo nedostatečnou nabídku vzdělávacích programů či nedostatečné přizpůsobení 



výuky pro praktikující učitele. Co se nabídky týče, uvítali by větší výběr aprobací,
jednooborového studia či doplňkového studia (tj. studia jen vybraných oborů pro doplnění 
kvalifikace či aprobace, ne celého studijního programu).  Omezené možnosti na doplnění 
způsobilosti mají přitom dle respondentů zejména vyučující na prvním stupni, kteří dosáhli 
kvalifikace pro výuku na vyšším stupni vzdělávání. Podobně si jedna ředitelka mateřské a 
základní školy s kvalifikací pro výuku na prvním stupni stěžovala na  nedostatečné možnosti 
doplnění kvalifikace pro výuku na mateřské škole. Jak bylo předesláno, respondenti volali 
i po lepším uzpůsobení výuky či možností dosahování kvalifikace pro pracující učitele. 
Někteří tak vyjádřili názor, že svou praxí již dosáhli mnohého poznání a některé teoretické 
poznatky, které se ve školách vyučují, jsou pro ně již nadbytečné. Jiní uváděli, že pro tyto 
učitele je již dosti náročné plnit všechny požadavky, které jsou na studenty kladené ve 
výchovných předmětech (tj. tělesné, hudební a výtvarné výchově). Jeden respondent tak 
navrhl, že by u lidí s vysokoškolským vzděláním a praxí, avšak nedostatečnou kvalifikací pro 
dané učitelské povolání, mohla postačit jednorázová (státní) zkouška a obhájení písemné 
(diplomové) práce, další preferoval doplňování potřebných znalostí či schopností skrze 
programy dalšího vzdělávání. Jiná ředitelka považovala za nepatřičné, že ani po 15 letech 
praxe a každoročně absolvovaných kurzech dalšího vzdělávání nemůže považovat některé 
učitele na své škole za kvalifikované.
Dalších deset respondentů pak celkově kritizovalo odtržení vysokých škol od praxe a 
nízkou úroveň výuky. Jeden z nich navrhl, aby ve vysokém školství zkušeným pedagogům 
přednášeli špičkoví odborníci z praxe, jejichž poznatky by byly pro učitele se zkušenostmi 
přínosem. Výše zmínění respondenti tak celkově kritizovali nedostatečnou pružnost systému.
Co se týče překážky v podobě přijímacího řízení, vyjádřilo se k ní 63 respondentů. Měli 
pocit, že vysoké školy z neznámé příčiny upřednostňují uchazeče, kteří dosud neučili a ani 
kolikrát nikdy učit nebudou, před těmi, kteří již několik let učí a mají za sebou řadu úspěchů. 
Tito učitelé pak nejsou ke studiu přijímáni pro velký počet uchazečů. Jeden respondent 
vnímal jako diskriminující faktor, že se přijímací zkoušky zakládají na encyklopedických 
znalostech, které má mnohem lépe zažité čerstvý absolvent gymnázia; na rozdíl od toho praxe 
ve školství údajně není při přijímacím řízení kladně zohledněna. Častěji zmiňovaným úskalím 
přijímacích zkoušek pro starší uchazeče, pedagogy z praxe, jsou však talentové zkoušky, např. 
z hudební výchovy (a zejména zpěvu), tělesné výchovy, popř. též výtvarné výchovy. 
Někteří respondenti dále specifikovali své finanční a časové problémy. Celkem  39 
respondentů vnímalo jako problematickou zástupnost pedagogů v době nepřítomnosti 
z důvodu studia. Někteří přímo poukazovali, že v malotřídních školách bývá nahraditelnost 
chybějícího pedagoga velký problém. Nutnost častého suplování navíc narušuje kontinuitu 
výuky a vede k nespokojenosti ze strany rodičů dětí. Při studiu ve volném čase zas bývají 
problémem další závazky učitelů, rodinné povinnosti apod., které zmínilo 43 respondentů. 
Celkem 30 respondentů se také vyjádřilo k finanční problematice, která spočívá ve výši 
poplatků za studium kurzů dalšího vzdělávání či za studium na soukromé škole, není-li učitel 
přijat na školu veřejného zřizovatele. Problémem dále bývají vysoké finanční výdaje na 
suplovanou výuku, popř. vyšší náklady na kvalifikovanou pracovní sílu na malotřídních 
školách. 
Další překážkou v započetí studia k doplňování kvalifikace je nedostatečná motivace
pedagogů. Pro 130 respondentů je to kvůli vysokému věku, popř. s vysokým věkem často 
spojeným zdravotním problémům. Kromě toho, že se starším učitelům již kolikrát časově 
nevyplatí investovat celé roky do vzdělávání, se starší učitelé obávají, že studium již 
nezvládnou, nebo že budou v průběhu studia zesměšňováni mladšími studenty. Jeden 
respondent v tomto ohledu popsal situaci studující učitelky, která musí plnit náročné 
požadavky na zápočty z tělesné výchovy, které považuje vzhledem k jejímu věku za zbytečné 
a až ponižující. Jeden respondent pak uvedl, že vyučující, kteří jsou v důchodovém věku, si už 



svou kvalifikaci zvyšovat nechtějí, protože podle zákona o pedagogických pracovnících
mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost.
Kromě učitelů, kteří v následujících letech plánují odchod do důchodu, jsou dále někteří 
nedostatečně kvalifikovaní vyučující na prvním stupni zaměstnáni jen jako záskok či tuto 
práci z jiných důvodů vykonávají pouze dočasně, na dobu určitou (uvedlo tak 10 
respondentů). I těm tak schází motivace k započetí studia. 
Dalších 24 respondentů uvádělo jako demotivující zanedbatelný nebo žádný kariérní či 
platový postup po doplnění kvalifikace, příp. náročnost studia (a to zejména výchovných 
předmětů), kdy někteří učitelé raději volí odchod ze školství, byť se jedná o kvalitní 
pracovníky. 
Čtyři respondenti dále odůvodnili nedostatečnou motivaci nejistou politickou budoucností, 
kdy není možné učitelům zaručit, jaké požadavky na ně budou dále kladeny, neustálými 
změnami v zákonech, snižování prestiže učitelského povolání a pociťovanou nejistotou, zda 
si udrží stávající zaměstnání. Jeden z nich uvedl, že učitelé jeho školy čekají na novelu 
zákona, která jim opět umožní učit dále i bez kvalifikace, protože kvalifikovaných učitelů 
ochotných učit na malotřídní škole je minimum. Jiná respondentka uvedla jako problém 
v čase se měnící  podmínky kvalifikace, a to zejména u výuky cizích jazyků a informačních 
a komunikačních technologií. V době, kdy učitelé vyučující tyto předměty na prvním stupni 
základní školy studovali vysokou školu, se na tomto stupni vzdělávání cizí jazyk ani 
informační a komunikační technologie nevyučovaly. Z tohoto důvody tedy ani nemohli 
studovat metodiku výuky těchto předmětů. Respondentka tudíž nepovažuje za správné 
zařazovat je do kategorie nekvalifikovaných, protože přes tento fakt získali magisterský 
diplom pro výuku na prvním stupni základní školy a navíc navštěvovali nebo dosud 
navštěvují kurzy dalšího vzdělávání. 
Celkem 37 respondentů nakonec celkově uvedlo, že pro učitele s dostatečnou praxí a 
v některých případech i četnou účastí v kurzech dalšího vzdělávání považují zahájení studia 
za nevýznamné.



4. Dotazník pro 2. stupeň základní školy

4.1 Charakteristika
Druhý stupeň základních škol (ZŠ) je vyučován na mnohem menším počtu škol než 1. stupeň
(poměr počtu škol s 2. a 1. stupněm je přibližně 2:3). Je to proto, že mnoho škol má pouze 1. 
stupeň, ve většině případů se jedná o málotřídní školy. Naopak pokud má škola 2. stupeň, 
téměř vždy má i 1. stupeň. Z hlediska učitelů na 2. stupni dochází ke specializaci na jednotlivé 
předměty, takže k vyučování kromě pedagogické kvalifikace potřebují i aprobaci na 
vyučované předměty. Organizačně se podobně jako na 1. stupni  žáci dělí do běžných a 
speciálních tříd (pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Podíl škol, které mají 
pouze speciální třídy, přesahuje i na 2. stupni 10 %, proto je třeba skupinu takových škol 
zkoumat odděleně (dále budou označeny jako ZŠ speciální). Oproti 1. stupni se již 2. stupeň 
nevyučuje v málotřídních školách.

4.2 Počet a podíl nekvalifikovaných podle kraje, velikosti školy a 
zřizovatele

Tabulka 4.2.1 Celkový počet a podíl nekvalifikovaných učitelů
všechny 

školy
jen spec. 

školy
Počet učitelů celkem 
(fyzické osoby) 35687 3664
Počet nekvalifikovaných 6109 1115

Podíl nekvalifikovaných 17,1 % 30,4 %
– z toho učí ve třídách pro 
děti se SVP 1183 1115

Podíl nekvalifikovaných učitelů je u 2. stupně ZŠ mírně nižší než na 1. stupni, stále však jde o 
vysoké číslo. Na nízké kvalifikovanosti se podílejí především speciální školy, kde téměř
každý třetí učitel nemá potřebnou kvalifikaci. To je rozdíl oproti 1. stupni, kde je na 
speciálních školách nekvalifikovaná přibližně čtvrtina učitelů. Ve třídách pro děti se SVP učí 
celkově přibližně 3 % ze všech učitelů, těchto 1183 nekvalifikovaných učitelů náleží do 410
škol, přičemž naprostá většina těchto škol jsou ZŠ speciální (tj. pouze se speciálními třídami).
To znamená, že na ZŠ s běžnými i speciálními třídami vyučují ve speciálních třídách až na 
ojedinělé výjimky učitelé s patřičnou kvalifikací.

Tabulka 4.2.2 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle kraje

Kraj

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Praha 583 17,4%
Středočeský 1116 27,2%
Jihočeský 233 10,6%
Plzeňský 256 13,0%
Karlovarský 401 37,5%
Ústecký 942 30,1%
Liberecký 391 23,2%
Královéhradecký 292 14,5%
Pardubický 272 15,2%
Vysočina 216 11,7%
Jihomoravský 352 9,4%
Olomoucký 226 10,4%



Zlínský 254 12,0%

Moravskoslezský 574 13,0%

Celkem 6109 17,1%

Největší podíl nekvalifikovaných učitelů na 2. stupni ZŠ vykazují Karlovarský, Ústecký a 
Středočeský kraj. V případě Karlovarského a Středočeského kraje je tak situace podobná jako 
u 1. stupně ZŠ. Obdobně jako u 1. stupně jsou v moravských krajích nízké podíly 
nekvalifikovaných učitelů.

Tabulka 4.2.3 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle velikosti školy

Velikost 
školy

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Nad 200 žáků 1508 12,6%
151-200 žáků 973 14,2%
101-150 žáků 997 15,9%

51-100 žáků 1746 22,8%

Do 50 žáků 885 30,0%

Celkem 6109 17,1%

Nejnižší míra kvalifikovanosti je ve školách do 50 žáků. Tato kategorie je na 2. stupni ZŠ ze 
dvou třetin tvořena speciálními školami, případně sem náleží i školy při zdravotnických 
zařízeních. S rostoucí velikostí školy se problémy s nekvalifikovaností učitelů snižují.

Tabulka 4.2.4 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle zřizovatele

Zřizovatel

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Veřejný 5950 16,9%

Neveřejný 159 27,4%

Celkem 6109 17,1%

Soukromé a církevní ZŠ s prvním stupněm vykazují nižší míru kvalifikovanosti svých učitelů. 
Tento jev se objevil i na MŠ a nepatrně i na 1. stupni ZŠ, může souviset s tím, že u speciální 
školy jsou daleko oproti ostatním školám častěji zřízeny právě neveřejným zřizovatelem.

4.3 Věková struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 4.3.1 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle věku

Věková struktura

Podíl ve 
skupině 
nekval. 
učitelů

jen spec. 
školy

Pod 35 let 40,8% 29,3 %
35-44 let 27,3% 27,5 %
45-54 let 20,8% 24,0 %

55 let a více 11,1% 19,2 %

Mezi nekvalifikovanými učiteli má obdobně jako u MŠ i u 1. stupně ZŠ celkově největší podíl 
věková skupina pod 35 let. Tato skupina si zachovává největší podíl i ve speciálních školách, 
avšak podíly dalších skupin rostou a lze říct, že rozložení nekvalifikovaných podle věku je až 
do 54 let rovnoměrné.

Tabulka 4.3.2 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle kraje a věku



Věková struktura nekvalifikovaných

Kraj Pod 35 let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Praha 48,5% 23,3% 18,7% 9,6%
Středočeský 37,5% 28,0% 23,2% 11,3%
Jihočeský 41,8% 22,7% 24,5% 11,0%
Plzeňský 37,1% 29,5% 21,2% 12,2%
Karlovarský 39,2% 26,0% 25,4% 9,3%
Ústecký 41,9% 27,8% 16,8% 13,5%
Liberecký 35,7% 29,3% 22,1% 12,9%
Královéhradecký 45,2% 31,0% 14,6% 9,2%
Pardubický 43,0% 26,4% 22,3% 8,3%
Vysočina 37,6% 25,8% 24,0% 12,6%
Jihomoravský 39,7% 28,8% 20,8% 10,7%
Olomoucký 41,9% 30,4% 17,3% 10,4%
Zlínský 46,0% 22,4% 23,0% 8,6%

Moravskoslezský 39,7% 28,5% 20,7% 11,1%

Celkem 40,8% 27,3% 20,8% 11,1%

Věková struktura nekvalifikovaných učitelů se v jednotlivých krajích – na rozdíl od 1. stupně 
ZŠ – příliš neodlišuje. Řada krajů má odlišné věkové složení nekvalifikovaných učitelů na 1. 
stupni ZŠ než průměr. 

Tabulka 4.3.3 Složení skupiny nekvalifikovaných podle velikosti školy a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Velikost 
školy

Pod 35 
let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 200 žáků 47,8% 24,9% 19,5% 7,7%
151-200 žáků 42,7% 26,6% 19,3% 11,3%
101-150 žáků 41,6% 29,0% 20,3% 9,0%
51-100 žáků 37,3% 29,0% 20,3% 13,4%

Do 50 žáků 32,9% 26,6% 26,2% 14,3%

Celkem 40,8% 27,3% 20,8% 11,1%

V nejmenších školách je mezi nekvalifikovanými větší podíl učitelů nad 45 let, jde z velké 
části o speciální školy. S rostoucí velikostí školy se struktura věku nekvalifikovaných posouvá 
ve prospěch nejmladší skupiny učitelů.

Tabulka 4.3.4 Složení skupiny nekvalifikovaných podle zřizovatele a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Zřizovatel
Pod 35 

let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Veřejný 40,9% 27,2% 20,7% 11,2%

Neveřejný 36,4% 30,0% 25,6% 7,9%

Celkem 40,8% 27,3% 20,8% 11,1%

Na rozdíl od MŠ i od 1. stupně ZŠ je u škol zřízených soukromým či církevním subjektem 
poněkud nižší zastoupení věkové kategorie do 35 let než u ostatních škol. Rozdíly však nejsou 
příliš významné.

4.4 Vzdělanostní struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 4.4.1 Nekvalifikovaní učitelé podle vzdělání

Počet nekvalifikovaných Podíl z nekvalifikovaných



Dosažené vzdělání Celkem

Jen spec. 
školy

Celkem

Jen 
spec. 
školy

nejvýše SŠ s maturitou 3118 346 51,0 % 31,0 %
vyšší odborné 263 196 4,3 % 17,6 %
VŠ bakalářské 792 49 13,0 % 4,4 %

VŠ magisterské 1936 525 31,7 % 47,0 %

Tabulka 4.4.2 Nekvalifikovaní učitelé podle věku a vzdělání

Věková skupina
nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Pod 35 let 53,0 % 5,9 % 18,6 % 22,5 %

35-44 let 48,3 % 3,4 % 13,3 % 35,0 %
45-54 let 47,9 % 2,7 % 6,2 % 43,2 %

55 let a více 50,7 % 4,0 % 3,3 % 42,0 %

Celkem 51,0 % 4,3 % 13,0 % 31,7 %

Tabulka 4.4.3 Nekvalifikovaní učitelé podle kraje a vzdělání
Počet Podíl v %

Kraj

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bak.

VŠ 
mag.

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné VŠ bak. VŠ mag.

Praha 296 41 77 169 50,8 % 7,0 % 13,2 % 29,1 %
Středočeský 621 66 118 311 55,6 % 5,9 % 10,6 % 27,9 %
Jihočeský 79 10 34 110 33,7 % 4,4 % 14,7 % 47,2 %

Plzeňský 109 8 19 120 42,6 % 3,0 % 7,5 % 46,9 %

Karlovarský 275 13 32 82 68,5 % 3,2 % 7,9 % 20,4 %
Ústecký 652 23 94 173 69,2 % 2,5 % 10,0 % 18,4 %
Liberecký 200 19 44 129 51,0 % 4,9 % 11,2 % 32,9 %
Královéhradecký 158 10 32 92 54,2 % 3,3 % 11,0 % 31,5 %

Pardubický 101 24 48 98 37,3 % 9,0 % 17,6 % 36,1 %
Vysočina 70 9 33 104 32,5 % 4,2 % 15,3 % 48,1 %
Jihomoravský 128 10 69 145 36,4 % 2,9 % 19,7 % 41,0 %
Olomoucký 77 6 34 109 34,0 % 2,7 % 15,0 % 48,3 %
Zlínský 89 12 45 108 35,1 % 4,8 % 17,8 % 42,3 %
Moravskoslezský 231 12 90 241 40,3 % 2,0 % 15,8 % 42,0 %

Celkem 311817
263 792 1936 51,0 % 4,3 % 13,0 % 31,7 %

Tabulka 4.4.4 Nekvalifikovaní učitelé podle zřizovatele a vzdělání

Zřizovatel
nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Veřejný 50,5 % 4,2 % 12,6 % 32,8 %
Neveřejný 43,2 % 8,2 % 16,1 % 32,5 %

Celkem 51,0 % 4,3 % 13,0 % 31,7 %

Tabulka 4.4.5 Nekvalifikovaní učitelé podle velikosti školy a vzdělání
Velikost 
školy

nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Nad 200 54,7 % 4,2 % 12,2 % 28,9 %
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žáků

151-200 
žáků 53,0 % 3,8 % 11,1 % 32,1 %
101-150 
žáků 52,4 % 4,1 % 11,9 % 31,7 %
51-100 žáků 47,4 % 4,3 % 12,4 % 35,9 %
Do 50 žáků 43,7 % 5,2 % 16,3 % 34,8 %

Celkem 51,0 % 4,3 % 13,0 % 31,7 %

4.5 Doplňování způsobilosti – zájem a preference
Tabulka 4.5.1 Celkový zájem o doplnění způsobilosti

Preferovaný druh studia

Způsobilost magisterské bakalářské

program 
celoživ. 

vzdělávání
zařízení 
DVPP Celkem

Podíl 
z nekval. 
učitelů

Pedagogická 2212 293 761 817 4084 66,9%
Odborná 2015 X 1512 X 3528 57,7%
Spec. 
pedagogická 809 123 893 X 1825 29,9%

Součet podílů v % může být vyšší než 100 %, neboť každý nekvalifikovaný učitel může mít 
zájem o doplnění způsobilosti více než jednoho typu a do počtu zájemců o doplnění 
způsobilosti mohli být respondentem omylem zahrnuti i kvalifikovaní učitelé18.

4.5.1 Doplňování pedagogické způsobilosti
Tabulka 4.5.1.1 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj
VŠ 
mag.

VŠ 
bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

zařízení 
DVPP VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Praha 209 27 86 82 51,9 % 6,7 % 21,2 % 20,2 %
Středočeský 377 72 149 160 49,8 % 9,4 % 19,7 % 21,2 %

Jihočeský 56 6 41 46 37,4 % 4,3 % 27,4 % 30,9 %
Plzeňský 89 15 14 25 62,0 % 10,2 % 10,1 % 17,7 %
Karlovarský 131 11 28 69 54,8 % 4,7 % 11,8 % 28,8 %
Ústecký 440 45 98 117 62,9 % 6,4 % 14,1 % 16,7 %
Liberecký 136 26 27 55 55,9 % 10,6 % 10,9 % 22,6 %
Královéhradecký 115 12 40 42 54,8 % 5,8 % 19,1 % 20,3 %

Pardubický 100 11 51 31 52,0 % 5,6 % 26,3 % 16,1 %

Vysočina 74 14 20 27 54,8 % 10,4 % 14,6 % 20,2 %
Jihomoravský 137 12 55 37 57,0 % 5,1 % 22,6 % 15,3 %
Olomoucký 82 14 39 25 51,4 % 8,9 % 24,0 % 15,7 %
Zlínský 76 11 34 30 50,4 % 7,2 % 22,6 % 19,8 %

Moravskoslezský 190 18 81 71 52,9 % 4,9 % 22,4 % 19,8 %

Celkem 221219 293 761 817 54,2 % 7,2 % 18,6 % 20,0 %

Rozložení preferencí pro doplnění pedagogické způsobilosti je v jednotlivých krajích značně 
odlišné. Magisterské studium preferují především nekvalifikovaní učitelé z Plzeňského a
Ústeckého kraje, naopak zařízení DVPP jsou oproti jiným krajům vysoce preferována 
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v Jihočeském a Karlovarském kraji. Zájem o doplnění pedagogické způsobilosti bakalářským 
studiem je nízký a pouze ve třech krajích slabě převyšuje 10 %. Tato zjištění jsou obdobná 
jako u 1. stupně ZŠ (tabulka 3.5.1.1).

Tabulka 4.5.1.2 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Veřejný 54,3 % 7,3 % 18,5 % 19,9 %

Neveřejný 50,6 % 3,4 % 22,5 % 23,5 %

Celkem 54,2 % 7,2 % 18,6 % 20,0 %

Z hlediska zřizovatele jsou v preferenci jednotlivých druhů studia pouze malé rozdíly. Učitelé 
ze soukromých a církevních škol dávají o něco častěji přednost doplnění kvalifikace mimo 
VŠ, což je v souladu s vyšším průměrným věkem v této skupině škol.

Tabulka 4.5.1.3 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
velikosti školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Nad 200 žáků 59,0 % 7,3 % 15,3 % 18,3 %
151-200 žáků 55,4 % 6,5 % 20,2 % 18,0 %
101-150 žáků 52,6 % 7,6 % 19,7 % 20,1 %
51-100 žáků 52,4 % 7,2 % 19,4 % 21,0 %

Do 50 žáků 49,8 % 7,0 % 20,1 % 23,0 %

Celkem 54,2 % 7,2 % 18,6 % 20,0 %

4.5.2 Doplňování odborné způsobilosti
Tabulka 4.5.2.1 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a 
podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj VŠ mag.

program 
celoživ. 
vzdělávání

VŠ 
mag.

program 
celoživ. 
vzdělávání

Praha 192 117 62,2% 37,8%
Středočeský 362 279 56,5% 43,5%

Jihočeský 57 81 41,1% 58,9%
Plzeňský 74 41 64,2% 35,8%
Karlovarský 129 88 59,6% 40,4%
Ústecký 355 208 63,1% 36,9%
Liberecký 147 85 63,4% 36,6%
Královéhradecký 110 73 59,9% 40,1%

Pardubický 81 84 49,2% 50,8%

Vysočina 64 40 61,5% 38,5%
Jihomoravský 121 97 55,5% 44,5%
Olomoucký 78 74 51,3% 48,7%
Zlínský 93 59 61,0% 39,0%



Moravskoslezský 188 152 55,4% 44,6%

Celkem 201520 1512 57,1% 42,9%

Od celkového průměru se zřetelně odlišují pouze Jihočeský a Pardubický kraj s vyšší 
preferencí programu celoživotního vzdělávání.

Tabulka 4.5.2.2 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle zřizovatele
Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Veřejný 57,9% 42,1%

Neveřejný 65,6% 34,4%

Celkem 57,1% 42,9%

Tabulka 4.5.2.3 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle velikosti 
školy

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Nad 200 žáků 64,3% 35,7%

151-200 žáků 56,3% 43,7%

101-150 žáků 56,7% 43,3%

51-100 žáků 57,9% 42,1%

Do 50 žáků 51,4% 48,6%

Celkem 57,1% 42,9%

4.5.3 Doplňování speciálně-pedagogické způsobilosti
Tabulka 4.5.3.1 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých 
druhů v kraji

Kraj VŠ mag.
VŠ 
bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

Praha 79 12 63 51,2 % 8,0 % 40,8 %
Středočeský 141 30 157 43,1 % 9,0 % 47,9 %

Jihočeský 18 6 54 22,8 % 7,8 % 69,4 %
Plzeňský 24 0 55 30,5 % — 69,5 %
Karlovarský 37 3 19 62,0 % 5,2 % 32,7 %
Ústecký 148 13 168 45,0 % 3,9 % 51,1 %
Liberecký 42 11 56 38,3 % 10,4 % 51,3 %
Královéhradecký 49 3 39 54,3 % 3,1 % 42,7 %

Pardubický 42 3 41 48,3 % 3,8 % 47,9 %

Vysočina 22 11 27 37,0 % 18,0 % 45,0 %
Jihomoravský 51 3 61 44,7 % 2,7 % 52,7 %
Olomoucký 38 1 39 48,3 % 1,8 % 49,9 %
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Zlínský 36 14 22 50,1 % 19,4 % 30,5 %

Moravskoslezský 79 9 98 42,7 % 4,6 % 52,7 %

Celkem 80921 123 893 44,3 % 6,7 % 48,9 %

Preferované způsoby doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti se v krajích výrazně liší. 
Přestože bakalářskému studiu by celkově dalo přednost jen 6,7 % nekvalifikovaných učitelů, 
na Vysočině a ve Zlínském kraji se poptávka blíží 20 %, naopak v Plzeňském kraji o 
bakalářské studium není zájem žádný. Program celoživotního vzdělávání volí nejčastěji 
dotázaní v Jihočeském a Plzeňském kraji, kdežto magisterské studium je relativně 
nejžádanější v Karlovarském kraji.

Tabulka 4.5.3.2 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Veřejný 43,4 % 6,7 % 50,0 %

Neveřejný 65,1 % 3,5 % 31,4 %

Celkem 44,3 % 6,7 % 48,9 %

Tabulka 4.5.3.3 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle velikosti školy

Preferovaný druh studia

Kraj magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Nad 200 žáků 49,1 % 5,9 % 45,1 %
151-200 žáků 34,3 % 2,1 % 63,6 %
101-150 žáků 41,6 % 7,7 % 50,7 %
51-100 žáků 43,2 % 7,3 % 49,4 %

Do 50 žáků 48,5 % 7,7 % 43,8 %

Celkem 44,3 % 6,7 % 48,9 %

4.6 Doplňování způsobilosti – nekvalifikovaní, kteří zahájili studium
Tabulka 4.6.1 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle kraje

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Kraj

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Praha 41,1% 65,9% 22,1% 10,1% 2,0%
Středočeský 27,7% 60,7% 27,7% 11,2% 0,4%
Jihočeský 26,7% 67,9% 22,7% 7,2% 2,1%
Plzeňský 38,9% 61,3% 22,6% 16,1% –
Karlovarský 28,8% 57,1% 29,0% 13,0% 0,9%
Ústecký 34,5% 66,1% 29,0% 4,5% 0,4%
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Liberecký 35,9% 65,1% 23,8% 11,1% –
Královéhradecký 31,4% 66,0% 27,7% 6,3% –
Pardubický 30,9% 71,9% 21,4% 6,7% –
Vysočina 25,0% 64,7% 22,6% 10,6% 2,1%
Jihomoravský 32,8% 64,2% 22,9% 13,0% –
Olomoucký 34,6% 62,8% 27,5% 8,0% 1,7%
Zlínský 36,6% 70,2% 22,0% 7,8% –

Moravskoslezský 36,0% 60,3% 30,0% 9,8% –

Celkem 33,0% 64,0% 25,9% 9,5% 0,6%

Doplňování kvalifikace studiem zahájila přibližně třetina nekvalifikovaných učitelů 2. stupně 
ZŠ, což je přibližně stejný podíl jako u MŠ a výrazně vyšší než u 1. stupně ZŠ. Nejvyšší podíl 
nekvalifikovaných již studuje v Praze, přičemž v žádném kraji není situace vyloženě špatná. 
Věkové složení je přitom ve všech krajích zhruba stejné. Mezi studujícími se objevují jen 
výjimečně učitelé nad 55 let, některé důvody jsou popsány v kapitole 4.8.

Tabulka 4.6.2 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle velikosti školy

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Velikost školy

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 200 žáků 35,8% 70,4% 20,7% 8,7% 0,2%
151-200 žáků 35,0% 69,1% 20,6% 8,1% 2,2%
101-150 žáků 33,1% 61,9% 27,1% 11,0% –
51-100 žáků 29,3% 63,2% 28,8% 7,6% 0,5%

Do 50 žáků 33,2% 50,2% 35,4% 14,0% 0,5%

Celkem 33,0% 64,0% 25,9% 9,5% 0,6%

Věková struktura učitelů, kteří si doplňují v současnosti svou kvalifikaci, se z hlediska 
velikosti školy liší, a to nejvíce u škol do 50 žáků. Z těchto škol tvoří učitelé od 35 let výše 
polovinu ze všech, kteří si doplňují kvalifikaci, což odpovídá většímu podílu starších učitelů 
na těchto školách22.

Tabulka 4.6.3 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle zřizovatele

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Zřizovatel

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Veřejný 32,6% 64,4% 25,6% 9,5% 0,6%

Neveřejný 45,7% 53,5% 35,4% 9,7% 1,4%

Celkem 33,0% 64,0% 25,9% 9,5% 0,6%

Nekvalifikovaní učitelé ze ZŠ se soukromým nebo církevním zřizovatelem jsou v doplňování 
kvalifikace pilnější než učitelé z ostatních škol. Rovněž jejich věková struktura je poněkud 
jiná, častěji si svou kvalifikaci doplňují učitelé mezi 35 a 44 roky. To odpovídá odlišně 
věkové struktuře škol s veřejným a neveřejným zřizovatelem.

                                                
22 Jak již bylo řečeno, jde z velké části o speciální školy.



4.7 Překážky v zahájení doplňujícího studia
Každý respondent mohl u každého z pěti typů překážek vyznačit na škále 1–5 (1=rozhodující 
faktor, 5=zcela nevýznamný), nakolik tuto překážku považují nekvalifikovaní učitelé jeho 
školy za závažnou. V tabulkách 4.7.1 a 4.7.2 jsou uvedeny průměry při členění podle kraje a 
podle velikosti školy (členění podle zřizovatele rozdíly neprokázalo, a proto není uvedeno) a 
nejmenší hodnoty v každém řádku jsou zvýrazněny – tj. příslušný typ překážky je považován 
za nejzávažnější. Přehled slovních vyjádření dotázaných je v kapitole 4.9.

Tabulka 4.7.1 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle kraje

Kraj
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Praha 2,46 2,87 2,48 2,38 2,52

Středočeský 1,93 2,41 2,46 2,62 2,78
Jihočeský 2,04 3,04 2,75 2,74 3,47
Plzeňský 2,84 3,68 2,54 2,66 2,60
Karlovarský 1,52 2,92 2,73 2,93 2,81
Ústecký 1,74 2,50 2,90 3,13 2,91
Liberecký 2,28 2,98 2,72 2,78 3,36
Královéhradecký 2,36 3,01 3,08 2,97 2,98
Pardubický 2,26 2,52 2,59 2,69 2,86
Vysočina 2,32 2,90 2,50 2,57 2,54
Jihomoravský 2,98 3,12 2,97 2,86 3,38
Olomoucký 2,60 2,73 2,84 2,77 2,90
Zlínský 2,22 2,89 2,61 2,32 2,64

Moravskoslezský 2,51 2,82 2,61 2,75 2,68

Celkem 2,25 2,81 2,68 2,72 2,88

Pro respondenty je hlavní překážkou pro doplnění pedagogické způsobilosti nedostatečná 
nabídka a kvalita vzdělávání. Oproti této oblasti jsou jiné typy překážek hodnoceny jako 
mnohem méně významné, a to jak celkově, tak v 11 ze 14 krajů. Nejtíživější je v této oblasti 
situace v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji, naopak Jihomoravský a Plzeňský 
kraj uvádějí všechny typy překážek jako relativně méně závažné. 

Tabulka 4.7.2 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle velikosti školy

Velikost školy
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Nad 200 žáků 2,23 2,80 2,71 2,68 2,98
151-200 žáků 2,21 2,96 2,80 2,75 2,75
101-150 žáků 2,29 2,95 2,64 2,74 3,02
51-100 žáků 2,25 2,82 2,68 2,67 2,69

Do 50 žáků 2,30 2,51 2,56 2,85 3,10

Celkem 2,25 2,81 2,68 2,72 2,88

Při třídění podle velikosti školy se neobjevují významné rozdíly mezi kategoriemi škol. Ve 
všech případech je s velkým náskokem jako nejzávažnější překážka označována nedostatečná 
nabídka a kvalita. Z toho lze usoudit, že v hodnocení nebudou ani rozdíly mezi respondenty 
ze speciálních a ostatních škol.
Vnímání závažnosti překážek je nezávislé na tom, zda učitelé preferují spíše magisterské a 
bakalářské studium, nebo celoživotní vzdělávání či DVPP. I když se v následujících grafech 
objevují rozdíly mezi skupinami podle míry preference způsobu doplnění studia, jsou 



vysvětlitelné vlivem jiných faktorů, případně nejsou statisticky významné. Proto jsou grafy 
uvedeny bez komentáře.

Graf 4.7.1 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 4.7.2 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 4.7.3 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 4.7.4 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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4.8 Nedostatky v aprobaci výuky cizích jazyků a IT předmětů
K výuce předmětu na 2. stupni ZŠ potřebuje mít učitel kromě pedagogické způsobilosti též 
příslušnou aprobaci. Ředitelé byli požádáni, aby u cizích jazyků a IT předmětů uvedli počet 
učitelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady, a z nich vydělili ty, kterým chybí příslušná 



aprobace. Bohužel mnoho respondentů nepochopilo instrukce dotazníku správně a uvedlo 
evidentně nesprávnou odpověď. V této části tak byly k dispozici odpovědi od méně než 
poloviny respondentů. Z toho důvodu jsou v tabulce 4.8.1 uvedeny jen celkové odhady (tj. za 
celou ČR) bez členění do jednotlivých krajů.
Tabulka 4.8.1 Počty kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a IT předmětů s vydělením učitelů 
bez aprobace

Cizí 
jazyky

IT 
předměty

Celkem kvalifikovaných 6038 3270
bez aprobace 2907 1542

4.9 Vlastní názory a podněty respondentů
Vlastní odpověď uvedlo celkem 448 respondentů. Z toho bylo ovšem 33 odpovědí 
nevyužitelných a 13 respondentů popsalo pouze míru a podobu nekvalifikovanosti na své 
škole bez uvedení konkrétních překážek. Dalších 14 respondentů uvedlo, že nedostatečně 
kvalifikovaní učitelé mají aprobaci velmi příbuznou, např. jsou kvalifikovaní pro výuku na 
prvním stupni základní školy nebo na výuku na střední škole, popř. jsou družinářkami, které 
vyučují pouze některé výchovné předměty. Celkem pět škol přitom uvedlo, že jsou malou 
školou, pro kterou je těžké zajistit kvalifikované pedagogy, kteří by vyučovali ve své aprobaci 
na plný úvazek. Podobně v jedné škole při zdravotnickém zařízení je údajně nezbytné, aby 
učitelé vyučovali na prvním i druhém stupni. 
K problému nedostatečné nabídky nebo kvality vzdělávacích programů se vyjádřilo 
celkem 147 respondentů. Přitom 23 z nich konkrétně uvedlo, že problémem je vzdálenost či 
špatná dopravní obslužnost spojená s finančními náklady na dopravu. Celkem 111 
respondentů pak popisovalo nedostatečnou nabídku některých oborů či forem studia, přitom 
často bez upřesnění, zda se jedná o absenci jejich nabídky v určitém regionu nebo v celé ČR. 
Co se forem studia týče, uvítali by učitelé více nabídek dálkového a kombinovaného studia, 
popř. studia k rozšíření již nabyté aprobace. Jeden respondent dále uvedl, že hodně programů 
ke zvyšování kvalifikace probíhá ve zcela nevhodnou dobu (tj. dopoledne) a málo jich je např. 
až od 16 hodin nebo o víkendu, další by uvítal možnost studia o prázdninách. Někteří pak 
měli problém s nedostatečnou nabídkou konkrétních vzdělávacích programů, např. pro 
učitele prvního stupně k získání (doplnění) kvalifikace pro výuku na druhém stupni či ke 
studiu výuky informačních a komunikačních technologií či jazyků, a to zejména dálkově. 
Jako problémové bylo též zmíněno studium pro vyučující matematiky, hudební výchovy či 
českého jazyka spolu s dějepisem na druhém stupni. Jeden respondent tak uvedl názor, že 
vysoké školy nereflektují potřebu praxe a vytvářejí naprosto nepotřebné studijní obory.
Mnoho respondentů vznesla požadavek na přizpůsobení forem studia učícím pedagogům,
problém mimo jiné vidí v nedostatečně zajímavých formách vzdělávání pro učitele s praxí, 
dále v příliš teoretickém zaměření studia, příliš velkých nárocích na výkony v tělesné 
výchově, v nedostatečném reflektování věku a zkušeností těchto studentů a celková 
nedostatečná vůle vysokých škol uzpůsobit studium potřebám a možnostem pracujících 
pedagogů s praxí, nedostatečná tolerance a příliš vysoké nároky. Jeden respondent také 
zmínil, že vnímá nesoulad v nabízených programech. Podle jeho zkušenosti stejný obsah 
výuky na některých školách stačí k získání kvalifikace na výuku v rámci obou stupňů 
základní školy, zatímco na jiných je dostatečným jen pro první stupeň.
Druhou oblastí problémů v předchozí otázce byla nedostupnost studia z důvodu příliš 
náročných podmínek přijímacího řízení. O té se zmínilo celkem 29 respondentů. 
Kritizovali nedostatečný počet přijímaných uchazečů a tudíž malou šanci zejména pro 
doplnění kvalifikace pro výuku cizích jazyků, příliš teoretické zaměření přijímacích zkoušek, 



nároky na výkony z tělesné výchovy, pro učitele zbytečně náročné Scio testy, nezohlednění 
pedagogické praxe a zájmu setrvat ve školství.
Další výpovědi se týkaly nedostatku času a finančních problémů. Celkem 21 respondentů 
uvedlo, že je pro ně problematické zajistit záskok za chybějící pedagogy, čtyři uvedli velkou 
vytíženost pedagogů ve školách, 22 dále nedostatek času pedagogů z osobních důvodů 
(potřeba věnovat se rodině, jinému studiu či domácí přípravě na vyučování) a další dva 
nedostatek času bez další specifikace. Finanční problémy uvedlo 33 respondentů. Jedná se o 
nedostatek peněz na suplované vyučování, o vysoké poplatky za některé typy studia a o
nedostatečnou finanční motivaci si kvalifikaci doplnit.
Nedostatečná motivace ke studiu se odrážela i v dalších odpovědích. Celkem 75 
respondentů zde uvedlo jako překážku vysoký věk, zdravotní stav a nízkou odvahu či nechuť 
ke studiu s tím spojenou.  Přitom mívají tito učitelé již většinou letité zkušenosti a někteří tak 
již mají právo na výjimku ze zákona. Dalších devět respondentů dále učí jen dočasně jakožto 
zástup za mateřskou dovolenou nebo mají smlouvu na dobu určitou, proto vidí své působení 
na škole jakožto dočasné, případně přechodně vyučují i předměty, na které nemají 
dostatečnou aprobaci. Sedm jich pak uvedlo malou motivaci z důvodu, že učí neaprobovaně 
pouze na malý úvazek, mají jiné hlavní zaměstnání a málo času na doplňování si kvalifikace, 
popř. se jedná o učitele odborného výcviku. Na jedné škole se dále nekvalifikované učitelky  
spoléhají na budoucí novelizaci zákona a prodloužení výjimky. Devět respondentů uvedlo, že 
k doplnění kvalifikace pedagogům chybí osobní motivace, neboť je nic nenutí, ani by pro ně 
případné navýšení odbornosti neznamenalo finanční či jiný přínos. Někteří tak dávají přednost 
účasti pedagogů na kurzech dalšího vzdělávání, přičemž někteří by uvítali rozšíření nabídky 
vyučovaných kurzů.
Nakonec 11 respondentů odůvodnilo nedostatečnou motivaci učitelů rozšířit si kvalifikaci tím, 
že pro ně takové studium nemá žádný přínos a není úměrné nákladům, popř. respondenti 
zastávají názor, že již mají pro praxi dostačující kvalifikaci (např. jsou kvalifikovaní pro první 
stupeň základní školy), i když z hlediska zákona tomu tak není.
V několika případech obsahují výpovědi respondentů také doporučení či názory. Mimo již 
zmíněná doporučení umožnit učitelům flexibilnější studium, které by svým obsahem více 
reflektovalo jejich potřeby a zkušenosti, by někteří ředitelé uvítali zavedení legislativního 
opatření, které by uznalo „prostupnost“ kvalifikace pro výuku na prvním a druhém stupni ZŠ. 
Další doporučoval nabízet ke studiu kombinaci učitelství určitých oborů s doplněnou výukou
speciální pedagogiky (ne výuku speciální pedagogiky samostatně). Jeden respondent uvedl, že 
by uvítal zohlednění praxe učitelů a uznání kvalifikace po určitém počtu odpracovaných let. 
Jiný vyjádřil názor, že učitelé s odborným vysokoškolským vzděláním a s určitou 
pedagogickou praxí by si měli mít možnost doplnit pedagogickou způsobilost jednorázovou 
státní zkouškou z pedagogiky a psychologie doplněnou eventuálně nějakou písemnou prací a 
její obhajobou. Považuje za nesmyslné chtít po učiteli s dvacetiletou praxí učitele na základní 
škole, aby si doplnil pedagogické vzdělání v rámci několikaletého studia a tvrdit, že je 
nekvalifikovaný pro výuku matematiky, fyziky a informatiky, když vystudoval kybernetiku a 
má doktorský titul. Nakonec poslední respondent si stěžoval na přílišné nároky, které jsou na 
základní školy kladeny. Uvádí, že všechny požadavky jsou směrované jen na školy, přitom za 
výchovu dětí by měli být zodpovědní zejména jejich rodiče. Veškeré nedostatky jsou dle jeho 
názoru hledány ve výuce na škole, která se tak musí čím dál více soustředit na výchovu a 
méně času zbývá na upevňování znalostí. Doporučuje tedy sejmout ze škol zodpovědnost za 
výchovu žáků, kterou by měla zajistit rodina, příp. jiné organizace.



5. Dotazník pro střední školy

5.1 Charakteristika
Středních škol (SŠ) je v porovnání s 2. stupněm ZŠ přibližně poloviční počet. Částečně je to 
způsobeno tím, že docházka na SŠ již není povinná, avšak s pouhým splněním povinné školní 
docházky se spokojí jen velmi malá část žáků. To vede k tomu, že se téměř všichni žáci z 2. 
stupně ZŠ koncentrují do menšího množství škol, a tedy průměrný počet žáků na SŠ je vyšší 
než na ZŠ.
Oproti ZŠ nabízejí SŠ velké množství oborů od všeobecně vzdělávacích až po dvouleté 
učební obory či obory praktických škol. Některé školy nabízejí současně obory různého typu 
(učební obory s maturitou i bez maturity a střední odborné vzdělávání), jiné školy se soustředí 
jen na jeden typ oborů (zejména gymnázia). Nelze tak striktně oddělit dotazníkové výpovědi 
za jednotlivé skupiny oborů, nicméně ze všech škol lze vyčlenit skupinu bez speciálních tříd 
pouze s gymnazijními obory a skupinu bez speciálních tříd s obory SOŠ (případně i 
s učebními obor). Zároveň přetrvává vyčlenění tříd pro žáky se SVP (speciálních tříd). Škol 
s výhradně speciálními třídami je však pouze 7 %, což je mnohem méně než u ZŠ.23

Z 18 oslovených konzervatoří, které byly posuzovány jako střední školy, dorazilo pouze 6 
využitelných dotazníků. Při tak malém počtu nemá smysl vytvářet pro konzervatoře 
samostatnou kategorii.
Z hlediska učitelů je na SŠ značná předmětová specializace vyžadující aprobaci vyučujícího,  
v případě odborného vzdělávání přistupuje ještě praktický či odborný výcvik, což poněkud 
komplikuje požadavky na kvalifikaci.

5.2 Počet a podíl nekvalifikovaných podle kraje, velikosti školy a 
zřizovatele

Tabulka 5.2.1 Celkový počet a podíl nekvalifikovaných učitelů
všechny 

školy
jen spec. 

školy
jen 

gymnázia24 SOŠ
Počet učitelů celkem 
(fyzické osoby) 53873 692 7755 17132
Počet nekvalifikovaných 8575 312 405 2852

Podíl nekvalifikovaných 15,9 % 45,1 % 5,2 % 16,6 %
z toho:
– učí všeobecně vzdělávací 
předměty 3181 161 375 960

– učí odborné předměty 3080 92 14 1294
– vedou praktické 
vyučování 432 55 — 219

– vedou odborný výcvik 1567 54 — 361
– učí ve třídách pro děti se 
SVP 865 312 — —

Podíl nekvalifikovaných učitelů je na SŠ nižší než na ZŠ, velmi výrazně se liší podle 
oborového zaměření školy. Zatímco na gymnáziích bez speciálních tříd je nekvalifikovaných 
pouze 5 % učitelů, u speciálních škol (bez ohledu na typ oborů) je nekvalifikovaný téměř 
každý druhý učitel. Celkově učí ve třídách pro žáky se SVP jen necelá 2 % ze všech učitelů, 
těchto 865 nekvalifikovaných učitelů náleží do 139 škol.

                                                
23 Poptávka po speciálních SŠ je nižší, neboť mnoho absolventů speciálních ZŠ již o SŠ nemá zájem, případně si 
zvolí učební obor bez maturity či praktickou školu.
24 Jak již bylo řečeno v kapitole 5.1, tato skupina obsahuje školy bez speciálních tříd, podobně je tomu i u 
skupiny „jen SOŠ“.



Tabulka 5.2.2 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle kraje

Kraj

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Praha 1217 15,2%
Středočeský 937 19,2%
Jihočeský 509 14,4%
Plzeňský 434 17,5%
Karlovarský 299 22,1%
Ústecký 1177 27,1%
Liberecký 332 16,5%
Královéhradecký 561 18,9%
Pardubický 440 16,1%
Vysočina 355 13,6%
Jihomoravský 759 13,5%
Olomoucký 457 13,4%
Zlínský 357 11,3%

Moravskoslezský 745 11,0%

Celkem 8575 15,9%

Největší podíl nekvalifikovaných učitelů SŠ mají Karlovarský a Ústecký kraj. Zejména 
v případě Ústeckého kraje to může být způsobeno odlišnou strukturou škol oproti průměru ČR 
(vyšší podíl speciálních škol, méně gymnázií). Podobně jako u jiných druhů škol jsou 
nejmenší podíly nekvalifikovaných ve všech moravských krajích.

Tabulka 5.2.3 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle velikosti školy

Velikost 
školy

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Nad 600 žáků 2754 14,9%
401-600 žáků 1861 12,9%

201-400 žáků 2396 16,5%

Do 200 žáků 1565 24,0%

Celkem 8575 15,9%

Nejvyšší podíly nekvalifikovaných učitelů jsou u škol do 200 žáků. V této kategorii se 
nacházejí jak speciální školy, tak řada čtyřletých gymnázií. S rostoucí velikostí školy se míra 
nekvalifikovanosti snižuje podobně jako u jiných druhů škol.

Tabulka 5.2.4 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle zřizovatele

Zřizovatel

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Veřejný 6978 15,5%

Neveřejný 1597 17,8%

Celkem 8575 15,9%

Soukromé a církevní ZŠ s prvním stupněm jsou sice nekvalifikovaností svých učitelů 
postiženy o něco více než školy s veřejným zřizovatelem, ve srovnání se situací u MŠ nebo u 
2. stupně ZŠ je však stav na SŠ podstatně vyrovnanější.



5.3 Věková struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 5.3.1 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle věku

Věková struktura

Podíl ve 
skupině 
nekval. 
učitelů

jen spec. 
školy

jen 
gymnázia

SOŠ

Pod 35 let 33,6% 20,8 % 57,5 % 35,1 %
35-44 let 19,4% 28,8 % 19,3 % 17,7 %
45-54 let 23,0% 33,0 % 11,1 % 21,9 %

55 let a více 24,0% 17,3 % 12,1 % 25,3 %

Mezi nekvalifikovanými učiteli má obdobně jako u MŠ celkově největší podíl věková skupina 
pod 35 let, významně jsou však zastoupeny i kategorie 45letých a starších učitelů. Při dělení 
podle typu oborů SŠ je zřetelné, že na gymnáziích jsou nekvalifikovaní v nadpoloviční 
většině učitelé pod 35 let, kdežto na speciálních školách spíše starší učitelé.

Tabulka 5.3.2 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle kraje a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Kraj Pod 35 let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Praha 36,3% 21,9% 20,9% 21,0%
Středočeský 29,9% 23,1% 25,5% 21,5%
Jihočeský 29,5% 15,6% 26,7% 28,1%
Plzeňský 22,7% 15,5% 25,9% 35,9%
Karlovarský 27,5% 15,6% 25,0% 31,8%
Ústecký 34,4% 18,7% 21,4% 25,4%
Liberecký 30,1% 20,7% 24,3% 24,9%
Královéhradecký 31,4% 16,1% 25,6% 26,9%
Pardubický 40,9% 17,4% 19,7% 22,0%
Vysočina 33,2% 18,3% 31,3% 17,3%
Jihomoravský 35,6% 19,0% 22,5% 23,0%
Olomoucký 39,2% 18,9% 19,8% 22,1%
Zlínský 33,8% 22,0% 23,1% 21,2%

Moravskoslezský 38,0% 21,3% 18,2% 22,4%

Celkem 33,6% 19,4% 23,0% 24,0%

Věková struktura nekvalifikovaných učitelů SŠ se kraj od kraje mění, což může být 
způsobeno i rozdílnou strukturou středoškolských oborů v kraji. Nejvyšší věkový průměr 
nekvalifikovaných  učitelů je v Plzeňském kraji, naopak v Pardubickém kraji je mezi 
nekvalifikovanými nejvýraznější zastoupení nejmladší učitelské generace.

Tabulka 5.3.3 Složení skupiny nekvalifikovaných podle velikosti školy a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Velikost 
školy

Pod 35 
let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 600 žáků 30,2% 18,1% 25,0% 26,8%
401-600 žáků 37,7% 16,9% 20,8% 24,6%
201-400 žáků 35,7% 20,7% 21,0% 22,5%

Do 200 žáků 31,5% 22,7% 25,0% 20,8%

Celkem 33,6% 19,4% 23,0% 24,0%

Tabulka 5.3.4 Složení skupiny nekvalifikovaných podle zřizovatele a věku
Věková struktura nekvalifikovaných



Zřizovatel Pod 35 
let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Veřejný 31,3% 19,0% 23,9% 25,7%

Neveřejný 43,6% 21,0% 18,7% 16,7%

Celkem 33,6% 19,4% 23,0% 24,0%

Zásadní rozdíl ve věkové struktuře nekvalifikovaných se z hlediska zřizovatele objevuje u 
krajních věkových kategorií. U soukromých a církevních škol tvoří nejmladší skupina téměř 
polovinu ze všech nekvalifikovaných, kdežto nejstarší skupina jen šestinu; u škol s veřejným 
zřizovatelem se obě skupiny téměř vyrovnávají.

5.4 Vzdělanostní struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 5.4.1 Nekvalifikovaní učitelé podle vzdělání

Počet Podíl z nekvalifikovaných

Dosažené vzdělání Celkem

Jen 
spec. 
školy

Jen 
G

SOŠ

Celkem

Jen 
spec. 
školy

Jen G SOŠ

nejvýše SŠ bez maturity 745 38 0 187 8,7% 12,0 % 0,0 % 6,5 %
SŠ s maturitou 3709 135 114 1161 43,3% 43,4 % 28,2 % 40,7 %
vyšší odborné 199 14 15 62 2,3% 4,4 % 3,7 % 2,2 %
VŠ bakalářské 1372 45 99 502 16,0% 14,5 % 24,5 % 17,6 %

VŠ magisterské 2551 80 177 941 29,7% 25,7 % 43,6 % 33,0 %

Tabulka 5.4.2 Nekvalifikovaní učitelé podle věku a vzdělání

Věková skupina
nejvýše SŠ 
bez maturity

SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Pod 35 let 2,7 % 40,0 % 4,2 % 25,2 % 28,0 %

35-44 let 8,5 % 38,8 % 1,2 % 20,7 % 30,8 %
45-54 let 11,4 % 47,5 % 1,1 % 11,6 % 28,4 %

55 let a více 16,3 % 47,6 % 1,3 % 3,1 % 31,7 %

Celkem 8,7 % 43,3 % 2,3 % 16,0 % 29,7 %

Tabulka 5.4.3 Nekvalifikovaní učitelé podle kraje a vzdělání
Počet Podíl v %

Kraj

nejvýše 
SŠ bez 
maturity

SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

nejvýše 
SŠ bez 
maturity

SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

Praha 54 474 14 205 470 4,4 % 38,9 % 1,1 %
Středočeský 94 391 39 98 315 10,1 % 41,7 % 4,2 %
Jihočeský 76 217 5 67 144 15,0 % 42,6 % 0,9 %

Plzeňský 29 206 5 67 126 6,7 % 47,6 % 1,2 %

Karlovarský 25 134 4 41 94 8,5 % 44,7 % 1,4 %
Ústecký 182 594 27 188 185 15,5 % 50,5 % 2,3 %
Liberecký 26 159 6 40 101 7,7 % 47,8 % 1,7 %
Královéhradecký 81 237 10 61 172 14,4 % 42,3 % 1,8 %

Pardubický 20 207 12 76 125 4,5 % 47,0 % 2,7 %
Vysočina 38 175 6 65 70 10,8 % 49,2 % 1,8 %
Jihomoravský 41 284 22 120 292 5,4 % 37,4 % 2,8 %
Olomoucký 53 176 17 64 146 11,6 % 38,6 % 3,7 %
Zlínský 21 147 7 71 111 5,8 % 41,2 % 1,9 %
Moravskoslezský 40 310 17 185 193 5,3 % 41,7 % 2,3 %



Celkem 74525
3709 199 1372 2551 8,7 % 43,3 % 2,3 %

Tabulka 5.4.4 Nekvalifikovaní učitelé podle zřizovatele a vzdělání

Zřizovatel

nejvýše SŠ 
bez 
maturity

SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Veřejný 10,2 % 43,2 % 2,0 % 15,5 % 29,1 %
Neveřejný 4,9 % 43,8 % 3,2 % 16,8 % 31,3 %

Celkem 8,7 % 43,3 % 2,3 % 16,0 % 29,7 %

Tabulka 5.4.5 Nekvalifikovaní učitelé podle velikosti školy a vzdělání

Velikost 
školy

nejvýše SŠ 
bez 
maturity

SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Nad 600 
žáků 12,2 % 44,3 % 1,4 % 16,2 % 25,9 %
401-600 
žáků 6,6 % 44,4 % 2,0 % 15,3 % 31,8 %
201-400 
žáků 7,9 % 40,7 % 2,9 % 17,0 % 31,5 %
Do 200 žáků 8,8 % 44,7 % 2,8 % 13,3 % 30,5 %

Celkem 8,7 % 43,3 % 2,3 % 16,0 % 29,7 %

5.5 Doplňování způsobilosti – zájem a preference
Tabulka 5.5.1 Celkový zájem o doplnění způsobilosti

Preferovaný druh studia

Způsobilost VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 

vzdělávání
zařízení 
DVPP

SŠ 
studium 

pro 
získání 

matur. zk.

SŠ 
studium 

pro 
získání 
výuč. 
listu Celkem

Podíl 
z nekval
. učitelů

Pedagogická 1678 621 1185 1545 X X 5029 58,6 %
Odborná 1845 661 1095 X 369 79 4049 47,2 %
Spec. 
pedagogická 395 189 874 X X X 1458 17,0 %

Součet podílů v % může být vyšší než 100 %, neboť každý nekvalifikovaný učitel může mít 
zájem o doplnění způsobilosti více než jednoho typu a do počtu zájemců o doplnění 
způsobilosti mohli být respondentem omylem zahrnuti i kvalifikovaní učitelé26.

5.5.1 Doplňování pedagogické způsobilosti
Tabulka 5.5.1.1 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj
VŠ 
mag.

VŠ 
bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

zařízení 
DVPP VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Praha 295 44 175 237 39,2 % 5,9 % 23,3 % 31,6 %
Středočeský 140 74 113 180 27,6 % 14,6 % 22,3 % 35,5 %

                                                
25 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.
26 Bohužel při kontrole dat to nebylo možné rozlišit.



Jihočeský 92 15 76 117 30,6 % 5,0 % 25,3 % 39,1 %
Plzeňský 61 31 39 78 29,3 % 14,7 % 18,7 % 37,4 %
Karlovarský 33 30 15 27 31,0 % 28,8 % 14,4 % 25,7 %
Ústecký 231 105 120 186 36,0 % 16,3 % 18,7 % 29,0 %
Liberecký 98 23 28 44 50,8 % 12,0 % 14,3 % 22,9 %
Královéhradecký 67 35 128 110 19,8 % 10,4 % 37,6 % 32,3 %

Pardubický 113 24 52 122 36,3 % 7,8 % 16,7 % 39,2 %

Vysočina 57 16 36 91 28,4 % 7,9 % 18,0 % 45,6 %
Jihomoravský 150 103 184 104 27,7 % 19,1 % 34,0 % 19,2 %
Olomoucký 70 35 76 50 30,3 % 15,2 % 33,0 % 21,5 %
Zlínský 85 22 63 69 35,4 % 9,1 % 26,4 % 29,1 %

Moravskoslezský 186 63 79 129 40,7 % 13,8 % 17,3 % 28,3 %

Celkem 167827 621 1185 1545 33,4 % 12,3 % 23,6 % 30,7 %

Rozložení preferencí pro doplnění pedagogické způsobilosti je v jednotlivých krajích značně 
odlišné. Magisterské studium vysoce preferují především nekvalifikovaní učitelé 
z Libereckého a Moravskoslezského kraje, naopak zařízení DVPP jsou oproti jiným krajům 
vysoce preferována na Vysočině, v Jihočeském a Pardubickém kraji. Zájem o doplnění 
pedagogické způsobilosti bakalářským studiem je oproti situaci na ZŠ relativně vyšší, 
v Karlovarském kraji je dokonce na úrovni poptávky po magisterském studiu.

Tabulka 5.5.1.2 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Veřejný 32,7 % 11,9 % 25,6 % 29,8 %

Neveřejný 36,2 % 14,2 % 15,2 % 34,5 %

Celkem 33,4 % 12,3 % 23,6 % 30,7 %

Preference program celoživotního vzdělávání je typická pro školy s veřejným zřizovatelem, 
naopak nekvalifikovaní učitelé soukromých a církevních škol upřednostňují častěji ostatní 
druhy studia.

Tabulka 5.5.1.3 Preferovaný druh studia pro doplnění pedagogické způsobilosti podle 
velikosti školy

Preferovaný druh studia

Velikost školy magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

zařízení 
DVPP

Nad 600 žáků 33,2 % 12,9 % 24,8 % 29,1 %
401-600 žáků 36,3 % 11,4 % 17,4 % 34,9 %
201-400 žáků 35,1 % 9,7 % 23,5 % 31,6 %

Do 200 žáků 28,1 % 16,2 % 28,2 % 27,5 %

Celkem 33,4 % 12,3 % 23,6 % 30,7 %

5.5.2 Doplňování odborné způsobilosti
Tabulka 5.5.2.1 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle kraje
                                                
27 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých druhů v kraji

Kraj
VŠ 

mag.
VŠ 

bak.

program 
celoživ. 

vzdělávání

SŠ 
studium 

pro 
získání 

matur. zk.

SŠ 
studium 

pro 
získání 
výuč. 
listu

VŠ 
mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 

vzdělávání

SŠ 
studium 

pro 
získání 

matur. zk.

Praha 273 40 141 16 8 57,0 % 8,4 % 29,4 % 3,4 %
Středočeský 161 64 102 44 2 43,2 % 17,1 % 27,3 % 11,9 %

Jihočeský 82 51 55 40 4 35,5 % 21,8 % 23,9 % 17,2 %
Plzeňský 82 30 67 15 9 40,6 % 14,6 % 33,2 % 7,3 %
Karlovarský 42 21 28 7 0 42,4 % 21,6 % 28,4 % 7,6 %
Ústecký 338 119 130 82 7 50,0 % 17,6 % 19,2 % 12,2 %
Liberecký 86 45 24 2 0 55,0 % 29,0 % 15,0 % 1,0 %
Královéhradecký 74 24 67 40 5 35,4 % 11,3 % 32,1 % 18,9 %

Pardubický 81 25 46 18 14 43,9 % 13,8 % 24,8 % 9,9 %

Vysočina 112 14 51 27 7 53,2 % 6,8 % 24,0 % 12,8 %
Jihomoravský 167 54 127 26 7 43,9 % 14,3 % 33,3 % 6,9 %
Olomoucký 79 48 100 19 13 30,6 % 18,7 % 38,6 % 7,2 %
Zlínský 74 30 43 17 5 44,1 % 17,7 % 25,4 % 10,1 %

Moravskoslezský 216 61 87 43 9 51,8 % 14,7 % 20,9 % 10,4 %

Celkem 184528 661 1095 369 79 45,7 % 16,2 % 27,0 % 9,2 %

Z hlediska doplňování odborné způsobilosti je situace v krajích ještě rozdílnější než u 
pedagogické způsobilosti. Pro Jihočeský kraj je typický malý zájem o magisterské studium, 
vysoké preference bakalářského studia jsou kromě Karlovarského především v Libereckém 
kraji. Zájem o středoškolské studium se liší i podle konkrétní struktury druhů škol a 
zastoupení odborných učilišť v jednotlivých krajích, zájem o získání výučního listu je 
relativně nejzřetelnější v Pardubickém kraji.

Tabulka 5.5.2.2 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle zřizovatele
Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživ. 

vzdělávání

SŠ studium 
pro získání 
matur. zk.

SŠ studium pro 
získání výuč. 

listu

Veřejný 43,5 % 15,0 % 28,4 % 10,7 % 2,4 %

Neveřejný 58,7 % 16,4 % 18,0 % 5,8 % 1,1 %

Celkem 45,7 % 16,2 % 27,0 % 9,2 % 2,0 %

Tabulka 5.5.2.3 Preferovaný druh studia pro doplnění odborné způsobilosti podle velikosti 
školy

Preferovaný druh studia

Velikost školy magisterské bakalářské

program 
celoživ. 

vzdělávání

SŠ studium 
pro získání 
matur. zk.

SŠ studium pro 
získání výuč. 

listu

Nad 600 žáků 40,0 % 16,1 % 27,8 % 13,6 % 2,5 %

401-600 žáků 57,8 % 12,7 % 20,8 % 6,4 % 2,4 %

201-400 žáků 52,6 % 12,8 % 23,3 % 9,7 % 1,6 %

Do 200 žáků 35,9 % 20,1 % 34,4 % 7,3 % 2,2 %

                                                
28 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



Celkem 45,7 % 16,2 % 27,0 % 9,2 % 2,0 %

5.5.3 Doplňování speciálně-pedagogické způsobilosti
Tabulka 5.5.3.1 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle kraje

Preferovaný druh studia – počet zájemců a podíl jednotlivých 
druhů v kraji

Kraj VŠ mag.
VŠ 
bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání VŠ mag. VŠ bak.

program 
celoživ. 
vzdělávání

Praha 74 23 115 34,7 % 10,8 % 54,5 %
Středočeský 23 16 80 19,3 % 13,3 % 67,4 %

Jihočeský 13 7 68 14,8 % 7,6 % 77,6 %
Plzeňský 12 8 42 19,7 % 13,3 % 66,9 %
Karlovarský 3 2 4 31,8 % 21,2 % 47,0 %
Ústecký 97 4 100 48,2 % 2,0 % 49,7 %
Liberecký 39 9 44 42,1 % 9,6 % 48,3 %
Královéhradecký 4 4 45 8,3 % 6,8 % 84,9 %

Pardubický 14 5 50 20,1 % 7,8 % 72,1 %

Vysočina 18 3 22 41,0 % 7,9 % 51,1 %
Jihomoravský 44 26 99 26,1 % 15,3 % 58,6 %
Olomoucký 14 30 66 12,4 % 27,3 % 60,3 %
Zlínský 13 15 29 22,6 % 26,0 % 51,3 %

Moravskoslezský 59 24 92 33,8 % 13,6 % 52,7 %

Celkem 39529 189 874 27,0 % 13,0 % 60,0 %

I u doplňování speciálně-pedagogické způsobilosti je poměrně velký zájem o bakalářské 
studium, zejména ve Zlínském a Karlovarském kraji. Nejoblíbenějším druhem studia jsou 
programy celoživotního vzdělávání, avšak míra jejich preference se liší od 47 % 
v Karlovarském kraji až po 85 % v Královéhradeckém kraji.

Tabulka 5.5.3.2 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle zřizovatele

Preferovaný druh studia

Zřizovatel magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Veřejný 26,5 % 10,1 % 63,4 %

Neveřejný 39,3 % 20,0 % 40,7 %

Celkem 27,0 % 13,0 % 60,0 %

Tabulka 5.5.3.3 Preferovaný druh studia pro doplnění speciálně-pedagogické způsobilosti 
podle velikosti školy

Preferovaný druh studia

Velikost školy magisterské bakalářské

program 
celoživotního 
vzdělávání

Nad 200 žáků 32,3 % 7,9 % 59,8 %
101-200 žáků 45,6 % 18,9 % 35,5 %

                                                
29 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



26-50 žáků 23,7 % 8,5 % 67,8 %

Do 25 žáků 24,2 % 14,0 % 61,8 %

Celkem 27,0 % 13,0 % 60,0 %

5.6 Doplňování způsobilosti – nekvalifikovaní, kteří zahájili studium
Tabulka 5.6.1 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle kraje

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Kraj

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Praha 35,5% 63,3% 17,9% 16,1% 2,7%
Středočeský 32,7% 45,0% 30,1% 18,5% 6,4%
Jihočeský 27,4% 48,0% 20,9% 22,5% 8,5%
Plzeňský 26,1% 44,5% 19,5% 32,3% 3,7%
Karlovarský 31,3% 48,9% 15,1% 33,9% 2,2%
Ústecký 38,4% 54,2% 26,2% 16,6% 3,0%
Liberecký 25,3% 52,2% 27,5% 16,4% 4,0%
Královéhradecký 25,2% 50,3% 26,7% 20,9% 2,0%
Pardubický 36,0% 59,8% 26,0% 14,2% —
Vysočina 27,3% 51,8% 27,0% 19,4% 1,8%
Jihomoravský 37,5% 56,9% 24,4% 16,0% 2,6%
Olomoucký 42,0% 59,5% 22,6% 13,7% 4,2%
Zlínský 39,6% 56,5% 26,4% 16,2% 0,9%

Moravskoslezský 41,4% 61,6% 26,1% 10,1% 2,2%

Celkem 34,3% 55,2% 24,2% 17,4% 3,2%

Doplňování kvalifikace zahájila více než třetina nekvalifikovaných učitelů, což je situace 
srovnatelná s MŠ a 2. stupněm ZŠ. Mezi studujícími se objevují jen výjimečně učitelé nad
55 let, některé důvody jsou popsány v kapitole 3.8.

Tabulka 5.6.2 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle velikosti školy

Věková struktura těch, kdo zahájili 
doplňující studium

Velikost školy

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 600 žáků 35,9% 50,0% 24,0% 21,6% 4,4%
401-600 žáků 35,9% 60,7% 22,2% 14,1% 3,0%
201-400 žáků 31,0% 60,1% 25,2% 12,3% 2,4%

Do 200 žáků 34,8% 51,2% 25,8% 20,7% 2,3%

Celkem 34,3% 55,2% 24,2% 17,4% 3,2%

Při členění podle počtu žáků jsou mezi školami jen nepatrné rozdíly v podílu učitelů, kteří 
zahájili studium a v jejich věkové struktuře.

Tabulka 5.6.3 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle zřizovatele

Zřizovatel Jaká část 
Věková struktura těch, kdo zahájili 

doplňující studium



nekvalifikovaných 
zahájila 

doplňovací 
studium (%) Pod 35 let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Veřejný 33,8% 52,6% 25,1% 18,6% 3,6%

Neveřejný 36,3% 65,7% 20,7% 12,2% 1,5%

Celkem 34,3% 55,2% 24,2% 17,4% 3,2%

Nekvalifikovaní učitelé ze SŠ s neveřejným zřizovatelem si kvalifikaci již začali doplňovat v 
o něco větší míře než učitelé z ostatních škol, mezi nimi také výrazněji převažuje kategorie do 
35 let.

5.7 Překážky v zahájení doplňujícího studia
Každý respondent mohl u každého z pěti typů překážek vyznačit na škále 1–5 (1=rozhodující 
faktor, 5=zcela nevýznamný), nakolik tuto překážku považují nekvalifikovaní učitelé jeho 
školy za závažnou. V tabulkách 5.7.1 a 5.7.2 jsou uvedeny průměry při členění podle kraje a 
podle velikosti školy (členění podle zřizovatele rozdíly neprokázalo, a proto není uvedeno) a 
nejmenší hodnoty v každém řádku jsou zvýrazněny – tj. příslušný typ překážky je považován 
za nejzávažnější. Přehled slovních vyjádření dotázaných je v kapitole 5.8.

Tabulka 5.7.1 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle kraje

Kraj
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Praha 3,16 3,64 2,70 2,10 2,38

Středočeský 2,52 3,39 2,98 2,76 2,82
Jihočeský 2,27 3,40 2,67 2,61 2,20
Plzeňský 2,71 3,66 2,79 2,65 2,35
Karlovarský 1,72 3,92 2,95 2,65 2,00
Ústecký 2,13 3,28 2,64 2,96 2,37
Liberecký 2,18 3,75 2,42 2,14 3,21
Královéhradecký 2,48 3,26 2,60 2,60 2,56
Pardubický 2,81 3,97 2,84 2,50 2,91
Vysočina 2,73 2,89 3,09 2,55 3,11
Jihomoravský 2,76 2,97 2,91 2,95 2,62
Olomoucký 2,46 3,14 3,01 2,77 3,24
Zlínský 3,17 3,48 2,95 2,80 1,97

Moravskoslezský 2,98 3,68 2,90 2,88 2,70

Celkem 2,65 3,44 2,81 2,63 2,61

Na rozdíl od ostatních druhů škol jsou pro respondenty kromě nedostatečné nabídky a kvality 
a nedostatku času nejzávažnější i jiné důvody, zejména malá motivace ke studiu. Na 
nedostatečnou nabídku a kvalitu si stěžují zejména učitelé v Karlovarském kraji, nedostatek 
času je nejproblematičtější v Praze a Libereckém kraji, jiné důvody jsou nejsilnější ve 
Zlínském a rovněž Karlovarském kraji. Náročnost přijímacího řízení není považována za 
zásadní a nedostatek financí se ve srovnání s ostatními druhy překážek také dostává do 
pozadí.

Tabulka 5.7.2 Průměrné hodnocení závažnosti překážek podle velikosti školy

Velikost školy
Nedostatečná 

nabídka/kvalita

Příliš 
náročné 

přij. řízení
Nedostatek 

financí
Nedostatek 

času
Jiné 

důvody

Nad 600 žáků 2,65 3,52 2,92 2,63 2,85



401-600 žáků 2,58 3,68 2,88 2,69 2,31
201-400 žáků 2,62 3,44 2,78 2,58 2,47

Do 200 žáků 2,75 3,20 2,74 2,68 2,82

Celkem 2,65 3,44 2,81 2,63 2,61

Při členění podle velikosti školy již nikde není nedostatečná nabídka a kvalita považována za 
hlavní problém. Pro školy střední velikosti jsou nejzásadnější jiné důvody a pro školy 
nejmenší a největší pak nedostatek času.
Vnímání závažnosti překážek je nezávislé na tom, zda učitelé preferují spíše magisterské a 
bakalářské studium, nebo celoživotní vzdělávání či DVPP. I když se v následujících grafech 
objevují rozdíly mezi skupinami podle míry preference způsobu doplnění studia, jsou 
vysvětlitelné vlivem jiných faktorů, případně nejsou statisticky významné. Proto jsou grafy 
uvedeny bez komentáře.

Graf 5.7.1 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 5.7.2 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
pedagogické způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 5.7.3 Závažnost nedostatku finančních prostředků jako překážky podle toho, jaký způsob 
doplnění odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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Graf 5.7.4 Závažnost nedostatku času jako překážky podle toho, jaký způsob doplnění 
odborné způsobilosti preferují učitelé školy
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5.8 Nedostatky v aprobaci výuky cizích jazyků a IT předmětů
K výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole potřebuje mít učitel kromě 
pedagogické způsobilosti též příslušnou aprobaci. Ředitelé byli požádáni, aby u cizích jazyků 
a IT předmětů uvedli počet učitelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady, a z nich vydělili ty, 
kterým chybí příslušná aprobace. Bohužel mnoho respondentů nepochopilo instrukce 
dotazníku správně a uvedlo evidentně nesprávnou odpověď. V této části tak byly k dispozici 
odpovědi jen přibližně od dvou třetin účastníků šetření. Z toho důvodu jsou v tabulce 5.8.1 
uvedeny jen celkové odhady (tj. za celou ČR) bez členění do jednotlivých krajů.

Tabulka 5.8.1 Počty kvalifikovaných učitelů cizích jazyků a IT předmětů s vydělením učitelů 
bez aprobace

Cizí 
jazyky

IT 
předměty

Celkem kvalifikovaných 6825 3851
bez aprobace 2074 1110

5.9 Vlastní názory a podněty respondentů
Možnosti vlastní odpovědi využilo celkem 221 respondentů. Z toho osm jich dalo 
nerelevantní odpověď a 11 jich uvedlo, že žádné překážky v započetí studia k doplňování 
kvalifikace nespatřují.  Ostatní již popisovali konkrétní překážky či uváděli své názory. 
Vysoký počet respondentů se vyjádřil k nedostatečné nabídce nebo kvalitě vzdělávacích 
programů. Celkem 11 deficit nabídky ve své lokalitě a případnou potřebu dojíždění, které je 
časově a finančně náročné. Dalších 62 se dle svých slov potýká s nedostupností konkrétních 
studijních oborů či nedostupností dálkového či kombinovaného studia. Jak respondenti 
uváděli, překážkou bývá skutečnost, že některé obory se neotevírají každý rok, některé dále 
údajně existují jen na soukromých školách (např. gastronomie a hotelnictví), některých je 
nedostatečná nabídka  (např. v oblasti základů administrativy, techniky administrativy a 
výuky odborných předmětů na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem) a 
některé údajně chybí zcela (pro profesi vyučujícího obor keramiky, obkladačství, kamnáře, 



zubní techniky na vysokých školách,  magisterského oboru kosmetických služeb a 
kadeřnictví). Některé obory dále není dle respondentů možné studovat formou distančního 
studia (zejména obor výuky cizích jazyků – uvedlo tak 17 respondentů, dále obor výuky 
hudební výchovy, ošetřovatelství,  hotelnictví, chemie a fyziky, informatiky a výpočetní 
techniky), u dalších údajně neexistuje navazující magisterské studium (např. učitelství 
sociálních a zdravotních předmětů pro střední školy, popř. obecně pro učitele s vystudovanou 
vyšší odbornou školou). Kritizována byla též malá informovanost o nabídce studijních 
oborů pro učitele a nedostatečná nabídka v rámci celoživotního vzdělávání (např. 
nemožnost studia psychopedického minima pro výuku ve třídách pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Někteří 
respondenti by dále uvítali, aby v rámci celoživotního vzdělávání mohli získat kvalifikaci pro 
výuku některých odborných předmětů (např. v oblasti veřejné správy či právní nauky). Dva 
respondenti dále vznesli požadavek, aby studium pro doplnění kvalifikace zohlednilo již 
nabyté zkušenosti pedagogů. Jeden tak vyjádřil názor, že čtyřleté studium  na získání 
kvalifikace pro výuku všeobecných předmětů  je pro inženýry s pedagogickým minimem 
zbytečně dlouhé; druhý obecně navrhuje, aby bylo studium pro rozšíření aprobace zkušeným 
učitelům s vysokoškolským vzděláním jiné aprobace upraveno „na míru“ a nemuseli tak plnit 
požadavky, které již jednou splnili.
Celkem 13 respondentů zde dále specifikovalo překážku v podobě náročných přijímacích
zkoušek. Někteří uváděli, že jsou na pedagogické fakulty přednostně přijímáni jiní uchazeči
než praktikující učitelé, další spatřovali problém v nedostatečné kapacitě studijních oborů, 
kvůli které nebývají učitelé mezi přijatými ke studiu apod.  Další si stěžoval na nedostatečnou 
kapacitu kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro učitele občanské výchovy. 
Další skupinu odpovědí lze shrnout do kategorie čas a finance. Celkem 21 výpovědí se týkalo 
problému se zastupitelností chybějících studujících pedagogů, dalších 12 vypovídalo o 
časových problémech pedagogů, kteří mají své osobní závazky a povinnosti (např. rodinného 
charakteru), jiný respondent spatřoval překážku ve velkém množství administrativní práce ve 
školách, která učitele příliš zaměstnává. Čistě finanční stránky se týkalo celkem 24 výpovědí 
a zahrnovaly potřebu přivýdělku ve volném čase (tj. žádný čas k doplnění kvalifikace), 
potřebu finanční motivace pro pedagogy, kteří by si měli kvalifikaci navyšovat, příliš vysoké 
školné pro získávání dalšího vzdělání v porovnání s platy učitelů či finančně náročné 
dojíždění za vzděláváním.
Mnohé výpovědi se dále týkaly motivace ke studiu. Celkem 76 respondentů zmínilo jako 
překážku vysoký věk potenciálních studentů a s tím spojenou problematiku zdraví a 
sebedůvěry. Další dva v souladu s tím uvedli příliš náročné studium, jeden z nich konkrétně 
uvedl, že pro doplnění aprobace tělesné výchovy jsou absolutně nesplnitelné limity  pro 
učitele nad 30 let. Dalších 11 výpovědí se týkalo fluktuace zaměstnanců, kteří jsou buď 
zaměstnaní na dobu určitou či jako záskok, nebo necítí jistotu, že v dané škole (a ve školství) 
budou mít uplatnění i v budoucnosti. Někteří učitelé jsou ochotni raději odejít z veřejného 
školství, pakliže by na ně měl být vznesen nárok na doplnění kvalifikace. V jedné škole se 
také jedná o cizince, kteří zatím nejsou rozhodnuti, jak dlouho budou na území ČR pobývat a 
učit. Ve dvou případech dále spatřují respondenti jako překážku jazykovou bariéru
vyučujících cizinců, kteří by si měli kvalifikaci doplnit, jelikož jim nebylo uznáno vzdělání 
získané v zahraničí. Osm respondentů zmínilo jako demotivující malý úvazek učitelů, kdy 
učitelé dané povolání vykonávají spíše jako doplňkovou činnost ke svému hlavnímu 
zaměstnání, a tudíž nejsou ochotni věnovat studiu tolik času a úsilí. Dva uvedli osobnostní 
důvody pedagogů (nezaručený kariérní růst učitele), pro další tři je demotivující nejasná
legislativa a obecný nedostatek kvalifikovaných učitelů, tj. žádné konkurenční prostředí. 
Nakonec se v devíti odpovědích respondenti vyjádřili, že v doplňování kvalifikace nevidí 
smysl: např. jednomu respondentovi vadilo, že absolvent magisterského studia učitelství na 



ZŠ musí studovat téměř stejný obor pro výuku na středních školách. Jedna ředitelka dále 
považuje kvalifikovanost učitele pro výuku na střední speciální škole za zbytečnou a také 
uvádí, že v praktické škole jednoleté je požadavek kvalifikace učitelství pro střední školy 
naprosto neadekvátní. Ředitel čtyřleté průmyslové školy oděvní dále upřednostnil manuální 
praxi a schopnosti nad vysokoškolským diplomem vyučujících.
Samostatným problémem jsou vyučující-cizinci, kteří sice formálně nesplňují požadavek 
kvalifikovanosti, nicméně mají podle některých respondentů skvělé schopnosti a jiná 
významná osvědčení, např.  kvalifikaci pro výuku z Asociace učitelů španělštiny či státní 
zkoušky z angličtiny včetně metodiky výuky na University of Cambridge.
Dva respondenti pak doplnili svou výpověď nějakým doporučením. Jeden uvádí, že 
stanovená podmínka praxe pro prominutí nedostatečné kvalifikovanosti je příliš dlouhá a 
doporučuje snížit ji alespoň na 7 let. Druhý respondent by pro vyučující informačních a 
komunikačních technologií uvítal alespoň částečně možnost studia e-learningovou formou.



6. Dotazník pro vyšší odborné školy

6.1 Charakteristika
Na vyšší odborné školy (VOŠ) přechází jen malá část absolventů středních škol, jedná se o 
malou skupinu 188 škol, které poskytují specializované vzdělání. Proto je třeba vnímat údaje 
při členění podle kraje, zřizovatele či velikosti školy s ohledem na malý počet škol, jejich 
nerovnoměrné rozmístění na území ČR a specifickou situaci každé z nich. Na VOŠ již nejsou 
zřizovány třídy pro žáky se SVP. Z hlediska způsobilosti se na VOŠ již neodlišuje 
pedagogická či speciálně-pedagogická způsobilost, rozhodující je odborná způsobilost.

6.2 Počet a podíl nekvalifikovaných podle kraje, velikosti školy a 
zřizovatele

Tabulka 6.2.1 Celkový počet a podíl nekvalifikovaných učitelů
Počet učitelů celkem 
(fyzické osoby) 4727
Počet nekvalifikovaných 470

Podíl nekvalifikovaných 9,9%

Podíl nekvalifikovaných učitelů je nejnižší ze všech sledovaných druhů škol, což může být 
způsobeno i nižšími nároky na způsobilost učitelů zmíněnými na konci kapitoly 6.1.

Tabulka 6.2.2 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle kraje

Kraj

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Praha 200 15,1%
Středočeský 37 7,2%
Jihočeský 41 8,1%
Plzeňský 18 10,4%
Karlovarský 5 6,3%
Ústecký 33 11,7%
Liberecký 21 15,9%
Královéhradecký 30 10,6%
Pardubický 1 3,8%
Vysočina 32 12,1%
Jihomoravský 18 3,6%
Olomoucký 3 2,6%
Zlínský 16 5,3%

Moravskoslezský 15 7,3%

Celkem 470 9,9%

Nejvyšší podíly nekvalifikovaných učitelů se objevují na VOŠ v Libereckém kraji a Praze, i 
zde však zůstávají nižší než celkové podíly nekvalifikovaných na ZŠ i na SŠ. Moravské kraje 
podobně jako u dalších druhů škol vykazují velmi nízké podíly nekvalifikovaných. 

Tabulka 6.2.3 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle velikosti školy

Velikost 
školy

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Nad 200 žáků 136 9,5%
101-200 žáků 126 8,9%



51-100 žáků 132 9,6%

Do 50 žáků 76 15,2%

Celkem 470 9,9%

Největší problémy s kvalifikací svých učitelů mají VOŠ do 50 žáků, u větších škol jsou již 
podíly nekvalifikovaných přibližně stejné.

Tabulka 6.2.4 Podíly nekvalifikovaných učitelů podle zřizovatele

Zřizovatel

Počet 
nekvalifikovaných 

učitelů

Podíl 
nekvalifikovaných 

mezi učiteli

Veřejný 319 10,1%

Neveřejný 151 9,6%

Celkem 470 9,9%

Z hlediska zřizovatele není mezi školami rozdíl v podílu nekvalifikovaných učitelů.

6.3 Věková struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 6.3.1 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle věku

Věková struktura

Podíl ve 
skupině 
nekval. 
učitelů

Pod 35 let 33,6%
35-44 let 24,5%
45-54 let 20,3%

55 let a více 21,7%

Mezi nekvalifikovanými učiteli je nejvíce zastoupena věková skupina pod 35 let, avšak ne 
s takovou převahou jako u jiných druhů škol. Více než dvě pětiny nekvalifikovaných tvoří 
učitelé od 45 let věku.

Tabulka 6.3.2 Složení skupiny nekvalifikovaných učitelů podle kraje a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Kraj Pod 35 let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Praha 35,2% 22,2% 16,4% 26,1%
Středočeský 26,5% 13,8% 33,7% 26,0%
Jihočeský 33,6% 29,0% 20,6% 16,8%
Plzeňský 35,5% 29,0% 25,8% 9,7%
Karlovarský 50,0% 25,0% 25,0% —
Ústecký 65,5% 24,1% 6,9% 3,4%
Liberecký 38,9% 11,1% 5,6% 44,4%
Královéhradecký 26,4% 37,7% 26,4% 9,4%
Pardubický 100,0% — — —
Vysočina 16,4% 21,8% 50,9% 10,9%
Jihomoravský 15,9% 20,6% 7,9% 55,6%
Olomoucký — 66,7% 33,3% —
Zlínský 14,3% 42,9% 21,4% 21,4%

Moravskoslezský 38,5% 38,5% 15,4% 7,7%

Celkem 33,6% 24,5% 20,3% 21,7%

Jak již bylo řečeno, při malém počtu škol může být členění podle kraje či jiného znaku 
zavádějící, proto je uvádíme bez komentáře.



Tabulka 6.3.3 Složení skupiny nekvalifikovaných podle velikosti školy a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Velikost 
školy

Pod 35 
let 35-44 let 45-54 let

55 let a 
více

Nad 200 žáků 34,9% 20,0% 25,9% 19,2%
101-200 žáků 31,9% 32,9% 23,3% 11,9%
51-100 žáků 43,0% 21,3% 20,9% 14,8%

Do 50 žáků 17,5% 24,0% 4,5% 54,0%

Celkem 33,6% 24,5% 20,3% 21,7%

Tabulka 6.3.4 Složení skupiny nekvalifikovaných podle zřizovatele a věku
Věková struktura nekvalifikovaných

Zřizovatel
Pod 35 

let 35-44 let 45-54 let
55 let a 

více

Veřejný 33,6% 25,2% 21,6% 19,7%

Neveřejný 33,4% 23,0% 17,6% 25,9%

Celkem 33,6% 24,5% 20,3% 21,7%

6.4 Vzdělanostní struktura skupiny nekvalifikovaných
Tabulka 6.4.1 Nekvalifikovaní učitelé podle vzdělání
Dosažené vzdělání Počet Podíl v %

nejvýše SŠ s maturitou 117 25,0%
vyšší odborné 42 8,9%
VŠ bakalářské 87 18,6%

VŠ magisterské 224 47,5%

Tabulka 6.4.2 Nekvalifikovaní učitelé podle věku a vzdělání

Věková skupina
nejvýše SŠ 
s maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Pod 35 let 16,4 % 15,3 % 28,4 % 40,0 %

35-44 let 27,8 % 7,1 % 13,6 % 51,6 %
45-54 let 23,2 % 8,8 % 23,4 % 44,7 %

55 let a více 35,1 % 1,9 % 2,6 % 60,4 %

Celkem 25,0 % 8,9 % 18,6 % 47,5 %

Tabulka 6.4.3 Nekvalifikovaní učitelé podle kraje a vzdělání
Počet Podíl v %

Kraj

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bak.

VŠ 
mag.

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné VŠ bak.

VŠ 
mag.

Praha 31 15 34 121 15,3 % 7,3 % 16,9 % 60,5 %
Středočeský 15 5 3 14 40,9 % 14,7 % 7,4 % 37,1 %
Jihočeský 16 0 4 21 39,5 % 0,0 % 8,8 % 51,7 %

Plzeňský 3 9 5 2 16,0 % 48,6 % 25,8 % 9,6 %

Karlovarský 2 1 0 1 50,0 % 24,9 % 0,0 % 25,1 %
Ústecký 6 5 16 7 17,4 % 13,8 % 48,1 % 20,6 %
Liberecký 4 3 7 7 17,1 % 16,5 % 33,0 % 33,3 %
Královéhradecký 2 0 7 21 7,5 % 0,0 % 22,7 % 69,8 %

Pardubický 0 0 0 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %
Vysočina 10 0 3 18 32,4 % 0,0 % 9,6 % 58,1 %



Jihomoravský 12 3 4 0 64,2 % 15,5 % 20,3 % 0,0 %
Olomoucký 3 0 0 0 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Zlínský 14 0 2 0 87,3 % 0,0 % 12,7 % 0,0 %
Moravskoslezský 5 1 1 8 30,7 % 7,7 % 7,6 % 53,9 %

Celkem 11730
42 87 224 25,0 % 8,9 % 18,6 % 47,5 %

Tabulka 6.4.4 Nekvalifikovaní učitelé podle zřizovatele a vzdělání

Zřizovatel

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Veřejný 21,5 % 9,8 % 19,1 % 49,6 %
Neveřejný 30,7 % 7,7 % 16,1 % 45,5 %

Celkem 25,0 % 8,9 % 18,6 % 47,5 %

Tabulka 6.4.5 Nekvalifikovaní učitelé podle velikosti školy a vzdělání

Velikost 
školy

nejvýše 
SŠ s 
maturitou

vyšší 
odborné

VŠ 
bakalářské

VŠ 
magisterské

Nad 200 
žáků 23,8 % 19,7 % 27,0 % 29,5 %
101-200 
žáků 36,7 % 9,3 % 18,4 % 35,7 %
51-100 žáků 18,2 % 0,9 % 13,1 % 67,8 %
Do 50 žáků 19,5 % 1,9 % 7,7 % 70,9 %

Celkem 25,0 % 8,9 % 18,6 % 47,5 %

6.5 Doplňování způsobilosti – zájem a preference
Tabulka 6.5.1 Zájem o doplnění způsobilosti a preferovaný druh studia

magisterské bakalářské

program 
celoživ. 

vzdělávání

SŠ 
studium 
k získání 

matur. 
zkoušky Celkem

Podíl 
z nekval. 
učitelů

Celá ČR 103 20 115 0 237 50,4%
Pouze 
Praha 30 4 48 0 82 42,0%

Zájem o doplnění kvalifikace se soustředí téměř výhradně jen na magisterské studium a 
program celoživotního vzdělávání. Mezi respondenty nebyl nikdo, kdo by uvedl, že některý 
nekvalifikovaný učitel si přeje doplnit způsobilost středoškolským studiem k získání maturitní 
zkoušky.
Pro malý počet škol a z toho vyplývající riziko zkreslených odhadů již nejsou uvedeny 
podrobnosti za jednotlivé kraje, pouze za Prahu, neboť v ní působí 200 ze 470 
nekvalifikovaných učitelů VOŠ. Rozložení preferencí druhu studia je ovšem v Praze přibližně 
stejné jako v celé ČR.

6.6 Doplňování způsobilosti – nekvalifikovaní, kteří zahájili studium
Tabulka 6.6.1 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle kraje

                                                
30 Součty absolutních čísel ve sloupci nemusejí souhlasit s celkovým údajem, neboť se jedná o odhady vypočtené 
z odpovědí na různé otázky, a tedy za nestejné skupiny respondentů.



Kraj

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%)

Praha 23,1%
Středočeský 26,0%
Jihočeský 46,7%
Plzeňský 25,8%
Karlovarský 50,0%
Ústecký 31,0%
Liberecký 22,2%
Královéhradecký 30,2%
Pardubický —
Vysočina 10,9%
Jihomoravský 38,1%
Olomoucký 33,3%
Zlínský 42,9%

Moravskoslezský 46,2%

Celkem 27,9%

Doplňování kvalifikace studiem zahájila přibližně čtvrtina nekvalifikovaných učitelů. Při 
členění podle krajů je nutné si uvědomit, že se absolutní počty nekvalifikovaných v krajích 
velmi liší, obvykle jde jen o desítky učitelů. Proto jsou odhady podílů učitelů, kteří zahájili 
studium, jsou zatíženy velkou statistickou chybou, a jsou zde uvedeny jen informativně.

Tabulka 6.6.2 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle velikosti školy

Velikost školy

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%)

Nad 200 žáků 20,6%
101-200 žáků 49,6%
51-100 žáků 26,5%

Do 50 žáků 7,5%

Celkem 27,9%

Tabulka 6.6.3 Podíl nekvalifikovaných, kteří zahájili doplňovací studium, a jejich věková 
struktura, podle zřizovatele

Zřizovatel

Jaká část 
nekvalifikovaných 

zahájila 
doplňovací 
studium (%)

Veřejný 32,0%

Neveřejný 19,2%

Celkem 27,9%

Školy zřízené soukromým subjektem nebo církví vykazují významně nižší podíl učitelů, kteří 
již zahájili doplňující studium, než ostatní školy.



6.7 Překážky v zahájení doplňujícího studia
Každý respondent mohl u každého z pěti typů překážek vyznačit na škále 1–5 (1=rozhodující 
faktor, 5=zcela nevýznamný), nakolik tuto překážku považují za závažnou nekvalifikovaní 
učitelé jeho školy. V tabulce jsou uvedeny průměry, zvýrazněna je minimální hodnota (tj. 
příslušný typ překážky je považován za nejzávažnější). V této části nebylo kvůli malému 
počtu provedeno třídění podle kraje ani podle velikosti školy. Přehled slovních vyjádření 
dotázaných je v kapitole 6.8.
Nedostatečná nabídka/kvalita 2,84
Příliš náročné přij. řízení 3,51
Nedostatek financí 3,29
Nedostatek času 2,17
Jiné důvody 3,13

6.8 Vlastní názory a podněty respondentů
Vlastní odpověď uvedlo 21 respondentů. K prvnímu bodu, tj. nedostatečné nabídce 
vzdělávacích programů v regionu, se vyjádřilo pět z nich. Jeden postrádal navazující 
magisterské studium na studium odborné, druhý studijní obor Zubní technik na vysoké škole a  
třetí nabídku studia pro učitele odborných předmětů, neboť jeho škola je údajně jedinou vyšší 
odbornou školou daného zaměření v ČR. Další dva viděli problém v neexistenci dálkového 
studia pro učitele vyučující cizí jazyky. Jeden respondent zde uvedl, že spatřuje překážku 
v příliš náročném přijímacím řízení, ovšem bez dalšího upřesnění, o jaké vysoké nároky se 
jedná. Další zde specifikoval nedostatek času: jím uvedená nekvalifikovaná učitelka totiž 
dříve pobývala v zahraničí a nyní se stará o malé děti. S finanční stránkou pak souvisí
nedostatečná motivace pedagogických pracovníků doplňovat si kvalifikaci. Tu v jisté formě 
zmínili čtyři respondenti: jednalo se o pracovníky, kteří svou práci vnímají jako prozatímní, 
příp. svou budoucnost vidí jinde, a o malý plat, který je nemotivuje dostatečně k tomu, aby ve 
své profesi zůstali a ještě si doplnili kvalifikaci. Další dva respondenti uvedli, že 
nekvalifikovaní pracovníci u nich působí jako externisté, odborníci z praxe, kteří mají svá jiná 
stálá zaměstnání a nemají zájem si doplňovat způsobilost. S motivací souvisí i neochota 
starších zaměstnanců (v jednom případě dokonce v důchodovém věku) si svou kvalifikaci 
doplňovat, tedy nedostatečná návratnost vynaloženého úsilí. Tento důvod uvedli čtyři 
respondenti. Nakonec jeden respondent uvedl, že vykázaná nedostatečná kvalifikace je 
školským zákonem tolerována (jedná se o nedostatečné pedagogické vzdělání), tedy není 
zvláštního důvodu, aby si tito pracovníci kvalifikaci doplňovali.


