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Abstrakt 

Práce má za cíl zjistit motivaci absolventů pedagogických škol k povolání učitel. Zjišťuje důvody a 
podněty, z jakých se studenti přihlašují na vysokou školu pedagogickou, jak se v průběhu jejich stu-
dia motivace mění a zda po absolvování studia pokračují k učitelské profesi nebo migrují do jiných 
odvětví a jaké k tomu jsou důvody. Výstupem jsou také legislativní nebo procesní doporučení 
k tomu, aby přicházeli do odvětví školství mladí, nadaní a motivovaní učitelé, kteří chtějí nadále 
vzdělávat moderními metodami. 
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Abstract 

This bachelor thesis aims to find the motivation of graduates of pedagogical schools to the profes-
sion of teacher. It finds out the reasons and incentives for students to apply to a university, how 
motivation changes during their studies and whether they continue to teach or migrate to other 
sectors after graduation, and what are the reasons for this. The output is also legislative or proce-
dural recommendations that young, talented, and motivated teachers want to continue and stay in 
this profession. 
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ÚVOD A CÍL 

V posledních letech čím dál častěji slýcháme o tom, že učitelů na základních a středních školách je 
nedostatek, studenti pedagogických škol odcházejí do jiných odvětví nebo se jich celkově hlásí do 
studií nedostatek a věkový průměr učitelů roste. I přesto, že postupně dochází ke zlepšení financo-
vání zaměstnanců ve školství, se situace příliš nelepší. Přitom ze subjektivního hlediska je povolání 
učitel vnímáno populací stále jako prestižní. Z hlediska nutných osobnostních vlastností, vzdělání a 
stresu v zaměstnání je však vnímáno jako povolání náročné.  
Každý absolvent střední školy, který se rozhodl k přihlášení na vysokou školu pedagogického směru, 
který ví, že chce být učitelem, přichází s jednoznačnou vizí toho, co by se chtěl v rámci vysoké školy 
dozvědět, kam by se chtěl profilovat a co od studia očekává. K tomu také směřuje motivace k učení 
a vzdělávání. Je však mnoho faktorů, které mohou během studia změnit motivaci studentů s do-
konce extrémním dopadem, že buď ukončují studijní program nedokončený nebo po absolvování 
studijního programu přecházejí do jiných odvětví a vzdělávání se nadále již nevěnují.  
Druhou částí přihlášek na pedagogické školy podávají studenti, kteří neví, kam by chtěli nadále smě-
řovat, technické nebo ekonomické směry jsou náročné na matematiku, a proto volí směřování na 
pedagogickou školu se závěrem – „uvidíme, co se tam dozvím a zda mě to bude bavit“. I u těchto 
studentů existuje šance, že u studia zůstanou a budou pokračovat v povolání učitel. Je bezpodmí-
nečně nutné, aby vyučující a předměty absolvované na pedagogické škole byly vedeny odborníky, 
výuka byla zajímavá, poučná a nekladla absurdní podmínky k absolvování předmětů. Motivace to-
hoto typu studentů není tak vysoká a je nutné vnějšími podněty docílit, aby u studia zůstávali a aby, 
v ideálním případě, pokračovali po absolvování studijního programu v povolání učitel. 
S tímto se pojí nejen vzdělávání studentů, ale i sboru učitelů, nehledě na typ školy nebo formu stu-
dia. Pokud se učitel nevzdělává, postupně se pro něj stávají využívané metody běžnými, postupně 
klesá motivace k učení a v nemalém procentu případů se už ve středním věku setkáváme s vyhoře-
lými učiteli bez zájmu o problematiku. Toto je způsobeno nastavením legislativních procesů školství, 
souvisí s tím také již zmiňovaný nedostatek učitelů. Není tak možné aplikovat výměny učitelů napříč 
školami, další vzdělávání nebo pauzu při výkonu práce pro další vzdělávání, což jsou vize minister-
stva školství pro udržitelnost učitelů ve školství. 
Cílem práce je analyzovat ze strany čerstvých absolventů škol nebo studentů v posledních ročnících 
pedagogických oborů jejich motivaci k učitelské profesi. Zda plánují po absolvování oboru pokračo-
vat k povolání učitel nebo spíše budou svou pozici vyhledávat v jiném sektoru a proč tomu tak je. 
Mimo to je cílem práce zkoumat důvody, proč dochází ke změnám motivace během studia, zda jde 
o důvody ze strany jednotlivých studentů, jejich změny v zájmu či celkovém směřování jejich stu-
dijní cesty nebo spíše o důvody ze stran vyučujících či prostředí školy.  
V neposlední řadě je cílem práce zkoumat důvody k přihlášení na vysokou školu pedagogického 
směru. Především, zda se absolventi středních škol přihlašují, aby se stali učiteli nebo spíše z jiných 
důvodů. 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORETICKÁ ČÁST 
  



 7 

1 MOTIVACE 

Již v úvodu je často zmiňován pojem motivace. Slovo motivace je odvozeno z latinského slovesa 
movere, což znamená pohybovat se. Je označením pro všechny vnitřní podněty, které člověka ve-
dou k určitému jednání. Motivaci bychom mohly například vyjádřit touto definicí:  
„Motivace je dynamicky uspořádaný soubor vnitřních faktorů, které ve formě aktuálních či trvalých 
pohnutek k chování (jednání) podněcují člověka k činnosti a zaměřují tuto činnost k určitému cíli. 
Proces skládání (řetězení) motivů a jeho výsledek (stav motivovaného chování).“ nebo touto další 
definicí:  
„Motivace je psychický proces vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování 
a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní 
pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. Mo-
tivy jsou osobní příčiny určitého chování – jsou to pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a 
jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb“ (Prukner, 2014). 
Definic pojmu je v oboru pedagogiky a psychologie nespočet, v principu vnímáme tento pojem jako 
souhrn vnitřních a vnějších faktorů, které (Průcha, 2009): 

 Vzbuzují, aktivují, dodávají energii lidskému jednání a prožívání. 
 Zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem. 
 Řídí průběh, způsob dosahování výsledků. 
 Ovlivňují způsob reagování jedince na své jednání, prožívání a jeho vztahy k ostatním lidem  

Základním prvkem motivace je motiv, tj. zážitek nebo způsob jednání přinášející nějaké uspokojení. 
Samotný smysl chování je již v části definice psychologického pojetí, ale dává přímou souvislost ve 
vzniku a uspokojování potřeb, které vyjadřují nějaké nedostatky v životě lidí. Konečným cílem lid-
ského chování je dosažení nějakého vnitřního stavu, obecně nazývaného uspokojení (Nakonečný, 
2014). 
Smyslem motivace je nenásilné vytvoření pozitivního přístupu k výkonu či typu chování. Slovem 
motivace se tak často označuje jak proces, tak jeho výsledek, tedy skutečnost, že se něco děje, 
stejně jako fakt, že něco existuje (Plamínek, 2015). Aby si člověk zajistil základní životní potřeby je 
stále motivován tím, jak těchto potřeb dosáhnout, v jakém množství a v jaké kvalitě. Naplňování 
potřeb vede k dosahování určitých cílů (mám hlad – musím se najíst – musím si obstarat jídlo – 
najím se – jsem sytý, spokojený a silný k tomu, abych tuto činnost opakoval a volil si další cíle, které 
mi umožní tento stav sytosti ještě zpříjemnit) (Prukner, 2014). 
Bez motivace není možné být šťastným, spokojeným a není možné aktivně posouvat jednotlivé čin-
nosti nebo úkoly, které si sami dáváme v rámci dílčích úkonů a cílů. K tomu, abychom dokázali dílčí 
úkoly plnit potřebujeme mít naplněny základní potřeby a cíle musí být jednoznačně specifikované 
(Nakonečný, 2014). 

1.1 Proces a kritéria motivace 

Procesy motivace vyjadřují to, co se nazývá formálním aspektem interakce osoby a situace: proces 
motivace připravuje jednání a lze ho chápat jako „proces kognitivní kolaborace s emocionálními 
podíly, který více nebo méně nutí k určitému skoncování“, tj. směřuje ke své vlastní redukci, která 
vyjadřuje jeho smysl. W. Herkner uvádí, že pro každý pud a každou potřebu existuje okruh řízení. 
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Ten ovšem u živých bytostí nefunguje tak mechanicky jako u přístrojů. Pojem hodnoty vyjadřuje 
něco žádoucího, a to ve dvojí rovině: 

 rovině fungování organismu jako biologické entity 
 rovině fungování individua jako sociální entity 

Zdroji hodnot jsou jednak tělo jedince, také jedinec jako sociální bytost. Souhrnně tedy lze říct, že 
motivace je postupný proces určující zaměření, trvání a intenzitu chování (Nakonečný, 2014). 

1.1.1 Klíčové pojmy motivace 

Potřeba 
Výchozí motivační stav vyjadřující nějaký nedostatek v biologickém či sociálním bytí jedince – in-
strumentální chování směřuje k redukci dané potřeby (Nakonečný, 2014). 
Potřeby jsou obvykle považovány za dispoziční motivační činitele, a to jak potřeby vrozené, tak i 
potřeby získané během života jedince. Projevují se pocitem vnitřního nedostatku nebo přebytku. 
Zvláštní skupinu tvoří tzv. potřeby funkční, které jsou vzbuzeny při dlouhé nečinnosti některé z 
funkcí organismu (Hrabal, 1989). 
Motiv 
Dispozice jedince „emocionálně odpovídat“ na určité cílové objekty nebo činnosti, tj. prožívat něco 
příjemného a vyhýbat se něčemu nepříjemnému. 
Vůle 
Řízené chování, které má následující podstatné znaky (Nakonečný, 2014): 

 Nezávislost na aktuální potřebě 
 Zaměření chování na anticipované budoucí potřeby 
 Sebereflexe 
 Meta kognitivní vědění o možnostech ovlivnění vlastních emocionálních a motivačních pro-

cesů 
 Sebekontrola 
 Strategie k ochránění úmyslů proti konkurujícím motivačním tendencím  

Incentivy  
Znamenají popud, stimul. Původně pojem z oblasti managementu a personální práce. Úkolová mzda 
a obecněji jakýkoli pobídkový systém → mo vace → odměna (Průcha 1995). 

1.1.2 Kritéria motivace 

Tato kritéria se opírají o názory H. Heckhausena, který definoval tyto základní fenomenologická kri-
téria: 

 Interindividuální rozdílnost a relativní situační nezávislost chování. 
 Silné a dlouhotrvající úsilí, zvláště stavějí-li se mu do cesty překážky. 
 Zaměřený a fázově uspořádaný průběh psychické činnosti a motoriky, až do dosažení při-

rozeného ukončení. 
 Nápadná odchylka psychických činností od předem daného, obvyklého a účelného 
 Vnitřní emocionální prožívání zvláštní pudivé povahy. 
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J.S.Brown se opíral o behaviorální aspekty a stanovil následující kritéria: 
 Proměnná je často označována jako motivující, jestliže umožňuje reakce rozdílné kvality, 

nebo když je obsazuje energií. 
 Proměnná je označována jako motivující, jestliže se učení novým reakcím zdá být závislé na 

přiměřených manipulacích s takovou proměnnou. 
 Proměnná je uvažována jako motivující, když změny těchto proměnných vedou k zeslabení 

určitých reakcí, nebo k jejich zesílení. 
 Určitá proměnná je příležitostně označována jako motivující, jestliže se žádné jiné vysvět-

lení nezdá být přiměřené. 

Při srovnání těchto kritérií zjišťujeme, že v behavioristickém pojetí chybí zřetel k intrapsychickému 
aspektu problému. V tomto smyslu se zde nerozlišuje motivace jako vnitřní proces a motivující 
vnější podnět, jehož motivační vliv závisí na přítomnosti vnitřního motivu. Behavioristický přístup 
je tak jednoznačně zjednodušující a v jistém smyslu zavádějící (Nakonečný, 2014). 

1.2 Potřeby a jejich dělení 

Život člověka můžeme charakterizovat jako neustálé uspokojování různých potřeb, které mají pro 
člověka různou hodnotu. Některé potřeby chápe zdravý člověk jako nutnost (spát, jíst, pít vyprazd-
ňovat se, …) a pokud jsou tyto potřeby uspokojeny – jaksi bezděčně, příliš se jimi nezabývá. Jejich 
uspokojování je automatické (př. potřeba dýchání) a samozřejmé (př. potřeby vyprazdňování). Po-
kud člověk uspokojí základní potřeby nutné ke každodennímu životu (přežití), je schopen uspoko-
jovat potřeby vyšší (př. potřeby seberealizace) (Šamánková, 2011). 
Potřeby můžeme rozdělovat mezi základní typy z hlediska vnímání člověka (Prukner, 2014): 

 potřeby biologické (vrozené – primární), jako např. potřeba dýchat, přijímat potravu, mít 
pocit bezpečí, spánek apod.  

 potřeby sociální (získané), které můžeme rozdělit na kulturní (vzdělání, kulturní a společen-
ský život apod.) a psychické (radost, štěstí apod.)   

Z výše zmíněného plyne, že člověk je při činnostech méně efektivní a vnitřně nespokojený, pokud 
nemá naplněny základní potřeby. Tento samotný fakt je důležitý pro efektivní nastavení nejen den-
ního režimu, ale i pracovních povinností nebo nastavení doby volna během pracovní směny. 

1.2.1 Hierarchie lidských potřeb 

Uspokojování potřeb vede člověka k vyšší výkonosti a tím i možné motivaci. Proto se ve společnosti 
potřebám a bádáním nad nimi věnovalo nemalé úsilí. Americký psycholog Abraham Harold Maslow 
(1908 - 1970) se také bádání věnoval, dokonce sestavil i dnes využívanou pyramidu potřeb. 
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První čtyři kategorie jsou Maslowem označeny za 
nedostatkové potřeby, ostatní jako růstové. První 
potřeby jsou oproti ostatním níže položené (počí-
naje fyziologickými potřebami), jsou významnější a 
jejich uspokojování je podmínkou pro vznik vývo-
jově vyšších potřeb. Zjednodušeně v pojetí: zá-
kladní potřebou je tělo udržet při životě (jíst, pít, dý-
chat), následuje potřeba bydlet, dále je potřeba být 
milován, následuje potřeba být uznáván a teprve 
po těchto potřebách se mohu seberealizovat v za-
městnání (Prukner, 2014; Pionýr, 2018). 
 
Uvědomění základních kategorií pyramidy a základ-
ních posloupností nám dává jasné směřování 
v tom, jak docílit v člověku uspokojení a pozitivní 
smýšlení. V rámci pracovního procesu a efektivity 
práce se setkáváme s tím, že právě nižší kategorie 
pyramidy naplněny nejsou. Dopadem je, že nemo-
hou být naplněny kategorie vyšší, což má přímý do-

pad na motivaci, efektivitu práce a uspokojení. Každý člověk by si měl přímo uvědomovat tyto sou-
vislosti a snažit se o přímé naplnění základních potřeb. 

1.3 Základní dělení motivace 

Pokud má člověk uspokojené základní potřeby, dokáže být mnohem lépe motivován k činnostem, 
dokáže být efektivnější v činnostech a celkově lépe interaguje. Otázkou zůstává, zda jde o činnosti, 
které si sám člověk zvolil, že je chce dělat (např. ve volném čase) nebo jde o úlohy, které jsou zadá-
vány zvenku a jsou spíše povinností (úkony v pracovním procesu). V tu chvíli záleží, jak moc jej čin-
nost naplňuje a podle toho budou jednotlivé činnosti ochotně nebo naopak neochotně realizovány. 
Z tohoto pohledu můžeme dělit motivaci na vnitřní nebo vnější. 

1.3.1 Vnitřní motivace 

Vnitřní motivace přicházejí z organismu, z jedince. Jde o činnosti, které upřednostňujeme na zá-
kladě vlastního impulsu – já chci, já potřebuji. Jde tedy o přímou návaznost na uspokojování potřeb 
a z tohoto hlediska jde jednoznačně o činnosti, které bude člověk vykonávat efektivně. Nemusí jít 
nutně o potřeby základní, jako hlad nebo žízeň, ale může jít o potřeby jako úspěch, užitek, zlepšení 
současné situace nebo i vlastní realizace. 
Chceme-li u jiného člověka pracovat s vnitřní motivací, musíme znát jeho priority, potřeby a lidské 
vlastnosti nebo i aktuální „naladění“, abychom dokázali úkoly nebo činnosti upravovat pro naplňo-
vání potřeb jedince (Prukner, 2014; Pionýr, 2018). 
Osobnostní sféra potřeb člověka se může nacházet ve dvou základních stavech: stavu uspokojení, 
nebo neuspokojení. Stav uspokojení bývá obvykle provázen pozitivními emocemi a může být cha-
rakterizován jako stav potenciální, latentní motivace, stav neuspokojení jako stav aktuální 

Obrázek 1: Hierarchie potřeb (Pionýr, 2018) 
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motivace. Přechod od potenciálního stavu k aktuálnímu, tj. přechod ze stavu uspokojení do stavu 
neuspokojení, je prvním článkem motivačního procesu.  
Frustrace je psychický stav, který vzniká tehdy, je-li jedinci znemožněno: 

 Dosáhnout cíle, na němž mu záleží, protože se mu do cesty postaví překážka. 
 Uspokojit důležité potřeby. 
 Uspokojit své zájmy. 
 Rozhodovat samotnému o svých záležitostech. 

Zdroj obtíží může být vůči jedinci vnější (fyzická překážka, velká vzdálenost, rozhodnutí jiných lidí 
apod.) nebo vnitřní (plachost, úzkostnost, nedůvěra ve vlastní síly, tělesný či smyslový handicap, 
nemoc apod.). Ve školním prostředí může být frustrován nejen žák, ale i učitel (Průcha, 1995). 

1.3.2 Vnější motivace 

S vnější motivací bývá nejčastěji spojena odměna nebo třeba pochvala. Jde o vnější impulzy, které 
ovlivňují naši činnost. Mezi vnější motivace můžeme řadit činitele jako mzda nebo pochvala – nej-
častěji v pracovním procesu, hodnocení – známka, zápočet na úrovni vzdělávání nebo jakýkoli jiný 
benefit.  
Je nutné si uvědomit, že vnější motivací nedocílíme naplnění potřeb, pouze nasměřujeme činnost 
člověka k tomu, aby byl více ochoten proces dokončit. Z tohoto pohledu nemůže být vnitřní moti-
vace efektivnější. Dokonce se často v pracovním procesu setkáváme s tím, že kvůli mzdě lidé vydrží 
v daném zaměstnání, i když činnosti a náplň práce zcela nenaplňuje potřeby (Plamínek, 2015). 

1.3.3 Faktory motivace 

Pro vytvoření motivačního prostředí je potřeba zajistit faktory motivace, které jsou rozhodující pro 
spokojenost. Mezi základní faktory motivace patří (Prukner, 2014):  

 Úcta k lidem – pokud mají být lidé motivováni, tak úcta je důležitým faktorem motivace, 
která dává silný pocit důležitosti. Je zde zahrnuta jistá zásada slušnosti a používání zdvoři-
lých slov (děkuji, prosím).  

 Projevy uznání lidem – projevovat lidem uznání je povzbudí. Poděkování za dobře odvede-
nou práce, ocenění.  

 Poskytování odpovědnosti – při motivaci lidí je potřeba v nich vytvořit pocit, že jsou jejich 
schopnosti uznávány, což vede k jejich určité odpovědnosti. Odpovědnost za svou vlastní 
práci, volbou vlastní cesty k danému cíli. Stačí pouze sdělit cíl a na každém je, aby si k cíli 
zvolil vlastní postup (cestu). 

 Zábava – pro vytvoření optimálního prostředí je potřeba vytvořit příjemnou atmosféru. 
Umožnit chvilkové odpoutání se od práce, které však na druhou stranu zvedne chuť do 
práce. Umožnit bavit se a vytvořit jim k tomu podmínky.  
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1.3.4 Motivace v psychologii 

Problematika motivace v psychologii je značně rozsáhlá. Existuje řada přístupů uplatňujících různé 
výkladové principy (Průcha, 1995): 

 Hédonický přístup – sleduje lidské chování především v souvislosti s prožitkem libosti a ne-
libosti. Člověk směřuje ke stavu maximalizace libosti a vyhýbání se stavu nelibosti, případně 
úniku z něho. 

 Kognitivistický přístup – chápe motivaci jako výsledek funkce poznávacích procesů, vychází 
z předpokladu, že člověk je především „zpracovatel“ informací a „rozhodovací instituce“. 
Lidské chování je tedy logickým výsledkem shromáždění nutných poznatků a výsledného 
rozhodnutí. 

 Homeostatický princip – předpokládá, že přirozený stav organismu je stav rovnováhy jeho 
vnitřního prostředí. Jestliže dojde k poruše rovnováhy (změně) – například strávení potravy 
– nastupuje (je motivováno) chování, které má za úkol ztracenou rovnováhu obnovit. 

 Nehomeostatické přístupy – zdůrazňují tendenci organismu narušit stav rovnováhy (klidu) 
a považují za základní princip lidského chování potřebu aktivity. Motivace může být chá-
pána jako stav organismu či potencionalita osobnosti, může být kladen převažující důraz 
buď na obsahovou, nebo na procesuální stránku. Motivaci chápeme v nejširším slova 
smyslu jako souhrn činitelů, které podněcují, směřují a udržují chování člověka.  

1.4 Motivační typy lidí 

Základní motivační typy lidí jsou celkem 4. Řadíme mezi 
ně objevovatele, usměrňovatele, slaďovatele a zpřesňo-
vatele. Všechny tyto typy dokážeme rozdělit podle krité-
rií dynamika x stabilita a efektivita x užitečnost. Toto roz-
dělení a zatřídění jednotlivých lidí k motivačním typům 
slouží k tomu, abychom dokázali lépe reagovat na pod-
něty, které od lidí přicházejí. Abychom dokázali pružně 
reagovat a dávat správné podněty k tomu, aby byli lidé 
motivovaní.  
 
 
 
 

 

Obrázek 2: Motivační typy lidí (Plamínek, 2015) 
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Objevovatelé 
Jsou vymodelovaní dynamickými preferencemi a zaměřením na užitečnost. V chování se to zpravi-
dla projevuje značnou porcí nezávislosti a samostatnosti. Důležité je zdolávání překážek a přijímání 
výzev. Objevovatelé bývají netrpěliví, chtiví informací a upřímně nesnášejí, když je někdo řídí. 
Mají dobré předpoklady ke kreativní práci. Dokážou respektovat svobodu okolí, ale vyžadují ji od 
druhých. Mají výraznou řeč těla. 
Usměrňovatelé 
Jsou kombinací dynamických preferencí zaměřených na efektivitu. Dynamická složka jim nebrání 
v riskantních aktivitách, efektivita je předurčena především pro společenské procesy a vztahy mezi 
lidmi. Vnímají velmi citlivě hierarchická uspořádání společnosti a mají potřebu velmi rychle lidi do 
takových struktur zařazovat. Jsou rádi středem pozornosti. Bývají vůdci velkých skupin, protože do-
vedou přesvědčit i v tématech, která ostatní neumí dost dobře uchopit. 
Slaďovatelé 
Jde o typ zaměřený na stabilitu a efektivitu. Vše se točí kolem lidí, kolem jejich vztahů, pocitů a 
spokojenosti. Není pro ně důležité, kdo je výše a kdo níže, ale spíše je zajímá, jak to vypadá v ploše 
– kdo s kým a proč. Nevadí jim, když máte jiný názor a mají vysoce rozvinutou empatii. Slaďovatelé 
nevytvářejí hierarchie, ale sítě. Jsou oporou sociální struktury. 
Zpřesňovatelé 
Jsou kombinací zaměření na užitečnost a stabilitu. Nevytvářejí dokonalé prostředí, rádi by byli do-
konalé sami. Bývají spolehliví a pečliví, pyšní na sebe i své okolí. Obvykle je zajímají statistiky a čísla, 
analyzují data. Skrývají emoce a působí chladně. Rozkrývají se pouze dobrým známým. Umí být ale 
i výbušní, kdy agrese přichází pravidelně i bez zjevné příčiny. Respektují nadřízené, vidí v nich for-
mální autoritu (Plamínek, 2015). 
 
 

Obrázek 3: Motivační typy lidí – rozdělení (Plamínek, 2015) 
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1.4.1 Poznávání motivačních typů 

Pro určení motivačního typu člověka nestačí pouze definice. Je k tomu potřeba lidi aktivně zkoumat, 
zjišťovat jejich reakce na vzniklé situace a dlouhodobější práci. Je nutné sledovat pracovní prostředí 
a jednotlivé pohnutky. Důležité je také naučit hodnotit sama sebe, kriticky, bez příkras. 
I přesto lze určit motivační typy v určitých základních parametrech. Reakcí na pochvalu či kritiku, 
reakcí na zátěž či nespravedlnost nebo i další typické situace. 
Jednotlivé reakce jsou popsány níže. 
Reakce na pochvalu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 4: Motivační typy lidí (Plamínek, 2015) 

Obrázek 5: Reakce na pochvalu (Plamínek, 2015) 
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Reakce na kritiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reakce na zátěž 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reakce na nespravedlnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 6: Reakce na kritiku (Plamínek, 2015) 

Obrázek 7: Reakce na zátěž (Plamínek, 2015) 

Obrázek 8: Reakce na nespravedlnost (Plamínek, 2015) 
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Podle reakcí na jednotlivé situace dokážeme snáze určit typ jednotlivých lidí. To nám pomůže k ur-
čení motivačních vzorců a také nabízí informaci k tomu, jak správně pozitivně motivovat, zadávat 
úkoly nebo práci tak, aby lidé byli produktivní, spokojení a nedocházelo k nežádoucím faktorům 
pracovního nasazení, jako nespokojenost, vyhoření apod (Plamínek, 2015). 

1.4.2 Motivační vzorce  

Po vytvoření motivačního prostředí je zapotřebí jeho vyladění pro uspokojení individuálních rozdílů. 
Každý člověk je jiný a má oblíbený způsob, jak být motivován. Tyto rozdíly je potřeba rozeznávat. 
K tomu vedou motivační vzorce (Prukner, 2014).  

 Proaktivní x reaktivní – proaktivní lidé často projevují iniciativu a smysl pro nové věci. Mají 
rádi, když jsou iniciátory uvádění věcí do pohybu. Teorii převádějí do praxe. Naproti tomu 
reaktivní lidé dávají přednost vyčkávání. Čekají na oslovení a požádání k určité činnosti. Jsou 
opatrní a vše si nejdříve důkladně nastudují.  

 Interně motivovaní x externě motivovaní – interně motivovaní lidé mají své vlastní jednání 
a nepřijímají názory jiných. Domnívají se, že jejich názor je správný a dělají správnou věc. 
Externě motivovaní lidé musí mít zpětnou vazbu. Zajímá je názor jiných, aby se ujistili, že 
jejich jednání je správné.  

 Orientovaní na stejnost x orientovaní na odlišnost – jsou lidé, kteří rádi dělají věci již 
ozkoušené a jiní dávají přednost experimentům a novým věcem.  

 Nezávislí x kooperativní – zde je hlavní odlišnost v preferencích sólové práce a týmové 
práce.  

1.5 Motivace k učitelství 

Motivační způsobilost (osobní a pracovní zaměřenost) určuje míru zvládnutí úkolů podle souladu 
osobních potřeb, perspektiv, aspirací pracovníka s prostorem, který v tomto směru vytváří jeho pra-
covní zařazení. Záleží na tom, zda učitel porozuměl své úloze a nakolik se s ní ztotožnil. Přímým 
cílem práce učitele je splnění společenského úkolu. Ten může být sám motivem, ale mohou jím být 
také osobní ambice učitele nebo obojí ve shodě či v rozporu. Podle slov S. L. Rubinštejna „u člověka 
jako společenské bytosti je nutná a oprávněná existence motivů činnosti, které přesahují hranice 
přímých samotných úkolů. Vše, co člověk dělá, má kromě bezprostředního výsledku – jímž je pro-
dukt, který jeho činnost přináší – ještě i jakýsi společenský efekt“. Skutečné uspokojení přinášejí 
motivy, které vyplývají ze snahy o prospěch celé společnosti i každého žáka. V tom je základ spole-
čenské motivace činnosti učitele (Pařízek, 1988). 
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2 UČITELSKÉ POVOLÁNÍ 

Profese učitele poutá pozornost pedagogů, odborníků v oblasti vzdělávání a širší veřejnosti již od 
starověku, kdy se učitelství začalo vyvíjet jako samostatné a plnohodnotné povolání, přičemž názory 
na vyšší cíl učitelské profese – poslání se v podstatě nezměnily dodnes. „Dobří učitelé se zajímají 
nejen o intelektuální růst svých žáků, ale i o rozvoj jejich morálního charakteru. Učitelé pomáhají 
svým žákům posilovat jejich morální a osobní charakter nikoli tím, že by je jen učili o principech, ale 
hlavně tím, že jim jsou příkladem" (Švecová, Vašutová, 1997). Požadavky na učitele již prakticky od 
počátku profese v zásadě korespondují se současnými učitelskými kompetencemi (Průcha, 2015).  

2.1 Učitel 

Přesto, že pojem učitel všichni znají, a i aktivně používají, v literatuře nebo legislativě tento pojem 
zastoupen příliš není. Nejčastěji se setkáme s výrazem pedagogický pracovník. Pedagogickým pra-
covníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, výchovnou, speciálně pedagogickou nebo pedago-
gicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného. Je zaměstnancem právnické 
osoby, která vykonává činnost školy nebo zaměstnancem státu, ředitelem školy, není-li k právnické 
osobě vykonávajícím činnost školy v pracovně právním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. 
Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává pedagogickou činnost v zařízení 
sociální péče (561/2004 Sb.). 
Oborem práce učitelů i ostatních pedagogických pracovníků jsou činnosti, kterými uskutečňují péči, 
výchovu a vzdělávání dětí. Tyto činnosti vykonávají v rámci stanoveného úvazku ve škole nebo ve 
výchovně vzdělávacích programech nad rámec vyučování ve škole či školském zařízení. Specifika 
činností se váží ke společenským cílům výchovy a vzdělávání ve vzdělávacím systému. Diferencují 
se vzhledem k věkovým, kulturním, zdravotním a sociálním zvláštnostem jedinců (Vašutová, 2004). 
Požadavky na učitele jsou dnes shrnuty do koncepce učitelské přípravy, kam patří následující složky:  
a) odborně předmětová 
b) pedagogicko-psychologická 
c) praktická 
d) všeobecný základ 
Již od přípravného vzdělávání jsou učitelé, postupně, vtahováni do všech oblastí, které jsou nutné 
pro výkon profese učitele. Jinak řečeno: je požadováno (existují i tzv. „učitelské standardy“), aby 
učitelé byli kompetentní ve svém oboru, v pedagogicko-psychologické sféře, aby byli schopni uplat-
ňovat a stále zdokonalovat své praktické profesní dovednosti a aby měli všeobecný základ a souvis-
losti. Jak dále uvidíme, mít osvojené všechny nutné kompetence však ještě pro učitele neznamená 
mít prestiž čili patřičné společenské uznání, což ve svém důsledku úzce souvisí s aktuální nízkou 
atraktivitou učitelské profese. 
Kromě toho jsou dnes, díky velkému zájmu o srovnávací analýzy zaměřených na učitele, i do mezi-
národních přehledů OECD, Evropské unie, UNESCO či měření IEA začleňovány různé charakteristiky 
učitelů primárních škol a dalších stupňů vzdělávání, což opět dokládá významnost činnosti učitele. 
Soudobé výzkumy se například zaměřují na věkovou strukturu učitelů nebo na délku praxe učitelů 
– a zjišťuje se, do jaké míry mají tyto dva indikátory vliv na kvalitu edukačního procesu (Průcha, 
2015). 
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2.2 Atraktivita povolání 

Ze zpráv Eurydice (Evropská komise/EACEA/Eurydice, 2015) vyplývá, že učitelů v Evropě postupně 
ubývá a že za nízkým zájmem o vykonávání profese učitele stojí právě klesající prestiž tohoto povo-
lání, zejména pak zhoršení pracovních podmínek učitelů a jejich relativně nízký plat v porovnání 
s platy v jiných intelektuálních profesích. Mimo to také zmiňuje také zhoršení podmínek prostředí 
školy.  
Pro to, aby učitelská profese opět nabyla atraktivity a získala nové nadějné učitele, je zapotřebí 
především posílit kladné vnímání a zdůraznit velký společenský význam této profese. Také zlepšit 
pracovní podmínky učitelů. Mezi ukazatele mající přímý vliv na atraktivitu učitelské profese, patří 
vnímání profese učitele samotnými učiteli a úcta či ocenění, kterých se u této profese dostává ve 
společnosti. Porozumění těmto faktorům může nabídnout cesty, jak do školství přilákat nejvhod-
nější uchazeče.  
Vzhledem k tomu, že spokojenost v zaměstnání obvykle vede k většímu pracovnímu nasazení, mo-
hou ukazatele a proměnné hodnotící spokojenost učitelů ve své profesi také zvýšit úsilí učitelů, 
atraktivitu profese i nové metody učení.  
Výše zmíněná zpráva poukazuje, že jedním z faktorů určení dostatku nebo nedostatku učitelů, je 
zhodnocení stavu trhu práce. To ovšem nefunguje ve chvíli, kdy nedostatek učitelů narušuje celou 
vzdělávací soustavu. V tu chvíli je nutné přistoupit k dalším úvahám a vhodné volbě dalších ukaza-
telů. I proto začaly vznikat v některých zemích Evropy kampaně pro zlepšení obrazu učitelské pro-
fese (Česká republika nebyla do těchto akcí zapojena). 
Pracovní prostředí má vliv na spokojenost žáků i pedagogů. Pro získání nových adeptů je nutné mít 
prostředí školy utvořeno moderním a čistým vzhledem s odpovídající spoluprací učitelů mezi sebou 
a dobrým vzájemným vztahem učitel / žák. 
Šetření TALIS o spokojenosti učitelů v roce 2013 prokázalo, že 90 % učitelů je spokojeno se svou 
profesí, ale pouze 18 % učitelů pociťuje, že si veřejnost jejich profese váží. Nicméně statistiky a 
ankety dotazující se veřejnosti poukazují na jiné výsledky. Tento fakt může vznikat nutností řešit 
problémy žáků s jejich rodiči, kde dochází i k ne zcela pozitivním jednání. (Evropská komise, Eu-
rydice, 2015) 

2.3 Kvalita práce učitele 

Na základě některých zahraničních dokumentů vzdělávací politiky (OECD, 2005; Schleicher, 2011) i 
dalších empirických pedagogických výzkumů (Walberg & Paik, 2000; Day et al., 2007; Hattie, 2009) 
bylo prokázáno a můžeme konstatovat, že kvalita práce učitelů je jedním z nejdůležitějších faktorů, 
který má vliv na kvalitu vzdělávání. OECD proto ke zkvalitnění vzdělávání doporučuje, mimo jiné, 
vytváření příznivých pracovních podmínek pro učitele, aby tak kvalitní učitelé setrvávali v profesi. 
Bylo totiž také zjištěno, že odchody učitelů z profese jsou nejvyšší během prvních let praxe, později 
jejich množství ubývá a opět narůstají před dosažením důchodového věku. Začínající učitelé dávají 
mnoho času, energie i finančních prostředků do jejich přípravného vzdělávání a po vstupu do pro-
fese jsou neadekvátně odměňováni vzhledem k náročnosti učitelské práce. Aby se množství čas-
ných odchodů z profese snížilo, měli by, podle doporučení OECD, začínající učitelé dostávat speci-
fickou podporu formou strukturovaných programů, i prostřednictvím uvádějících učitelů (mentorů), 
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pomocí sníženého úvazku, spolupráce s vysokými školami vzdělávajícími učitele a také by se mělo 
zabránit tomu, aby začínali ve složitějších podmínkách problémových škol, například v ohrožených 
lokalitách (Walterová, 2015). Je zřejmé, že je potřeba „zatraktivňovat“ učitelské povolání i proto, 
aby, zejména pak ti kvalitní, učitelé zůstávali ve školství – což má následně samozřejmě pozitivní 
dopad na celkovou kvalitu vzdělávání v daném státě. 

2.4 Prestiž učitelské profese 

Prestiž bývá obvykle chápána jako určitý způsob pozitivního hodnocení, ocenění, úcty, která se pro-
kazuje osobám, předmětům, sociálním pozicím, činnostem atd. (Kapr, 1967). Jinými slovy ji lze vy-
jádřit jako váženost, které se lidé ve společnosti těší. Často bývá zaměňována s pojmem sociální 
status, ale spíše ji lze považovat za jakýsi parametr či indikátor sociálního statusu. Prestiž povolání 
se váže k dané pozici, nikoliv k osobě, která tuto pozici zastává. Ze všech typů prestiže je prestiž 
povolání relativně nejstálejší.  
Mezi hlavní kritéria při posuzování prestiže povolání jsou parametry jako znalosti, význam pro spo-
lečnost a zodpovědnost, praktická potřebnost povolání pro společnost nebo výše příjmu (Socho-
rová, 2014). 
Dlouhodobě se v České republice sledují jednotlivá povolání z pohledu prestiže, jak dané povolání 
hodnotí veřejnost. Vzhledem k důležitosti tohoto parametru jsou výzkumy a výstupy z výzkumů zve-
řejňovány pravidelně, každé 3 roky. I podle toho můžeme určovat a zhodnocovat změny, které na-
příč jednotlivými profesemi nastávají.  
Z žebříčku prestiže povolání vyplývá, že učitelská profese zde dlouhodobě zaujímá přední příčky. 
Učitel na vysoké škole se od roku 2004 do roku 2007 umístil na 3. místě z pohledu prestiže, učitel 
na základní škole byl od roku 2004 do roku 2007 zařazen na 4. příčku. Dle průzkumů z let následují-
cích se obě profese posunuly o příčku níže, nicméně se stále drží na velmi vysokých pozicích a mů-
žeme konstatovat, že ze strany veřejnosti je tato profese vnímána jako prestižní (CVVM SOÚ AV ČR, 
2019).  
Prestiž, stejně jako další ukazatele, mohou být pro absolventy škol těmi nosnými k tomu, aby dále 
pokračovali ve studiích na vysokých školách pedagogických. Pokud se i nadále bude povolání učitele 
držet na horních příčkách, může to dopomoci postupnému navyšování absolventů pedagogických 
škol ve školství. Nejde o jediný ukazatel, dalšími ukazateli je již zmíněná motivace, plat nebo nároč-
nost povolání jako takového. 

Obrázek 9: Prestiž povolání (CVVM SOÚ AV ČR, 2019) 
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2.5 Učitelé v České republice 

Učitele v České republice rozdělujeme nejčastěji podle toho, na jakém stupni vzdělávání a druhu 
školy pracují. To je podmiňováno typem jejich profesní přípravy a na druhé straně to ovlivňuje pra-
covní podmínky i platové hodnocení a prestiž (Průcha, 2009). 
Při relativním porovnávání učitelů z hlediska stupně zjišťujeme, že nejvyšší zastoupení učitelů je u 
učitelů základních škol, následují učitelé středních škol. Učitelé mateřských škol mají také nemalé 
procento zastoupení. Spíše minoritními složkami jsou učitelé konzervatoří a vyšších odborných škol. 
Při porovnání z hlediska statistik jednotlivých školních období vyplývá, že se počet učitelů celkově 
zvyšuje. V porovnání let 2010/2011 a 2020/2021 jde o nárůst počtu učitelů o 9,9 %, což odpovídá 

asi 13 000 učitelů. Nejvyšší nárůst učitelů je zaznamenán od let 2017/2018, kdy jde o skokové ná-
růsty počtu učitelů o 3000 za rok (MŠMT, 2021). 

  

Obrázek 10: Změny počtu učitelů v letech (MŠMT, 2021) 
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3 ODMĚNA ZA ODVEDENOU PRÁCI 

Učitelská profese, pokud se jedná o učitele ve státním sektoru, spadá pod tzv. platové tarify.  Za-
městnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařa-
zen. Zařazení do platové třídy je podle druhového vymezení prací v pracovní smlouvě a v jeho me-
zích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Platový stupeň se určuje podle doby dosažené 
praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní služby nebo civilní služby. Platový tarif 
se dělí na platovou třídu a platový stupeň: platová třída – závisí stejně jako u mzdy na složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti práce, jedná se tedy o druh práce. Platových tříd je 16. Pokud je za-
městnancem vedoucí pracovník, je zařazen do té třídy, kam spadá nejnáročnější z prací, které vy-
konává. Platový stupeň – se určuje podle zkušeností a doby praxe zaměstnance a pro každou pla-
tovou třídu existuje 12 platových stupňů. Vláda platové tarify stanoví nařízením a taktéž určuje (zá-
kon 262/2006 Sb.): 

 způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavateli na platby a na od-
měny 

 zařazení do platových tříd  
 kvalifikační předpoklady potřebné pro práci v jednotlivých platových třídách 
 způsob zařazení zaměstnanců do platových tříd 
 podmínky pro započítání praxe 
 podmínky pro zvláštní zařazení do platové třídy (například podle talentu, fyzické zdatnosti 

apod.) 
 stupnice platových tarifů, které jsou obvykle platná pro příslušný kalendářní rok. 

3.1 Plat učitele 

Povolání učitel ve státní sféře se řídí dle tarifních tabulek dle nařízení vlády č. 341 / 2017 Sb. s no-
velizací od září 2021. Dle vzdělání a množství uznané praxe jsme schopni určit výši hrubého měsíč-
ního příjmu pedagogického pracovníka. Náhled aktuální tarifní tabulky je níže. 

Obrázek 11: Platové tabulky 2021 (Nařízení vlády č. 341/2017Sb., 2021) 

V 1. čtvrtletí roku 2020 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočítané množství 
zaměstnanců v národním hospodářství celkem 34 077Kč, což je o 1 610Kč více než ve stejném ob-
dobí roku 2019. 
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Ve 2. čtvrtletí roku 2021 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty za-
městnanců v národním hospodářství celkem 38 275 Kč, což je o 3 893 Kč více než ve stejném období 
roku 2020 (Český statistický úřad, 2021). 
Z těchto porovnání plyne, že od roku 2019 činí nárůst průměrné mzdy o 5 500 Kč, což činí nárůst o 
14 %. Tento fakt je zohledňován také u platových tabulek. 
Porovnáme-li průměrnou mzdu z roku 2020 s průměrnou mzdou z 1. čtvrtletí 2020 zjistíme, že tou 
dobou v České republice byla mzda učitele (absolventa pedagogické školy) v 1. platovém stupni 
s dobou praxe do 2 let o 3 140 Kč nižší oproti průměrné mzdě ČR. Utvoříme-li stejné porovnání ve 
2. čtvrtletí roku 2021, dostáváme se ve stejné kategorii k podhodnocení mzdy učitele o 6 105 Kč.  
 
Vláda ČR se dlouhodobě snaží o navýšení finančních prostředků na mzdách pedagogických pracov-
níků. Ovšem z porovnání výše jasně vyplývá, že i když dochází k postupnému navyšování mezd ve 
školství, stále není tento trend dostatečný a učitelé jsou oproti průměru stále velmi podhodnoceni. 
Vzhledem k tomu, že se od roku 2018 medializuje problematika podhodnocení učitelů a vláda dává 
ohodnocení učitelů vyšší prioritu, může jít o jeden z důvodů, proč od roku 2018 dochází k navyšo-
vání počtu učitelů v České republice. 

 Obrázek 12: Platové tabulky 2020 (Pedagogická komora, 2020) 
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3.2 Kariérní řád 

V České republice doposud žádná obdobná celostátní kampaň na podporu učitelů nevznikla. Přesto 
v současnosti můžeme hovořit o snaze „zatraktivnit“ profesi učitele, a to i na základě navrhovaného 
kariérního řádu, často diskutovaného také v médiích, jenž byl však v létě 2017 zamítnut Poslanec-
kou sněmovnou ČR. Kariérní řád učitelů předpokládal, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů 
od začínajících přes samostatné po vynikající. Podle tohoto zařazení měli být také odměňováni. 
Každý začínající učitel by navíc musel absolvovat dvouleté adaptační období, zakončené atestačním 
řízením ve škole, v níž by působil. Pomáhal by mu takzvaný uvádějící učitel za příplatek 3 000 korun 
měsíčně, nebo 1 500 korun při sníženém úvazku. Třítisícový příplatek měli mít ze zákona rovněž 
učitelé třetího stupně za to, že by zajišťovali profesní rozvoj pedagogických pracovníků školy a me-
todicky usměrňovali a koordinovali vzdělávací a výchovnou činnost učitelů. Celkem si díky postupu 
do vyššího tarifního stupně měli polepšit o 5 000 korun měsíčně. Navrhovaný kariérní řád měl 
obecně zvýšit příplatky pro třídní učitele a pedagogy, kteří vykonávají některé specializované čin-
nosti. Kariérní řád měl také pomoci „nepedagogům“ v řadách učitelů, kteří na středních školách 
vyučují odborné předměty. Odborná kvalifikace by byla uznána těm, kdo za sebou mají nejméně 20 
let v oboru (MŠMT, 2020). 

3.3 Profesní rozvoj učitelů 

Dalším tématem, které se, zvláště pak v očích samotných učitelů, stává stále významnějším, je pro-
fesní rozvoj či další vzdělávání (další vzdělávání je povinností pedagogických pracovníků, viz zákon 
o pedagogických pracovnících – 563/2004 Sb.). Potřeba kvalitního profesního rozvoje učitelů je 
dlouhodobě stanovenou prioritou v mnoha zemích světa. V USA je dokonce tento požadavek sou-
částí zákona No Child Left Behind (2001), v němž je určeno pět kritérií, která musí kvalitní profesní 
rozvoj učitelů splňovat: 

 být trvale udržitelný, intenzivní, zaměřený na konkrétní učivo – mít pozitivní a trvalý dopad 
na výuku a výkon učitele 

 přímo se vztahovat k národním standardům vzdělávacího obsahu a standardům hodnocení 
výsledků učení žáků 

 zdokonalovat učitelovy oborové znalosti v aprobačních předmětech 
 rozvíjet učitelovo porozumění efektivním výukovým strategiím, založeným na vědeckých 

poznatcích 
 být pravidelně vyhodnocován vzhledem k efektivitě učitele a výsledkům žáků 

Důraz na účinky profesního rozvoje učitelů na výsledky žáků je též trvale v zájmu evropské vzdělá-
vací politiky. Přestože tzv. lisabonská strategie (2000-2010) již, coby koncept Evropské unie, časově 
vypršela, její cíle jsou jakoby dlouhodobé, neboť mají vytvořit z Evropské unie dynamičtější a kon-
kurenceschopnější ekonomiku světa založenou na znalostech, schopnou udržitelného hospodář-
ského růstu, dále je cílem vytvářet kvalitní pracovní příležitosti a zachovávat sociální soudržnost. 
Bylo konstatováno, že tuto strategii se nepodařilo během deseti let dostatečně naplnit (Starý a kol., 
2012). 
Aktuálně je v oblasti vzdělávání věnována patřičná pozornost práci učitelů, jelikož kvalita učitelů 
významně a přímo úměrně souvisí s výsledky žáků. Už v roce 2007 Evropská unie doporučovala, aby 
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dvě třetiny výdajů na školství byly přiděleny na odměny učitelů. Ukazuje se však, že místo toho se 
stále zůstává u snah snižovat počty žáků ve třídách či zvyšovat počty hodin přímé výuky. 
Obecně se pro profesní rozvoj učitelů doporučuje již od úplného začátku pozorně sledovat a pod-
porovat učitele. Všichni noví učitelé by se tak měli účastnit programu zaškolení, měly by být pravi-
delně posuzovány individuální potřeby profesního rozvoje učitelů, také se apeluje na aktivní zapo-
jování učitelů do vnitrostátních a mezinárodních programů výměny a mobility. Otázkou je, do jaké 
míry se tato doporučení skutečně plní, nebo jestli se plní pouze formálně.  
Hlavním problémem v České republice je slabé monitorování dalšího profesního rozvoje učitelů, 
ačkoliv byl státem zřízen Národní institut pro další vzdělávání. Další problém je nedostatečné uvá-
dění začínajících učitelů do profese, jenž je plně v kompetenci ředitele školy. Doposud žádný pod-
půrný systém (i kvůli zamítnutí návrhu kariérního řádu) v České republice neexistuje. V České re-
publice také chybí standard učitelské profese, který však již byl v mnoha evropských zemích zave-
den a funguje. Sice máme průběžné vzdělávání učitelů legislativně stanoveno jako povinnost, 
ovšem zcela chybí monitoring této povinnost na národní úrovni, což se ukazuje jako negativní 
stránka českého školství, která může z pohledu učitelů také působit značně demotivačně. 
Přesto se však v českém školství začíná stále hlasitěji hovořit o mentoringu učitelů, který se po-
stupně stává součástí učitelské kariéry mající několik stupňů. Etapy profesního rozvoje je možné 
odlišit podle toho, které zájmy či obavy jsou u učitele dominující (Duschinská, K., Píšová M. a kol., 
2011):  
1. orientace na „já“, přežití  
2. orientace na pedagogickou situaci  
3. orientace na žáka 
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4 MOTIVACE BUDOUCÍCH UČITELŮ 

Při výběru budoucího povolání je motivace studentů tím nejdůležitějším a záleží především na jed-
notlivých prvcích a vjemech, které do tohoto výběru zasahují. Mnohé již byly zmíněny, například 
výše mzdy či prestiž povolání. Do samotného výběru však zasahují i další podněty, jako délka pra-
covní doby, doba volných dnů či pracovní náplň. Z těchto motivů se mimo těch pozitivních můžeme 
setkat i s možnými obavami. 

4.1 Pozitivní motivace pro budoucí učitele 

Mezi vnější motivy pozitivního ladění řadíme ty, jež působením z okolí ovlivnily jedince pro volbu 
pedagogické profese. Vnějšími motivy mohou být vliv prostředí, politická situace, nastavení společ-
nosti a další. Vnější motivy výběru pedagogické profese byly rozděleny podle toho, zda působí po-
zitivně nebo negativně na výběr učitelské profese.  
Rodinná tradice učitelství je jedním z faktorů v rozhodování pro volbu učitelského povolání. Mnoho 
studentů pedagogické fakulty má ve svém okruhu příbuzných učitele, přičemž nejčastěji to je právě 
rodič (Havlík, 1995). Vališová a Kasíková (2011) dále uvádí, že jedním z motivů může být snaha o 
identifikaci s kladným vzorem pedagoga z dětství. Mnoho dětí si již od útlého věku hraje formou 
námětových her na učitele, mnohdy se jím také stanou. Motivací pro výkon pedagogické profese 
bývá prestiž učitelského povolání (Havlík, Koťa, 2007).  
V září 2019 vydala Lucie Zormanová výzkumný článek ohledně motivace budoucích učitelů při vý-
běru učitelského povolání. Zaobírala se především tím, že vysoké procento studentů hlásících se na 
pedagogické školy již rovnou na školu nenastoupí. Tito studenti si nakonec namísto oborů pedago-
giky vybírají jiná odvětví. Zároveň ti, co se rozhodnou nastoupit ke vzdělávání již mají snahu studia 
dokončit. Při výběru následného povolání pak vysokou míru hrají především pozitivní myšlenky a 
motivace pro pozici učitele, vnímaná především v prázdninách, dojmu jednoduché práce či krátké 
pracovní doby. Mnozí také vnímají jako důležité mít možnost formovat osobnosti dětí či vztah k dě-
tem jako takový (Zormanová, 2019). 

4.2 Negativní motivace pro budoucí učitele 

Negativními vnitřními motivy rozumíme takové zvnitřněné důvody dané osobnosti, které jedince 
odrazují od volby učitelské profese. Již samotné nastavení osobnosti takového jedince nekorespon-
duje s osobnostními požadavky na pedagogického pracovníka. Při působení pozitivních motivačních 
vlivů někdy může dojít ke změně postoje, nicméně při spolupůsobení s negativními vnějšími vlivy je 
pedagogická kariéra takového člověka nemyslitelná. Vašutová (2009) uvádí záporně vnímané 
aspekty učitelské profese následovně: 
Přibývající agresivita dětí může působit jako negativní faktor pro výběr učitelské profese. V posled-
ních letech stále více přibývá situací, kdy šikana směřuje od žáků k jejich učiteli, který mnohdy nemá 
zastání ani z řad vedení školy. Což je pro některé jedince bezpochyby velmi negativně působící fak-
tor při rozhodování o budoucím povolání. Nástroje učitelů k udržení pořádku v kolektivu dětí jsou 
více omezené než v době předchozí generace, čehož děti, zejména v období puberty, mohou zneu-
žívat. Celkový negativní přístup žáků ke vzdělávání, který mnohdy souvisí s konflikty a agresivním 
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patologickým chováním, je velmi často rozhodujícím faktorem pro volbu, dokonce až odvrácení se 
od volby pedagogické profese. Nedostatečný pocit bezpečí ve škole i mimo ni také může působit 
negativně při volbě studia, respektive povolání. Potřeba bezpečí patří mezi jednu ze základních po-
třeb. Maslow ve své pyramidě potřeb pocit bezpečí řadí na druhou příčku, ihned za těmi biologic-
kými.  

4.3 Začínající učitelé 

Absolventi pedagogických škol, kteří se rozhodli pokračovat v cestě za povoláním učitel nemusí mít 
a nemají jednoduchou cestu v kariéře učitele. Již výše bylo zmíněno, že na školách v České republice 
ne zcela dobře funguje zavádění nových učitelů. I proto se začínající učitelé mohou potýkat s výraz-
nými problémy, které mohou v extrémních případech způsobovat zanevření na toto povolání.  
U povolání učitele dochází k „profesnímu nárazu“. Praxe vyžaduje už od prvotního okamžiku ná-
stupu do školy plnění veškerých povinností a učitel přijímá plnohodnotnou odpovědnost za dosa-
žené výsledky (Průcha, 2009). 
Podlahová (2004) upozorňuje na další odlišnost učitelské profese od jiných povolání, která může 
komplikovat adaptaci a stabilizaci začínajícího učitele. Vidí ji v nejasné představě o konečném pro-
duktu – tedy cíli pedagogického působení. Zatímco v jiných profesích je konečný produkt „k vidění“ 
reálně a v časově dostupném termínu, učitel nikdy přesně neví, zda a v jaké míře bylo jeho působení 
prakticky zúročeno, a jaká je tedy díky jeho práci úspěšnost jeho žáků. To může přinášet pocity 
neuspokojení, zbytečnosti a marnosti z učitelovy práce. 

4.3.1 Proměna rolí a utváření vztahů 

Při zavádění nových učitelů do škol jsou absolventi ovlivňováni prostředím nového pracovního 
místa, novými kolegy učiteli, kteří utvářejí a dotvářejí celkový pocit z pracovního prostředí a také 
novým vedením práce i pracovní náplní. Nastupující učitel se dostává do významné proměny rolí. 
Z posluchače, který je po řadu let veden a kontrolován, se stává učitel, který musí odpovědně vést 
rozvíjet i objektivně hodnotit desítky žáků nebo studentů. Dostává se do situací, kdy musí cíleně 
korigovat své jednání a chování i vyjadřování.  
Dostává se však také do situací, kdy musí úzce spolupracovat a komunikovat s rodiči, neboť ti oče-
kávají, že učitel bude vyhledávat nové "moderní" metody, netradiční přístupy a bude aktivně řešit 
výchovně-vzdělávací problémy. V oblasti komunikace a mezilidských vztahů jsou nároky na učitele 
vysoké a zvyknout si v nové pozici není ze dne na den. Aby tato proměna rolí proběhla bez problémů 
a bez narušení očekávání učitele nebo vedení školy, měla by také škola jako instituce v rámci zavá-
dění nových učitelů přistupovat individuálně a proaktivně k absolventům, aby hned zpočátku nena-
rušila motivaci, očekávání a proaktivní přístup nastupujícího učitele (Průcha, 2009). 

4.3.2 Pomoc a podpora začínajícím učitelům 

Začínající učitelé se budou vždy potýkat s četnými profesními problémy. Často se hovoří o tzv. úvod-
ním šoku, kdy se mladému učiteli může vše jevit jinak, než si představoval a má vykonávat činnosti, 
na které se necítí připraven. Jedním z hlavních důvodů může být fakt, že samotná výuka a úvazek 
v rámci jednotlivých tříd tvoří pouze část povinností učitele. Ostatní složky samotného úvazku ale 
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nesouvisí pouze s přípravami na výuku, ale také s ostatními administrativními úkony, které jsou 
v rámci školského zařízení nutné řešit. 
Jako podpora pro začínající učitele jsou často metodické pokyny, které školské zařízení vydává. 
V nemalém procentu je na škole začínajícímu učiteli přidělen tzv. zavádějící učitel, který pomáhá se 
všemi potřebnými administrativními i dalšími úkony. 
Pokud jde o samotnou pedagogickou činnost, potřebují začínající učitelé podporu od „starších a 
zkušenějších“, ovšem v závislosti na úrovni přípravy, individuálních předpokladů nebo náročnosti 
situace, kterou učitel řeší. Někdy postačuje rada, jindy je třeba účelnější podpora nebo povzbuzení. 
Tato podpora by neměla vyznívat jako poučování nebo povyšování (Průcha, 2009). 
S nástupem moderních technologií a přestupem na ať už distanční výuku či elektronické třídní knihy 
a hodnocení se nastupující učitelé mohou setkat s obtížemi s efektivním využíváním těchto ná-
strojů. Během studia vysoké školy je důraz kladen spíše na základní metody. Konkrétní využívání a 
ukázky těchto nástrojů nejsou prioritou, a proto při nástupu do zaměstnání může být aktivní využití 
online nástrojů problémem, kdy je nutné od ostatních kolegů aktivní podpory. 
 

4.3.3 Pedagogické problémy začínajících učitelů 

Během studií na vysoké škole prochází studenti nemálo předměty řešící problematiku pedagogiky 
nebo psychologie. Studenti následně vstupují do výuky nebo výchovně vzdělávacího procesu s tím, 
že se žádné problémy nemohou objevit. V nemálo případech se setkáváme se situacemi, které je 
nutné intuitivně řešit a často na samotném vyřešení závisí následný status učitele u žáků. 
Při zjišťování problémů, se kterými se začínající učitelé potýkají se na nejvyšších příčkách podle Prů-
chy (2009) objevuje práce s neprospívajícími žáky, udržení kázně a pozornosti, udržení motivace 
žáků nebo adekvátní reakce při neočekávaném vývoji ve vyučování. Všechny tyto problémy uvedlo 
jako problematické více než 50 % učitelů při šetření v empirické studii. 
Přitom všechny tyto problému spolu více či méně souvisí. Ve chvíli, kdy se učiteli nepodaří žáka 
dostatečně „vtáhnout“ do problematiky, nezvolí vhodnou motivaci, hodina pro žáka nebude zají-
mavá a dojde ke snížení pozornosti. Jakmile žák nevěnuje výuce pozornost, vznikají problémy 
s kázní a přímým důsledkem může být nedostatečný prospěch žáka a s tím spojený problém práce 
s neprospívajícími žáky. 
Mezi další typické problémy začínajících učitelů patří překonání typického důrazu na pouhé vzdělá-
vání. Někdy převažuje tendence encyklopedičnosti a popisnosti a často pak unikají důsledkové 
vztahy. Vznikají problémy s aktivizací žáků, využívání správných terminologických pojmů, využití 
správné dikce, mluvy i přesnost vyjadřování. Nemalým problémem je i dodržení plánu hodiny, 
správné nastavení aktivit nebo témat pro výukový blok. 
Všechny tyto problémy mohou být důsledkem především nedostatečných zkušeností ve výuce, kdy 
je nutné si nastavit správnou zpětnou vazbu, zhodnotit vlastní odvedenou práci a také se dále vzdě-
lávat v problematice a oboru. 
Teoretičtí pracovníci, zkušení učitelé i nastupující učitelé se shodují na tom, že začínající učitelé mají 
velmi dobré teoretické znalosti, ale neumí je uplatnit v praxi a chybí jim základní dovednosti. Teo-
retická příprava během studia postrádá příklady, chybí disciplíny aplikačního charakteru a praktický 
výcvik je minoritní složkou. Od učitele v praxi se očekává, že hned od počátku bude schopen teore-
tické poznatky aplikovat (Průcha, 2009). 



 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 
  



 29 

5 VSTUPNÍ ANALÝZA 

Vstupní analýza volby vhodné metody je základním předpokladem k tomu, aby byla odpovídajícím 
způsobem i rozsahem zajištěna data pro určení dopadů řešené problematiky. Téma motivace, 
vnitřní motivace, a především její zjišťování, je samo o sobě velmi náročným úkolem, kdy nemůže 
jít o názory a podněty jedince. Pro relevantní výstupy práce je nutný větší vzorek lidí, kteří ale jsou 
úzce spojeni s povoláním učitel nebo budoucím povoláním v této profesi. Samotná motivace k po-
volání učitel není dána, mění se neustále v průběhu nejen studia vysoké školy, ale také životními 
okolnostmi a přístupem každého studenta. Nedílnou součástí jsou také základní vlastnosti osob-
nosti studenta – budoucího učitele. 

5.1 Volba metody 

Pro vytvoření odpovídajícího pohledu na motivaci budoucích učitelů v úvodu jejich zaměstnání 
nebo během studia je nutné získat data od většího množství studentů či čerstvých absolventů, kteří 
by dokázali subjektivně zhodnotit jejich vlastní motivaci k povolání i jednotlivé změny, které nako-
nec vedly k jejich výslednému rozhodnutí – stát se / nestát se učitelem.  
Z hlediska empirického výzkumu pro naplnění těchto požadavků směřuje práce k volbě kvalitativ-
ního výzkumu s odpovídajícím vzorkem alespoň 40 respondentů, kde ke zjištění všech potřebných 
dat poslouží dotazníkové šetření formou on-line dotazníku.  
Pro dotazování posloužila platforma a aplikace Google Formulář, ve kterém bylo připraveno 12 otá-
zek rozdělených do tří základních sektorů – dle volby výzkumných otázek. Z těchto otázek bylo 8 
uzavřených a 4 otevřené. 

5.2 Volba dat ke shromažďování, volba výzkumných otázek 

Jak z teoretické části vyplývá, učitel musí mít v povaze určité vlastnosti z poměrně širokého spektra 
tak, aby mohly být naplňovány potřeby nejen studentů a žáků, ale i učitele samotného. Motivace 
k povolání učitel je tak jen dílčí složkou v celém spektru. Nicméně jde o jeden z důležitých aspektů, 
protože učitel bez motivace brzy zanevře, začne trpět syndromem vyhoření nebo jeho výstupy ne-
budou na odpovídající úrovni. 
Samotná motivace se mění nejen s volbou zaměstnání, ale neustále. Tedy i v době, kdy student volí 
svou vysokou školu. I proto je v dotazníkovém šetření kladen důraz nejen na motivaci studenta, ale 
také důvody začátku studia pedagogické školy, následné změny motivace během studia, až po dů-
vody nástupu do povolání nebo naopak důvody pro migraci do jiného odvětví. 
Učitel nebo pedagog, vlastně nezávisle na stupni vzdělávání, by měl zvládnout zaujmout a měl by 
umět látku vyložit nebo předložit tak, aby si žáci či studenti odnesli co nejvíce. Zároveň aby vnímali, 
že je látka potřebná a přínosná. Z toho plyne, že i během studia, pokud narazíme na velké množství 
učitelů, kteří umí látku vhodně předat, mohou aktivně zvyšovat naší motivaci v další cestě studiem 
nebo jako jeden z aspektů volby povolání. 
Pokud však během studia narazíme především na učitele teoreticky nebo takové, kteří svůj zájem o 
vzdělávání dávno ztratili, může se velmi snadno stát, že méně motivovaní, a přesto klidně nadějní 
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studenti, opouští fakultu nebo po absolvování vysokoškolského studia odchází do jiných sfér pra-
covních nabídek. 
Dotazníkové šetření je rozděleno do základních celků v návaznosti na definované výzkumné otázky:   

1. Z jakého důvodu se absolventi středních škol přihlásili na vysokou školu pedagogického 
směru? 
 Přihlásil se student na vysokou školu, protože se chce stát učitelem?  

2. Je kvalita výuky předmětu učitelem v jednotlivých předmětech významným faktorem pro 
změnu motivace studentů? 
 Zvyšuje se studentům motivace při studiu, když učitel využívá vhodných metod výuky? 

3. Je prvním zaměstnáním absolventů vysoké školy pedagogické povolání učitel? 
 Jaké jsou důvody migrace absolventů škol do jiných oborů povolání? 

Cílem pedagogické fakulty by mělo být, aby absolventi školy odcházeli dále nastaveným a logickým 
směrem – k dalšímu vlastnímu vzdělávání v oboru nebo jít vzdělávat. A pokud by se ukazovalo, že 
migrace mimo odvětví školství je příliš vysoká, měla by sama škola nebo fakulta utvářet kroky 
k tomu, aby k tomu tolik nedocházelo.  

5.3 Okruh respondentů 

Celá práce se orientuje pouze na úzký časový horizont čerstvých absolventů škol. I proto jsou vhod-
ným okruhem respondentů pro dotazníkové šetření právě absolventi škol. Z důvodu obavy o příliš 
malý vzorek respondentů jsou akceptovány také odpovědi studentů, kteří jsou těsně před státními 
závěrečnými zkouškami. 
Vzhledem k větší soustředěnosti vysokých škol pedagogických v Praze je i dotazníkové šetření smě-
řováno na respondenty ze škol v Praze. Odpovědi jsou očekávány z Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty UK či Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT. 

5.4 Doba sběru dat 

Nejvíce studentů vysokých škol přichází ke státním závěrečným zkouškám během letního semestru. 
I proto je pro sběr dat určeno období květen–červenec 2021. Předpokládané šíření žádostí o vypl-
nění dotazníku je plánováno formou emailu skrz studenty či absolventy škol. Samotný dotazník je 
tvořen v prostředí Google formuláře a je anonymní. Jediné, co je z hlediska osobních dat zjišťováno 
je pohlaví vyplňujícího studenta nebo absolventa. 
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6 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A JEHO VÝSTUPY 

VČETNĚ INTERPRETACE DAT 

V rámci dotazníkového šetření bylo sesbíráno celkem 48 odpovědí od studentů posledních ročníků 
pedagogických fakult nebo čerstvých absolventů studijních programů pedagogického směru. Ná-
vratnost dotazníku činila celkem 81,3 % u žen a 18,8 % u mužů, což odpovídá dlouhodobé statistice 
podílu učitelů mužů ve školství, kde v roce 2021 jde o 18,3 %. Podíváme-li se do statistik Pedago-
gické fakulty Univerzity Karlovy zjistíme, že podíl mužů ze všech studentů fakulty činí 18,9 %. 

 
Obrázek 13: Podíl učitelů mužů (MŠMT, 2021) 

6.1 Rozhodování při výběru vysoké školy 

Absolventi středních škol se dostávají do situace, kdy si musí vybrat, jakou školu, fakultu nebo obor 
si vybrat pro své další směřování při přípravě na budoucí povolání. V České republice je vysoké 
množství nabídek škol i fakult, ze kterých je možné si vybrat. V roce 2021 funguje 26 veřejných, 2 
státní a 31 soukromých vysokých škol (MŠMT, 2021). Vyznat se v množství fakult nebo nabízených 
oborů není jednoduché, a proto už první překážkou při výběru vysoké školy a dalšího směřování 
může být právě výběr vhodného oboru vzdělávání. Nemálo studentů také řeší problém s tím, že si 
nedokážou vybrat, že neví, kam by mělo jejich další vzdělávání směřovat.  
Při dotazování na důvod přihlášení na vysokou školu pedagogického směru odpovědělo 52 % dota-
zovaných, že jejich prioritou už při nástupu na vysokou školu bylo stát se učitelem. Zároveň 56 % 
dotazovaných reagovalo, že vnímají vzdělávání jako prioritu. Pouze 38 % absolventů zaujal nabízený 
obor fakulty. Z toho plyne, že skoro polovina dotazovaných v době začátku studia vysoké školy ještě 
nebyla rozhodnuta, zda po absolvování školy začnou pracovat v učitelské profesi nebo ne.  
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Naopak čtvrtina dotazovaných nevěděla, na jakou školu nebo obor se vydat nebo jim nabízený obor 
pedagogického směru připadal jednoduchý. Tyto nerozhodnuté studenty je nutné během studia o 
to více zaujmout, aby po absolvování školy chtěli pokračovat v nastaveném směru. 

 

6.2 Motivace k setrvání ve studiu 

Pokud 25 % dotázaných přichází na vysokou školu nerozhodnuto o své budoucnosti a zároveň pouze 
52 % přichází s jasným směřováním – stát se učitelem, zbývá vysoké procento studentů, jejichž smě-
řování je nutné usměrňovat během samotného studia a ideálně tyto studenty dostatečně motivo-
vat k dalšímu pokračování ve studiu. Bohužel se v řadách pedagogů setkáváme s tím, že záměrně a 
cíleně odrazují od studia vysoké školy. I kvůli tomu může dojít k zanechání studia některého z na-
dějných studentů, kteří by byli šikovnými učiteli. Při dotazování na motivování k pokračování ve 
studiu odpovědělo 64 % dotázaných, že přednášejícími nebo cvičícími byli podporování v pokračo-
vání ve studiu. Alarmující však je, že 33 % dotázaných nebylo podporováno vůbec nebo málo. Pokud 
bychom predikovali, že celá třetina absolventů v důsledku nedostatečné podpory ze stran peda-
gogů opouští studium, znamenalo by to jen na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v akademic-
kém roce 2020/2021 úbytek přes 200 studentů, budoucích učitelů (PedF UK, 2021). 

Obrázek 14: Důvody přihlášení na VŠ pedagogického směru 

Obrázek 15: Motivace k setrvání ve studiu 
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Každý pedagog si musí uvědomit, že výuka není pouze o výkladu, ale celkovém zaujetí a pojetí pro-
blematiky. Při nevhodně zvolené metodě výuky nebo využívaných nástrojích může docházet i k hor-
ším důsledkům než jen neoblíbenost předmětu. S tímto problémem se nemusí nutně setkávat 
pouze začínající učitelé.  

6.3 Volba vyučovaných předmětů studijního oboru 

Studium pedagogické školy jako příprava na budoucí povolání obsahuje nemalé množství před-
mětů, kterými je nutné projít. Je jasné, že některé z předmětů jsou do studijních programů zařazo-
vány jako obecný základ. Nemalá část předmětů a studia by se měla věnovat konkrétním tématům, 
které studenti přímo ve své praxi využijí nebo existuje vysoká šance, že by mohli využít. Ne u kaž-
dého předmětu a oboru tomu tak je. Pouze 10 % dotazovaných hodnotilo předměty vyučované 
v rámci studijního programu jako velmi přínosné. Dalších 31 % dotazovaných hodnotilo předměty 
jako přínosné. Odlišnost může být způsobena právě obecným základem. Zarážející však je, že 44 % 
dotazovaných hodnotilo předměty jako přínosné, ale bez dalšího využití. 
Tento výstup může mít několik příčin. První z nich je fakt, že předměty studijního programu mohou 
být nastaveny více jako teoretické. Tím se studenti dozví vysoké množství základních informací, 
které si nemají kde odzkoušet, neboť během studia není věnováno příliš prostoru praxi nebo prak-
tickým dovednostem. Ve chvíli, kdy student nedostává možnost využití nebo zkoušení v praxi, 
ukládá problematiku pouze do sféry teoretické.  
Dalším problémem je, že některé poznatky jsou sice důležité, ale velmi těžko realizovatelné v praxi. 
Cílem přednášejícího nebo cvičícího by mělo být se v tuto chvíli pokusit problém a vykládanou látku 
co nejvíce přiblížit praxi. Toho lze docílit vhodně zvolenými metodami výuky.  
Pozitivním výstupem je, že se nevyučují zbytečné předměty a pouze 15 % dotázaných hodnotí před-
měty jako málo využitelné a v podstatě zbytečné. Otázkou je, zda tito studenti s tímto pohledem 
po absolvování školy pokračují v učitelské praxi. 

  

Obrázek 16: Vyučované předměty během studia 
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6.3.1 Zajímavost vyučovaného předmětu 

Pro učitelskou profesi musí mít učitel mnoho důležitých vlastností, včetně přirozené autority a jis-
tého „nadšení“ pro vzdělávání lidí. Na všech stupních vzdělávání se setkáváme s různorodými uči-
teli, kde na mnohé vzpomínáme, ať už v dobrém nebo špatném smyslu. A přitom na jiné škole ve 
stejném předmětu se stejným obsahem často narážíme na zcela odlišné dojmy z výuky. Jedním dů-
ležitým faktorem je to, jak na každého studenta vyučující působí a zda studentovi vyhovují použité 
metody výuky a nástroje k výuce využívané.  
Učitelé jsou stavěni před situaci, kdy mají vzdělávat dle předem stanovených osnov, ale obsah vý-
uky, metody i nástroje si stanovují sami. Může se tak stát, že opakováním stejných výkladů a pojetí 
výuky může vést k zastarání výuky a utvoření dojmu nezajímavosti předmětu a látky, která je pře-
dávána.  
I proto je nutné, aby každý učitel pravidelně vyhodnocoval a optimalizoval či upravoval výuku tak, 
aby byla i nadále pro studenty atraktivní a aby formy výuky a nástroje ve výuce používané odpoví-
daly aktuálním potřebám vzdělávání. Ostatně nastavené distanční vzdělávání ve školách a jednotli-
vých výukových programech dalo jasný impulz, že je nutné, aby se učitelé adaptovali a začali vyhle-
dávat nové možnosti výuky pro současnou dobu. 
Tento fakt může být pro učitele těžko uchopitelný i s přihlédnutím na to, že samotné vzdělávání – 
přímá pedagogická činnost tvoří pouze část úvazku a učitelé jsou zatěžováni množstvím administra-
tivních činností, které jsou s hladkým fungováním školského zařízení spojeny. 

6.3.2 Motivace studentů při vyučovaných předmětech 

Každý vyučující by měl k výuce a vzdělávání přistupovat dle toho, jak by si představoval ideál výuky, 
jak by chtěl být sám vzděláván. Pokud bude výuka zajímavě předávána a obsahově bude na dobré 
úrovni, existuje mnohem vyšší pravděpodobnost navyšování motivace studentů k dalšímu pokra-
čování ve výuce nebo i povolání učitele. Pokud však látku předáváme způsobem, který nezaujme, 
motivace studentů logicky klesne. Ti, kteří se připravují na pedagogických školách pro budoucí po-
volání učitel očekávají, že jim budou přednášet profesionálové, kteří ukážou, jak se má učit, jak je 
to správné a zároveň jim předají informace, které jsou důležité pro další osobnostní rozvoj a pří-
pravu na povolání. 
Při dotazování na přednášející nebo cvičící během studia (možnost zaškrtnutí více odpovědí) 33 do-
tazovaných odpovědělo, že se při vzdělávání setkali s učiteli profesionály teoretiky, kteří využívali 
klasických metod výuky. Klasická metoda výuky – využití metod slovních, názorně-demonstračních 
a praktických. Dalších 21 dotazovaných reagovalo, že se setkalo s profesionály v oboru s odpovída-
jícím přesahem, a především s vysokou mírou předávání informací efektivně. Dalších 5 dotázaných 
se setkalo i s učiteli pragmatiky s důrazem na praxi. Z toho plyne, že pedagogové v rámci vysoko-
školského vzdělávání jsou vesměs profesionálové v oboru s menším či větším přesahem a odpoví-
dajícími metodami výuky, kde bychom mohli objektivně zhodnotit, že by pro předávání informací 
bylo přínosné zapojit praktické ukázky a využití předávaných teoretických informací.  
Důležitým výstupem je fakt, že 21 % dotázaných se setkalo s učitelem, který sice vystupoval jako 
profesionál, ale svým přístupem znevažoval povolání učitele a u žáků zapříčinil snížení motivace pro 
budoucí povolání. Zároveň se 30 % dotazovaných setkalo během studia s učitelem, který předával 
informace bez souvislosti s praxí nebo metodami, které nejsou efektivní ve výuce. Tento výstup je 
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jednoznačným ukazatelem, že jsou i takoví pedagogové, kteří nereflektovali průběh výuky nebo ne-
zvolili správné metody pro výuku, což má přímý dopad nejen na dojem z předmětu a množství pře-
daných informací, ale i na motivaci studentů. Pokud by se studenti setkali s větším množstvím ta-
kových učitelů, mohlo by dojít k neuspokojování potřeb studentů a také ke snížení motivace v dal-
ším pokračování ve studiu. Tento ukazatel však může narušovat i vysoká náročnost předmětu, která 
se též může negativně projevit na motivaci. 

6.3.3 Přínos absolvovaných předmětů 

Při hodnocení kvality výuky je nutné hodnotit nejen vyučujícího a jeho kvality, ale také předmět a 
jeho přínosnost. Pokud zobecníme tuto problematiku na celkový obsah předmětů napříč ročníky a 
celkový rozsah výuky a získané znalosti zjišťujeme, že i přes nesoulad, a ne vždy zcela pozitivní pří-
stup učitelů k předmětu, hodnotí 73 % dotázaných absolvované předměty jako přínosné nebo velmi 
přínosné a dalších 19 % hodnotí absolvované předměty obsahově v pořádku, ale nezajímavé. Z to-
hoto pohledu plyne, že v celkovém měřítku hodnocení vzdělávacích programů pro přípravu budou-
cích učitelů je 8 % dotázaných nespokojeno s průběhem výuky.  

Toto hodnocení je v částečném kontrastu oproti předchozím zjištění a ukazuje, že pokud se student 
chce vzdělávat a připravovat na další povolání, dokáže odpustit učiteli, přednášejícímu nebo cvičí-
címu i nějaký nedostatek během výuky. 

Obrázek 17: Vliv učitele na motivaci v předmětu 

Obrázek 18: Přínosnost absolvovaných předmětů 
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6.4 Změna motivace během studia 

S přibývajícím počtem absolvovaných předmětů během studia a s postupně se zvyšující úrovní zna-
lostí a dovedností a na základě i dalších událostí se mění motivace ke studiu i k budoucímu povolání 
učitele, které stále předpokládáme, že je prioritní z hlediska absolventů pedagogických škol. V ná-
vaznosti na předchozí kapitoly vyplývá, že jedním z parametrů spokojenosti studentů je osoba uči-
tele, náročnost předmětu i používané metody výuky s výstupem, že dotázaní vnímají celkově před-
měty oboru jako přínosné. 
To je ovšem v rozporu s motivací v pokračování nebo dokončení studia, kdy 35 % dotázaných rea-
govalo, že se jejich motivace k pokračování nebo dokončení studia trochu nebo výrazně snižovala. 
Oproti tomu 29 % dotázaných reagovalo, že se naopak motivace v pokračování ve studiu výrazně 
nebo postupně zvyšovala. U 35 % dotázaných nebyla změna motivace nikterak významná. 
Důvody změny motivace mohou být různé, ale jedním důvodů, který lze přisoudit je, že se zvyšují-
cím se počtem absolvovaných předmětů a zvyšování znalostí o problematice pedagogiky, psycho-
logie nebo metodiky mohou studenti reflektovat jednak svůj přístup ke studiu a budoucímu povo-
lání, ale také i zpětnovazebně hodnotit výstupy a přístupy jednotlivých přednášejících či pedagogů. 

6.4.1 Důvody změny motivace 

Při zjišťování možných důvodů změny motivace v průběhu studia byly na výběr následující možnosti, 
které by se daly rozdělit na aspekty zvyšující motivaci a aspekty, které motivaci mohou snižovat: 

 Zvýšení motivace 
o Vysoká kvalita výuky v předmětech 
o Osobnostní předpoklad vyučujícího 
o Nadšení vyučujícího ke vzdělávání 
o Moderní a inovativní prostory k výuce 
o Dostatek praktických příkladů 
o Dostatečná praxe 

 Snížení motivace 
o Nízká kvalita výuky v předmětech 
o Nedostatečná praxe 
o Náročnost studia 

Obrázek 19: Změna motivace během studia 
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Z celkového počtu 48 odpovědí reagovalo 16 respondentů, že ke změně motivace došlo z důvodu 
náročnosti studia. Tato reakce je na jedné straně dvousečná, protože teoreticky při nízké náročnosti 
studia by se mohla motivace zvyšovat. Pokud však tento fakt dáme do souvislosti s tím, že každý 
student chce v rámci studia co možná nejlepší přípravu na budoucí povolání, jde spíše, a především 
o bod, který motivaci snižuje z důvodu nadbytečně velkého množství předávaných informací během 
studia. 
Oproti tomu 15 respondentů vyzdvihlo zvýšení motivace díky osobnosti a osobnostním předpokla-
dům vyučujícího a 11 respondentů reagovalo na nadšení vyučujících ke vzdělávání. Z toho jasně 
plyne, že pokud je učitel uvědomělý, nadšený a umí se studenty správně pracovat, může výrazně 
přispět k pozitivní motivaci studentů v pokračování ve studiu.  
Také se ukazuje, že příjemné a čisté prostředí ke vzdělávání je důležité, ale moderní a inovativní 
prostředí z hlediska motivace nemá takový vliv. Samozřejmě až do chvíle, než je součástí výuky 
představení některých z nástrojů současné doby – nejčastěji využití interaktivních nástrojů výuky. 

6.4.2 Množství praxe a vliv na motivaci 

Pro povolání učitel je důležitá část teoretická, která je sama o sobě dost náročná. Student si musí 
projít jednotlivými částmi vědních oborů, kde se musí naučit porozumět pojmům, umět základní 
metody a metodiky, naučit se i porozumění z hlediska psychologie a dalších oblastí. K tomu je 
neméně důležitou částí to, aby si tyto věci, poznatky nebo znalosti každý vyzkoušel v praxi, aby 
nemusel po absolvování školy řešit problémy nastupujících učitelů.  
Předmět praxe je během studia minoritní množství, a i když je samotné absolvování předmětu in-
tenzivní, často je spojeno s množstvím administrativních úkonů, aby mohl být předmět započten a 
hodnocen. V rámci jednotlivých oborů škol je praxe zanedbávána, protože představuje i pro školu 
problematickou položku, kdy samotné domluvení praxe studentů s dalšími školami obsahuje množ-
ství práce nejen pedagogů, ale i dalších pracovníků fakult.  

Pro studenty pedagogických škol je však tento předmět jednou s nemalých součástí, kterou nutně 
potřebují k budoucímu povolání. Je jasné, že mnozí studenti mají obavy z předstoupení před žáky 
ve školách, ale vyzkoušení si teoretických poznatků a vedení učitelem ve škole má pro studenty 
velmi pozitivní vliv, kdy si následně dovedou představit, jakým způsobem bude jejich možné 

Obrázek 20: Důvody změny motivace během studia 
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budoucí povolání vypadat, co vše je potřeba mít pro výuku připravené a jakých metod či nástrojů 
při výuce využívat. Mimo to i nahlédnou do psychologie a fungování třídy jako sociální skupiny. Také 
se mohou naučit, jak zvládat problémy vznikající během výuky. 
Toto všechno napomůže budoucímu zavedení nového učitele do pozice a zároveň již nebude učitel 
tolik překvapen, s čím vším se může během výuky setkat. I proto uvedlo 11 respondentů jako nega-
tivní motivaci nedostatečnou praxi během studia. Dostatečnou praxi během svého studia uvedli 
pouze 3 respondenti. V rámci studijních programů a udržování motivace studentů by bylo na místě 
věnovat praxi a zkoušení jednotlivých poznatků mnohem větší váhu, nejen ve školách, ale i napříč 
neformálním vzděláváním nebo v institucích s dětmi z vyloučených lokalit. 

6.4.3 Vliv pracovních příležitostí 

Na motivaci během studia může mít také vliv postupná potřeba výdělku a pravidelného příjmu stu-
dentů při studiu vysoké školy. Ne každému se podaří nebo chce být podporován rodiči i při studiích 
vysoké školy. To však může mít přímý vliv na motivaci pro dokončení studií. Lze poměrně snadno 
dospět do stádia, kdy pracovní příležitost převáží vysokoškolská studia, a i toto může být důvodem 
pro změnu priorit a naplnění potřeb a následné ukončení dalšího vzdělávání. 
Generace současných studentů je odpovědných za to, aby dokázali řešit své závazky a mnozí proto 
uvědoměle přistupují k hledání svého prvního zaměstnání. I proto 67 % respondentů má domluvené 
či zařízené své první zaměstnání ještě v době, kdy dokončují studium. Zároveň pro 75 % dotázaných 
byla prvním zaměstnáním po absolvování vysoké školy pozice v oboru školství. Z toho plyne, že mi-
grace mimo odvětví školství hned po absolvování vysoké školy je menšinová. 
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7 VÝCHOZÍ STANOVISKA VÝSTUPŮ Z DOTAZNÍKU 

Při úvodní analýze problému a stanovování cílů, ať už celé práce nebo dílčích problémů či částí, se 
musí každý zamýšlet nad tím, jaké výstupy by si představoval, proč se celým problémem vlastně 
chce zabývat a kam by jednotlivá zjištění měla směřovat a podle toho stanovit výzkumné otázky a 
utvářet jednotlivé návazné kroky. 
Od začátku studia s postupně přibývajícími zkušenostmi s jednotlivými učiteli, po absolvování mno-
hých obecných předmětů, ale i prvních předmětů odborných, se ve studentovi postupně začínají 
objevovat myšlenky, jak to asi bude vypadat poté, co školu dokončí a opravdu začne v denní praxi 
vyučovat a vzdělávat. Začne častěji přemýšlet nad tím, zda všechny metody, kterými je vzděláván, 
jsou ty správné, jsou ty vyhovující, jsou efektivní. Zda probíraná látka a obsah předmětu je to, co je 
opravdu nutné pro další osobnostní rozvoj. Ale také i to, zda se někdy podaří si všechny získané 
znalosti odzkoušet nebo zda jsou vůbec v praxi aplikovatelné.  
Během studia se student potká s různorodými učiteli i přístupy k problematice. Některé pojmy i 
terminologie slyší několikrát, jiné neslyší vůbec a musí si je sám dohledat. Některé metody výuky 
mu vyhovují, jiné nikoli. Někteří učitelé působí jako profesionálové, jiní jako praktici. Někteří jsou 
do problematiky a vzdělávání nadšeni, jiní působí spíše jako ti, kteří chtějí mít hlavně splněnou po-
vinnost.  
Z každé takové zkušenosti si student odnáší dojmy a další směřování, včetně toho, co by chtěl nebo 
mohl sám jednou použít či jakou formou by chtěl v pozici učitele vystupovat. Podle toho, na jaké 
typy učitelů narazí, v jakém množství a s jakými nároky na splnění předmětu se u studentů bude 
průběžně měnit také jejich motivace ke studiu, oboru nebo budoucímu směřování vzhledem k prv-
nímu zaměstnání. 
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8 SUMARIZACE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření mělo za cíl zkoumat důvody pro přihlášení se na pedagogickou fakultu, ná-
sledně zkoumalo změny v motivaci během studia a možné příčiny těchto změn, aby tyto změny 
mohly být následně zhodnoceny v souvislosti s nastoupením do prvního povolání. Také mělo za cíl 
zjistit, zda toto povolání bylo v sektoru učitelství nebo mimo něj. Všechny tyto cíle zkoumání byly 
řešeny v návaznosti na stanovené výzkumné otázky. 
Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že absolventi středních škol se hlásí na fakultu pe-
dagogiky nebo jejich obory z důvodu samotného zájmu o učitelství – chtějí se stát učitelem. Někteří 
studenti se přihlašují na školu také z důvodu jejich nadšení pro vzdělávání nebo ke vzdělávání. Ne-
málo studentů se přihlašuje na školu i z důvodu vysoké priority práce pro lidi nebo s lidmi. Pouze 
minorita z absolventů oboru se přihlašuje na fakultu, protože neví, jaké má být jejich další směřo-
vání. Na základě těchto zjištění se potvrzuje první výzkumná otázka. 
Změny motivace nastávají z rozličných důvodů nejen během studia, ale i při běžných denních agen-
dách. Není tak výjimkou, že i během studia u studentů dochází k navýšení nebo snížení motivace, 
ať už pro další pokračování ve studiu nebo následné pokračování k učitelské profesi. Důležitým vý-
stupem dotazníkového šetření je však zjištění, že jedním z hlavních důvodů pro zvýšení motivace 
během studia jsou kvality učitele, jako pedagoga a osobnosti, včetně nadšení do vzdělávání a na-
stavení vhodných metod výuky. Oproti tomu motivace klesá při nepřiměřených podmínkách pro 
absolvování předmětu nebo při vysoké náročnosti předmětu. Tímto zjištěním se potvrzuje i druhá 
výzkumná otázka. 
V návaznosti na zjištění v kapitole č. 6 lze konstatovat, že studenti v současné době potkávají při 
účasti na jednotlivých předmětech vesměs pedagogy profesionály, kteří ale často působí více do-
jmem teoretiků. Výuka je často vedena klasickými metodami s nedostatečným množstvím praktic-
kých příkladů, ukázek nebo možností aplikace probírané látky. I proto jsou mezi studenty oblíbenější 
pedagogové, kteří přistupují k výkladu pragmaticky s množstvím ukázek a příkladů.  
Praxe jsou nedostatkovou disciplínou napříč studiem pedagogických oborů. Teoretické znalosti si 
studenti nemohou přímo vyzkoušet, nemají tak zpětnou vazbu, zda pochopili problematiku správně 
a zda ji umí správně aplikovat. Předmět praxe je zapojován během studia v rámci jednoho, maxi-
málně dvou semestrů, kde absolvované náslechy nebo vyučované hodiny neodpovídají rozsahu na-
bývaných teoretických znalostí. Na základě těchto podkladů můžeme konstatovat, že druhá vý-
zkumná podotázka, je akceptovatelná. 
Dotazníkové šetření také zjistilo, že jednou z významných možností, kde si studenti mohou prak-
ticky vyzkoušet a použít nabyté znalosti mimo praxe je během pracovních příležitostí při studiu. 
Většina studentů vyhledává při studiích práci nebo brigády. V mnohých případech jde o práce 
v oboru učitelství. Zároveň lze konstatovat, že většina absolventů školy pokračuje v učitelské profesi 
v rámci svého prvního zaměstnání. Očekávání postupného snižování motivace ke studiu a k dalšímu 
pokračování, včetně aktivní migrace do jiných odvětví se tak na základě zjištění dotazníkového šet-
ření nepotvrdila. 
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9 DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

V návaznosti na výstupy z dotazníku vyplývá pár bodů doporučení pro praxi, jakým způsobem by se 
dala navyšovat motivace studentů během studia pedagogických fakult nebo při výběru prvního za-
městnání tak, aby bylo ideálně v oboru školství a vznikali tak noví mladí nadějní učitelé, kteří chtějí 
i nadále vzdělávat a především, kteří chtějí i sami sebe nadále vzdělávat. S tím také souvisí vhodná 
volba metod výuky, stanovení si jednoznačných cílů výuky, kteří budou učitelé umět hodnotit a op-
timalizovat. 

Rozvoj osobností studentů – budoucích učitelů 
Jestliže je nejdůležitějším faktorem pro motivaci studentů škol osobnost učitele, je nutné pracovat 
na tom, aby každý student měl určitý soubor vlastností, které jsou vhodné k tomu, aby studenti po 
dokončení studií byli učitelé, kteří dokážou efektivně vzdělávat a předávat nejen vědomosti, ale 
kteří dokážou problematiku předložit zajímavou formou, která bude pro studenty přínosná. K tomu 
je zapotřebí další vzdělávání učitelů, aby se naučili vhodné metody vyhledávat a především použí-
vat. 

Vhodná volba metod výuky 
Pokud má být výuka zajímavá a přínosná, je nutné využívat vhodné metody, které jsou pro studenty 
atraktivní. V posledních letech, kdy probíhala distanční výuka donutila situace veškeré učitele pře-
mýšlet o metodách pro online. Podobným způsobem by bylo zapotřebí se zamýšlet i nad výukou 
prezenční. Nad volbou aktivit a využívaných nástrojů tak, aby se studenti vzdělávali efektivně. Aby 
nebylo nutné se stále encyklopedicky učit základní pojmy, ale naopak abychom se cíleně učili zadá-
vané učivo využívat. 

Další vzdělávání učitelů 
Každý učitel se s postupem času optimalizací přiblíží k tomu, aby potřebná látka předmětu byla vy-
kládána vhodně. S lety předávání znalostí stejným způsobem je však nutné celou přípravu vzít a 
aktualizovat ji, aby byla pro studenty zajímavější. K tomu, aby učitelé dokázali vyhledávat nové me-
tody výuky a novou motivaci ke vzdělávání, je nutné zapojit další vzdělávání učitelů jako povinnou 
součást povolání. K tomu je nutné uzpůsobit i pracovní náplň celého povolání, aby byl pro další 
vzdělávání prostor. Možností, jak učitelům rozvolnit je dost. Počínaje přijetím pracovníků pro dozo-
rovou a dohledovou činnost, přes vyšší zapojení studentů do praxe, až po finanční zvýhodňování při 
dalším vzdělávání. 

Vyšší dotace hodin praxe během studia 
Nejvíce se naučíme tím, že si vše vyzkoušíme. Pro učitelství toto platí dvojnásob. Kdy jindy bychom 
si měli vyzkoušet nové metody výuky, inovace nebo průběh samotných hodin než při studiu. Není 
správné, aby nastupující učitelé teprve hledali v rámci svého prvního povolání správnou cestu 
k efektivnímu vzdělávání. Proto je více než nutné, aby se prohloubila spolupráce mezi vysokými 
školami, středními a základními školami i dalšími institucemi. Aby cíleně probíhala praxe napříč 
vzdělávací soustavou a každý student si vyzkoušel aplikaci metod výuky a dalších činností nejen ve 
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formálním vzdělávání, ale také ve vzdělávání neformálním, kde je nutné využívat zcela jiné metody 
k zaujetí dětí k činnostem. Tyto poznatky lze velmi snadno aplikovat právě pro vzdělávání formální, 
kde mohou výrazně dopomoci zajímavosti výuky. 

Zachování prestiže povolání 
K efektivnímu vzdělávání je nutné udržovat vysokou prestiž učitele i odpovídající finanční ohodno-
cení. S tím se pojí také systém odměňování pracovníků, kde v současné době zůstává vysoká míra 
v rozhodování na ředitelích škol. Každý ředitel nebo vedoucí pracovník rozhoduje o odměňování dle 
svého uvážení a může se velmi snadno stát, že i úspěšný a oblíbený učitel nemusí být odpovídajícím 
způsobem ohodnocen.  
Abychom dokázali absolventy vysokých škol udržet na pozicích učitelů, je nutné i nadále pokračovat 
v odpovídajícímu odměňování učitelů, protože práce s lidmi, kolektivem a sociální skupinou není 
sama o sobě jednoduchá. Učitelé k tomu musejí zvládat ještě vzdělávat. 
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ZÁVĚR 

Povolání učitel je jedním z velmi důležitých povolání z hlediska udržení vzdělanosti v České repub-
lice. Ke kvalitnímu vzdělání všech občanů je nutné, aby učitelé dokázali vzdělávat efektivně s využi-
tím veškerých metod výuky, které napomůžou kýženému výsledku. K tomu, aby tomu tak bylo musí 
povolání a osoba učitele splňovat základní parametry a vlastnosti z hlediska osobnosti, ale také mo-
tivace ke vzdělávání a dalšímu vzdělávání sebe sama. 
Povolání učitel, které se v posledních letech potýká především s problémy s věkovým rozložením 
učitelů, platovým ohodnocením nebo nevyrovnanou náplní práce či vysokou náročností při vzdělá-
vání je stále vnímáno v řadách veřejnosti jako velmi prestižní – dlouhodobě se drží na prvních příč-
kách žebříčku. I přesto bohužel naráží učitelé během práce s nevhodným chováním ze strany ať už 
žáků, studentů nebo rodičů. To, mimo dalších povinností přidává na tlaku na toto povolání a může 
být také jedním ze zdrojů syndromu vyhoření u učitele. 
Aby obor školství i nadále zůstával na předních příčkách prestižních povolání, je nutné, aby studenti 
pedagogických oborů vysokých škol po absolvování školy pokračovali ve svém směřování – stát se 
učitelem. K tomu, aby se tak stalo musí být nastavena jasná kritéria studijních programů i z hlediska 
zajímavosti oboru – aby se absolventi střeních škol na obory pedagogických škol hlásili. Mimo to by 
přednášející a cvičící na vysokých školách měli být profesionály v oboru, kteří nelpí pouze na teore-
tických znalostech, ale dávají důraz i na praktické dovednosti jednotlivých studentů a využívají nejen 
klasických metod výuky, ale vše doplňují i dalšími metodami a nástroji. 
Pojem praxe na vysokých školách nesmí být realizován až na úrovni prvního povolání, ale mnohem 
více během studia. Studenti vysokých škol jsou aktuálně zatěžováni vysokou měrou teoretickými 
znalostmi, ale nemají možnost si většinu těchto znalostí odzkoušet v praxi – ve třídách nebo jiných 
kolektivech. Vhodným doplňkem praxe by byla i kombinace formálního a neformálního vzdělávání.  
Motivace studentů, ale i vyučujících by měla během studia nebo povolání spíše vzrůstat, nikoli stag-
novat nebo klesat. K tomu přispěje nejen odpovídající odměňování, ale také další benefity, které 
mohou studenty a zaměstnance motivovat. Mimo to by hlavním předpokladem měl být další osob-
nostní rozvoj, další vzdělávání.  
Zatěžování učitelů vysokým množstvím administrativních úkonů mimo přímou pedagogickou čin-
nost může vést k zatížení učitelů natolik, že již nezvládají efektivně vzdělávat nebo řešit samotné 
problémy v rámci školského zařízení nebo jednotlivých kolektivů tříd, což má přímý dopad na kvalitu 
vzdělávání.  
Cílem práce bylo analyzovat motivaci čerstvých absolventů nebo studentů posledních ročníků pe-
dagogických škol v průběhu celého jejich studia. Jednak v prvopočátcích, kde se podařilo zjistit, že 
většina studentů se hlásí z důvodů, které směřují k budoucímu povolání učitel i během studia, kdy 
se zjistilo, že se motivace studentů mění především v závislosti na náročnosti předmětů nebo kva-
litách vyučujících. Také bylo cílem práce zjistit, zda absolventi škol pokračují tímto nastaveným smě-
řováním a stávají se z nich učitelé nebo nikoli. Zde bylo v rámci práce zjištěno, že k migraci ve vět-
šině případů nedochází a studenti již během studia v rámci přivýdělku vyhledávají práci ve školství. 
Cíle práce byly naplněny a veškerá zjištění ukazují, že mladí lidé, kteří se na vysoké školy pedagogic-
kého směru hlásí chtějí pokračovat za učitelským povoláním. 
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