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Kde se mohu stát „učitel“

• Zaznamenány byly pouze fakulty se studijním programem učitelství.

• JČU (4 fakulty)

• MU (5 fakult)

• OU (3 fakulty)

• SU (1 fakulta)

• TU (1 fakulta)

• UHK (2 fakulty)

• UJEP (3 fakulty)

• UK (5 fakult)

• UP (4 fakulty)

• UPa (1 fakulta)

• ZČU (3 fakulty)

• UTB (2 fakulty)



• Celkem 12 veřejných vysokých škol

• Celkem 34 fakult

• Nejvíce kombinací v humanitních oborech

• Nejméně kombinací tzv. smíšených (humanitní a technické; popř. 
přírodovědné a technické nebo humanitní a technické) 



Vzdělávání v oblasti problematiky a primární 
prevence RICHO

• Analyzovány byly studijní programy učitelství univerzit – Ostravská 
univerzita; Slezská univerzita v Opavě; Univerzita Palackého v 
Olomouci; Masarykova univerzita; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

• Analyzovány byly sylaby předmětů pedagogicko-psychologického 
základu doplněné o předměty povinně volitelné a volitelné.



Výsledky

• Na vzdělání učitelů v této oblasti (na rozdíl od jiných) nejsou 
stanoveny žádné limity, pravidla či snad doporučení.

• Připravenost v předmětné oblasti je závislá na univerzitě a fakultě, kde 
student studuje a absolvuje (nelze však říci, že některé „školy“ 
připravují hůře či lépe)



• Převažují předměty zaměřené na problematiku RICHO nad předměty 
zaměřenými na primární prevenci RICHO, popř. systém primární 
prevence.

• Student se dozví o všech „běžných“ typech rizikového chování ve 
školství.

• Výjimka – záměrné sebepoškozování, „hlubší“ problematika IT 
prostředí apod. 



• Předměty na jednotlivých fakultách (univerzitách) jsou ovlivněny 
„jiným“ zaměřením fakulty (popř. působícími vědecko-pedagogickými 
pracovníky) - např. OU – SOCPED; UP – projekt e-Bezpečí; SU – PgVČ.

• Předměty jsou obsahově předimenzované.

• Není zřejmé jaké by měl mít budoucí učitel kompetence v této oblasti.



Kvalifikovanost učitelů ZŠ (zdroj MŠMT)

POČET UČITELŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Území Celkem
přepočtený počet učitelů na plné 

úvazky
z toho bez kvalifikace

Česká republika 73 405 61 634,9 3554,1 (5,77 %)

Hlavní město Praha 7867 6400,4 574,2 (8,97 %)

Středočeský kraj 9726 7822,9 874,1 (11,17 %)

Jihočeský kraj 4359 3779,3 80,7 (2,14 %)

Plzeňský kraj 3943 3322,1 149,5 (4,50 %)

Karlovarský kraj 2007 1674,6 237,5 (14,18 %)

Ústecký kraj 5934 5065,1 527,4 (10,41 %)

Liberecký kraj 3266 2751,3 181,9 (6,61 %)

Královehradecký kraj 4024 3403,4 145,9 (4,29 %)

Pardubický kraj 3712 3068,9 124,6 (4,06 %)

Kraj Vysočina 3720 3092,7 98,2 (3,18 %)

Jihomoravský kraj 7779 6792 179,6 (2,64 %)

Olomoucký kraj 4416 3810,3 100,6 (2,64 %)

Zlínský kraj 4166 3511,5 84,3 (2,40 %)

Moravskoslezský kraj 8486 7140,4 195,6 (2,74 %)



Kvalifikovanost učitelů SŠ (zdroj MŠMT)

POČET UČITELŮ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

území celkem
přepočtený počet učitelů na plné 

úvazky
z toho bez kvalifikace

Česká republika 44 881 38 069,6 1437 (3,77 %)

Hlavní město Praha 7162 5652,3 259 (4,58 %)

Středočeský kraj 4353 3614,7 211,8 (5,86 %)

Jihočeský kraj 2891 2485,8 70,3 (2,83 %)

Plzeňský kraj 2194 1908 65,1 (3,41 %)

Karlovarský kraj 1153 981,7 60,6 (6,17 %)

Ústecký kraj 3299 2895,1 214,1 (7,40 %)

Liberecký kraj 1667 1417,8 58,9 (4,15 %)

Královehradecký kraj 2541 2170,5 80,9 (3,73 %)

Pardubický kraj 2326 1989,5 67,8 (3,41 %)

Kraj Vysočina 2238 1896,9 62,7 (3,31 %)

Jihomoravský kraj 4810 4152,4 99,7 (2,40 %)

Olomoucký kraj 2891 2516,9 68,7 (2,73 %)

Zlínský kraj 2506 2200,7 39,8 (1,81 %)

Moravskoslezský kraj 4850 4187,3 77,6 (1,85 %)



Návrhy

• Stanovit minimální „povinnost“ předmětů zaměřených na oblast 
RICHO a primární prevenci RICHO.

• „Zpřísnit“ zákon o ped. pracovnících (dnes může „učit“ kdokoliv)

• Standardizovat studijní programy učitelství



• Zavést právní předměty – v současné době se k problematice 
prevence RICHO vztahu 39 zákonů a vyhlášek (údaj MŠMT)


