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Motivace



Motivace: Šetření na školství I

 Veřejné výdaje na regionální 
školství téměř o více než 1/4 nižší 
než pouhý průměr OECD

 Téměř 1/3 nejvyspělejších 
zemí investuje do školství o 50 
% větší díl HDP než ČR



Motivace: Šetření na školství II



Motivace: Platová atraktivita profese I

 Platy českých učitelů v relaci k 
platům vysokoškolsky vzdělaných 
zaměstnanců jsou nejnižší v OECD

 Absolutní výše učitelských 
platů v ČR v roce 2018 narostla 
o cca 11 %, ale platy VŠ 
vzdělaných rostly také 
vysokým tempem



Motivace: Platová atraktivita profese II

 Velmi nízký očekávaný kariérní růst 
výše učitelského platu

 Velmi nízký podíl zásluhové 
části výdělku učitelů



Motivace: Atraktivita profese u mladých I

 Velmi nízký podíl mladých vidí 
budoucnost v učitelské kariéře

 Zájem o učitelskou profesi je 
větší mezi žáky s horšími 
výsledky



Motivace:Atraktivita profese u mladých II

 Intelektuálně nejnadanějších 
uchazečů se na učitelské obory  
hlásí velmi málo

 Intelektuální špička mladých 
se většinově hlásí na práva, 
medicínu, …



Motivace: Trendy ve výsledcích žáků

 Z dlouhodobějšího pohledu mají 
průměrné výsledky českých 15ti 
letých  žáků klesající trend



Motivace: Rozdíly mezi učiteli

 Rozmanitost čtenářské gramotnosti mezi 
mladšími učiteli (kteří se začali připravovat na 
profesi po roce 1989) oproti učitelů starším, 
výrazně narostla.

 Rozmanitost ICT gramotnosti mezi 
mladšími učiteli je také výrazná.

 Rozmanitost matematické gramotnosti 
se nezměnila, ale ta je významná jen u 
části učitelů.  



Motivace: výsledky žáků a ekonomický růst 

Např. studie Hanushek, Woessmann (2010)



Stručně k metodologii



Stručně k metodologii: vědecká literatura I

Kvalita práce učitele   Výsledek žáka 
(zlepšení = vzděláním přidaná hodnota)



Stručně k metodologii: vědecká literatura II

… Výsledky žáků  Dlouhodobý růst HDP



Zvažované 
scénáře



Stručně k metodologii –NEreformní scénáře
I. NEREFORMNÍ STŘEDNÍ SCÉNÁŘ

SITUACE BEZ INTERVENCE

Dosavadní trendy pokračují po 
dobu příštích 15 let.

tj. KLESAJÍCÍ PISA SKÓRE

Dlouhodobý pokles výsledků 
českých patnáctiletých žáků v 
šetření PISA z posledních dvou 
dekád by pokračoval stejným 
tempem i v dalších 15 letech.

Snižující kvality práce učitelů (KPU)

Klesajícímu trendu ve výsledcích 
žáků odpovídá posun rozdělení 
KPU doleva.

II. NEREFORMNÍ OPTIMISTICKÝ SCÉNÁŘ

SITUACE BEZ INTERVENCE

Daří se udržet stávají situaci.

tj. PISA SKÓRE NA ÚROVNI PISA 2015

PISA skóre se podaří udržet na úrovni 
roku 2015.

Tzn. že současná kvalita práce učitelů se udrží

KPU se daří držet na průměrné úrovni 
roku 2015.



Stručně k metodologii – reformní scénáře III

REFORMNÍ SCÉNÁŘ ZLEPŠENÍ VŠECH UČITELŮ

• Zkvalitňování práce stávajících učitelů – např. lepším dalším vzděláváním pedagogických 
pracovníků, kvalitnějším vedením učitelů řediteli, další podporou ředitelů

B / VÝRAZNÉ ZLEPŠOVÁNÍ

V průběhu 10 let by došlo k posunu 
KPU o 10 %.

A / MÍRNÉ ZLEPŠOVÁNÍ 

KPU by se postupně zvyšovala tak, 
že by se během 10 let zvýšila o 5% 
počáteční hodnoty a poté by se 
vývoj zastavil 



Stručně k metodologii – reformní scénáře IV

B / VYSOKÁ KVALITA ABSOLVENTŮ

• Učitelská profese je dostatečně 
atraktivní. Může a probíhá přísný výběr 
do profese.

• Noví učitelé jsou rekrutováni z nejvyšší 
1/3 KPU.

A / NÍZKÁ KVALITA ABSOLVENTŮ

• Profese není dostatečně atraktivní 
pro vysoce disponované potenciální 
zájemce.

• Noví učitelé jsou rekrutováni ze 
spodní 1/3 KPU.

REFORMNÍ SCÉNÁŘ GENERAČNÍ VÝMĚNY

• Kvalitativní zlepšení ve výběru a přípravě nových učitelů.
• Zpřísnění kvalitativních nároků pro vstup do učitelské profese.
• Přirozený odchod 3 % starších učitelů do důchodu ročně – odchází rovnoměrně z celého 

rozdělení KPU po dobu 80 let.
• Náhrada mladými učiteli náborem z části původního rozdělení KPU ve 2 variantách:



Stručně k metodologii – reformní scénáře V

B / VÝRAZNÉ ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH UČITELŮA / MÍRNÉ ZLEPŠOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH UČITELŮ

REFORMNÍ SCÉNÁŘ KOMBINOVANÝ
Kombinace zvyšování kvality práce všech učitelů + generační výměny

• Náhrada mladými učiteli probíhá v horní 1/3  KPU
• Generační výměna bude probíhat po dobu 80 let.
• Zlepšování KPU stávajících učitelů bude probíhat 10 let ve dvou variantách:



Stručně k metodologii – základní parametry



Stručně k metodologii – předpoklady

• Různorodost KPU v Česku je průměrná.

• KPU má na test-skóre žáků stejný absolutní dopad bez ohledu na 
počáteční úroveň test-skóre toho kterého žáka. 

• Přiřazování učitelů k žákům probíhá náhodně. 

• Postupné změny rozdělení KPU zasahují rovnoměrně žáky ve všech 
devíti ročnících na ZŠ. 

• Vzdělávací dopad učitele v průběhu studia žáka částečně 
vyprchává. 

• Část vzdělanosti vzniká i mimo školní prostředí a není spojena s 
kvalitou práce učitelů. 

• K autonomní depreciaci KPU na úrovni jednotlivých učitelů v čase 
nedochází.



Výsledky scénářů  
-

zjištění



Dopady scénářů na výsledky žáků

 Znatelné zvýšení výsledků žáků díky vyšší kvalitě 
práce učitelů lze očekávat již za 10 let.
 Zahraniční příklady ukazují, že reformy resp. změny 
jsou realizovatelné

 V dlouhodobějším horizontu jsou 
dopady na vyšší vzdělanost žáků 
velmi výrazné



Dopady scénářů na hospodářský růst I



Dopady scénářů na hospodářský růst II

 V dlouhodobém horizontu jsou 
dopady vyšší kvality práce učitelů 
na HDP obrovské

 Výraznější dopady na HDP 
jsou však vidět až v horizontu 
30 let a déle



https://s.codepen.io/ideaapps/debug/GzOowX#



Co dále?

Jaké mohou být cesty a opatření 
ke zvýšení kvality práce učitelů?

• Zatraktivnění učitelské profese a 
kvalitní počáteční příprava 
pedagogů

• Efektivněji než dnes podporovat 
učitele v jejich profesním učení

• Vybírat kvalitnější ředitele, kteří 
budou o profesní učení učitelů 
více pečovat

• Systematicky a dlouhodobě 
podporovat ředitele, aby pečovali 
o profesní rozvoj učitelů

Jak nákladná mohou taková opatření 
být?

• Potenciální ekonomické výnosy jsou 
natolik vysoké, že je možno uvažovat i o 
opatřeních relativně nákladných 

? !



Studie vznikla ve spolupráci a s podporou



https://idea.cerge-
ei.cz/publikace

Děkuji za pozornost



Poznámky



Dopady reformních scénářů 
na hospodářský růst



Částky pro srovnání s ročním ekvivalentem



Srovnávání krajů České republiky je provedeno na základě výsledků v testu 
přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků plnících povinnou školní docházku, tedy 

žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (PISA 2015)



Nezávislý think tank při

Národohospodářském ústavu AV ČR, v.v.i.

zaměřující se na analýzu, vyhodnocování

a vlastní návrhy veřejných politik

I nstitut pro

D emocracii a 

E konomickou

A nalýzu



O IDEA

 Akademický nezávislý, nepolitický 

a neideologický think-tank

 Výzkumy na podporu veřejných politik 

a lepší veřejné informovanosti

 Doporučení pro hospodářské 

a další veřejné politiky

 Věda a výzkum na podporu 

informovaného vládnutí



Výzkumné oblasti IDEA

 DEMOGRAFICKÉ 

STÁRNUTÍ

 VEŘEJNÉ FINANCE

 TRH PRÁCE

 ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

 DAŇOVÝ A SOCIÁLNÍ 

SYSTÉM

 VÝZKUM, VÝVOJ A 

INOVACE

 ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ



IDEA je součástí aktivit Strategie AV21 



O CERGE-EI

CERGE-EI je společné akademické pracoviště 

Centra pro ekonomický výzkum a doktorské 

studium Univerzity Karlovy a 

Národohospodářského ústavu Akademie věd 

České republiky, v. v. i.  

VÝZKUM

 Publikování v nejlepších světových 

vědeckých časopisech

 Mezinárodní výzkumný tým

 Akademický výzkum pro potřeby 

veřejných politik

 Zapojení doktorandů

Ph.D.  a MA STUDIJNÍ  

PROGRAMY

 Ph.D. program moderní ekonomie 

amerického stylu s českou a americkou 

akreditací

 Přednášky laureátů Nobelovy ceny a 

dalších významných vědeckých 

osobností

 Absolventi nastupují akademickou dráhu 

na prestižních světových univerzitách, 

získávají pozice ve významných 

veřejných a soukromých institucích


