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Studie 6/2022 

Odchody z učitelské profese v Evropě1 
BŘEZEN 2022 

MIROSLAVA FEDERIČOVÁ, FILIP PERTOLD 
 

 

Shrnutí 

Tato krátká studie shrnuje zjištění původního empirického výzkumu dlouhodobých 

trendů v opouštění učitelské profese v evropských regionech včetně České republiky. 

Tento fenomén má v některých ohledech podobný charakter napříč zeměmi, ale 

také existují výrazné regionální rozdíly. Pro Českou republiku a celý středoevropský 

region zemí zjišťujeme, že během ekonomické transformace dochází k odlivu mladých 

učitelů-mužů z učitelské profese. To je pravděpodobně způsobeno lepšími možnostmi 

v alternativních profesích. Transformace tak značně přispěla k feminizaci učitelské 

profese.  

  

 
1 Tato studie reprezentuje pouze názor autorů, a nikoli oficiální stanovisko Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. 
či Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze (CERGE). Za cenné komentáře a rady autoři děkují 
Danielu Münichovi, Václavu Korbelovi a Karlu Gargulákovi. Veškeré případné nepřesnosti a chyby jdou na vrub autorů. 
Studie vznikla díky podpoře SHARE-CZ+ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001740) a v rámci programu Strategie AV21 
Společnost v pohybu a veřejné politiky Akademie věd České republiky. 
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Study 6/2022 

Teacher Turnover in Europe2 
MARCH 2022 

MIROSLAVA FEDERIČOVÁ, FILIP PERTOLD 

Summary 

This short study summarises the findings of original empirical research on long-term 

trends in teachers exiting the profession in all European regions, including the Czech 

Republic. We find similar patterns in some respects across all countries, but there are 

significant regional differences. For the Czech Republic and countries in the entire Central 

European region, we find that, during the economic transformation from 1990-2000 more 

young male teachers left the teaching profession. This is likely due to more lucrative 

opportunities in alternative professions. The economic transformation significantly 

contributed to the feminization of the teaching profession.  

2 This study represents the author´s own views and not the official position of the Economics Institute of the Czech 
Academy of Sciences nor the Charles University Center for Economic Research and Graduate Education (CERGE). The 
author would like to thank Daniel Münich, Václav Korbel, and Karel Gargulák for their valuable comments and advice. 
Any remaining errors are the authors´own. The study was produced with support from the SHARE-CZ+ 
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001740) and the Czech Academy of Sciences as a part of the Strategy AV21 program 
Society in Motion and Public Policies.
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• Země napříč Evropou, včetně České republiky, řeší nedostatek kvalitních učitelů 

na základních a středních školách a dlouhodobé velmi nízké zastoupení mužů 

v učitelské profesi (Obrázek 1). Průměrný podíl mužů učitelů na základních 

a středních školách v Evropě v roce 2018 činil 28 % (v ČR 23 %). Dle šetření PISA 

mezi samotnými řediteli (OECD, 2016) 28 % žáků navštěvuje školy, jejichž 

schopnost poskytovat kvalitní výuku je omezena nedostatkem kvalitního 

pedagogického personálu (v ČR je tento podíl pouze 13 %, což může reflektovat 

pouze odlišné standardy pro kvalitu učitelů v jednotlivých zemích). Jedním 

z možných příznaků, nebo dokonce příčin obou fenoménů je i fluktuace učitelů 

a jejich časté odchody do jiných profesí. 

 

• Některé zahraniční studie ukazují, že učitelství nejčastěji opouští kvalitnější 

učitelé, což negativně dopadá na kvalitu vzdělávání.3 Dále zkušenosti ze zahraničí 

naznačují, že učitelé také častěji odchází ze škol s náročnějšími podmínkami 

výuky, jako jsou školy pro žáky se speciálními potřebami, s velkým podílem 

 
3 Rondfeldt, Loeb a Wyckoff (2013), Goldhaber, Gross a Player (2011), Dolton a van der Klaauw (1999). 

Obrázek 1: Feminizace základního školství

Podíl učitelek na prvním stupni základních škol a na druhém stupni základních a středních škol

Zdroj: https://data.oecd.org/teachers/women-teachers.htm
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příslušníků menšin nebo žáků s nízkým socioekonomickým zázemím.4 To dále 

zvyšuje nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Proto nejsou ve školství 

odchody učitelů z profese vnímány jako žádoucí. 

• Podíly učitelů a osobní charakteristiky těch, kteří učitelskou kariéru opouštějí5, 

zkoumá výzkumná studie Federičová (2021)6, ze které toto shrnutí čerpá. 

Zvláštní důraz je kladen na dopady ekonomické transformace po roce 1989 

ve východoevropských zemích, jejíž důsledky lze vysledovat ve vzdělávacích 

systémech dodnes.  

• Analýza je založena na vzorku 4 600 respondentů mezinárodního výběrového 

šetření SHARE7, kteří alespoň jednou během své pracovní kariéry zastávali 

učitelskou profesi. Většina z respondentů začala pracovat mezi lety 1950 

a 1985. Země jsou rozděleny do 5 regionů Evropy: severoevropské (Švédsko 

a Dánsko), jihoevropské (Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko), 

západoevropské (Rakousko, Francie, Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, 

Nizozemí, Irsko), středoevropské (Česká republika, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko) a jihovýchodně evropské (Chorvatsko, Bulharsko). 

• Každý čtvrtý evropský učitel – tedy respondent, který alespoň jednou během své 

kariéry pracoval jako učitel – v nějakém bodě své kariéry učitelskou profesi opustil. 

Podíl odcházejících učitelů z profese se však mezi evropskými regiony velmi liší. 

Zatímco v jihoevropských zemích dosahuje jen 15 %, v severských zemích změnilo 

za svůj profesní život kariérní dráhu celých 37 % učitelů (Obrázek 2). V Česku 

odešlo z učitelské profese 31 % pracovníků. Podíl odcházejících učitelů z učitelské 

profese se ve sledovaných regionech ale moc neliší od jiných profesí. Všeobecně 

vyšší podíly v severských zemích jsou spjaté s vyšší flexibilitou jejich trhů práce, 

která je daná legislativním prostředím a nastavením sociálního systému. 

 
4 Murnane a Steele (2007), Falch a Storm (2005). 
5 Termín opuštění nebo odchod z učitelské profese se vztahuje na ty, kteří byli učiteli v určité fázi své profesní kariéry, 
ale přešli k jiné profesi. Tedy zůstávají aktivní na trhu práce, ale v jiné než učitelské profesi. 
6 Původní studii od Federičová (2021) s názvem “Teacher turnover: What can we learn from Europe?” je možné najít na 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ejed.12429. 
7 Pro analýzu byla využita databáze SHARE (Survey of health, Ageing and Retirement in Europe), která umožňuje 
dlouhodobě sledovat kariérní dráhy respondentů ve 27 evropských zemích. SHARE je multidisciplinární, mezinárodní 
časosběrná databáze mikrodat o zdraví, sociálně-ekonomickém postavení a společenských a rodinných vazbách 
přibližně 140,000 jednotlivců (více než 380,000 rozhovorů) ze všech zemí EU, Švýcarska a Izraele starších 50 let. Více 
informací lze najít na share.cerge-ei.cz. 

https://share.cerge-ei.cz/
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• V celoevropském průměru byl podíl odchodů učitelů-mužů vyšší o 7,7 p.b. 

(procentních bodů) než žen. Největší rozdíly v odchodech mezi učiteli 

a učitelkami vidíme v postkomunistickém prostoru (Jihovýchod a Střed), kde 

činila 22 p.b., resp. 15 p.b. Naproti tomu v severském regionu byla jen 6 p.b. 

Výsledky ukazují, že učitelskou profesi opustilo v 90. letech o 16 p.b. více mladých 

učitelů ve střední než v západní Evropě. Může to být způsobeno i fenomény 

společenské a ekonomické transformace zemí bývalého socialistického bloku.  

• Vyšší míra fluktuace učitelů se týká především mužů, kteří v 90. letech 

odešli o 10 p.b. častěji než jejich mužští kolegové v západoevropském regionu.  

• Pokud porovnáme mladší a starší generace učitelů, vidíme v Česku prudce 

klesající podíl mužů-učitelů nastupujících do učitelské profese. Podíl mužů mezi 

učiteli na začátku a na konci kariéry se pak ve střední Evropě snížil o šest 

procentních bodů u učitelů. (Obrázek 3). Tyto procesy prohloubily feminizaci 

školství v těchto zemích.  

Obrázek 2: Odchody z profesí v Evropě
Podíl odchodů učitelů, zdravotníků a sociálních pracovníků napříč Evropskými regiony

Poznámky: Jde o podíly osob, které začaly pracovat mezi lety 1950 a 1985, a pak z dané profese odešly během kariéry. 
Sociální pracovníci jsou definováni jako specialisté a odborní pracovníci v oblasti sociální a v zdravotnictví. 
Zdravotníci jsou definování jako všeobecné sestry a porodní asistentky, zdravotničtí laboranti a technici. 

Regiony: Sever (Švédsko a Dánsko), Jih (Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko), Západ (Rakousko, Francie, 
Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Irsko), Střed (Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Jihovýchod 
(Chorvatsko, Bulharsko).
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• Výrazný pokles podílu mužů učitelů během ekonomické transformace 

ve východoevropských zemích v 90. letech naznačuje, že k udržení a zvýšení počtu 

kvalitních učitelů, zejména mužů, ve školách je nutné, mimo jiné, zajistit učitelům 

podmínky srovnatelné s jinými alternativními možnostmi na trhu práce, 

a to zejména zvýšením mezd a společenské prestiže učitelství. 

 

• Pro koncipování opatření na udržení učitelů je zásadní, zda ze školství odchází 

spíše kvalitnější, nebo méně kvalitní učitelé. S ohledem na absenci přesnějších 

indikátorů jako hrubé měřítko pedagogických schopností8 používáme informaci 

o nejvyšším dosaženém vzdělání, počet let v této profesi a zejména zaměstnání, 

na které se učitelé z učitelské profese přesouvají. Analýza ukazuje, že v Evropě 

 
8 Ve studii IDEA (Münich a Krajčová, 2018) bylo zjištěno, že mladší generace učitelů má heterogenní čtenářskou 
gramotnost. Starší generace mají poměrně homogenní čtenářské dovednosti. Tento fenomén je obzvláště silný v Česku. 

Poznámka: Konec kariéry se vztahuje k poslednímu zaměstnání jednotlivce před jeho odchodem do důchodu nebo 
do trvalé pracovní neaktivity. 

Regiony: Sever (Švédsko a Dánsko), Jih (Itálie, Španělsko, Řecko a Portugalsko), Západ (Rakousko, Francie, 
Švýcarsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Irsko), Střed (Česká republika, Polsko, Slovensko, Slovinsko) a Jihovýchod 
(Chorvatsko, Bulharsko).

Obrázek 3: Pokles podílu učitelů-mužů během kariéry
Pokles podílů mužů mezi učiteli napříč evropskými regiony ve dvou obdobích
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častěji odchází ze školství učitelé, kteří nedosáhli vysokoškolského vzdělání. To 

však může být ovlivněno zvyšujícími se nároky ve školských systémech na úroveň 

dosažené vzdělání učitelů během posledních tří dekád.  

• Na druhou stranu zjišťujeme, že 57 % odešlých učitelů přešlo do jiných vysoce 

kvalifikovaných profesí9 a pouze 32 % na méně kvalifikované administrativní 

pozice. Ve střední Evropě (včetně Česka) je to podobné: 59 % učitelů odešlo 

do vysoce kvalifikovaných a 28 % do méně kvalifikovaných pozic. To naznačuje, 

že rozhodnutí o odchodu ze školství dělají spíše učitelé kvalitnější. 

• Počet let profesních zkušeností je další charakteristikou indikující potenciální 

kvalitu učitele. Ztráta zkušeného pedagoga je pro společnost většinou nákladnější 

než ztráta učitele začínajícího (s 0–2 roky praxe). Na druhou stranu zásadní 

problém představují i odchody mladých nadaných učitelů, kteří mohou kromě 

jiného přinést do školství nové moderní metody výuky. Z dat za celou Evropu 

vyplývá, že s každým rokem učitelské praxe se o 2 p.b. snižuje pravděpodobnost, 

že dotyčný odejde do jiné profese. Tento pokles je ale napříč regiony podobný. 

V průměru 25 % učitelů, kteří odcházejí do jiných profesí, tak dělá během prvních 

dvou let a za deset let tento podíl naroste již na pouze 35 %. Učitelskou dráhu 

opouští tedy mnohem častěji mladší učitelé. Celých 70 % odchodů se týká učitelů 

po první pracovní zkušenosti ve školství. 

• Sledování charakteristik učitelů opouštějících učitelskou profesi a důvodů těchto 

odchodů je velmi důležité, protože pomáhá regulátorům ve školství a tvůrcům 

vzdělávací politiky v identifikaci vhodných opatření, která mohou riziko odlivu 

kvalitních učitelů snižovat. Naše zjištění naznačují, že pro setrvání učitele 

v profesi jsou velmi zásadní první roky v ní. Poskytnutí zkušeného seniorního 

vedení a efektivní podpory s možností dalšího profesního rozvoje jsou příklady 

nástrojů, které mohou nadějné a kvalitní učitele v profesi udržet.  

• Česká republika v současné době nemá systematické nástroje na snižování 

odchodů učitelů z profese, a to i přes dlouhodobé závazky klíčových dokumentů 

vzdělávací politiky k jejich prosazení.  

 
9 Jedná se například o manažéry, specialisty v oblasti právní, sociální a kulturní nebo o technické a odborné pracovníky. 
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• Prozatím není ukotveno adaptační období pro uvádění do profese, ani není 

institucionalizována pozice uvádějícího učitele.10  

• Dosud se nepodařilo zavést standardy kvality výkonu učitelské profese pro různé 

fáze jejich kariérní dráhy.  

• Stále neexistuje návazný kariérní systém spojený se systémem dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Poslední pokus o jeho prosazení ztroskotal 

odmítnutím v rámci legislativního procesu v roce 2017.11  

• Jediným pozitivním trendem zůstává nárůst platů učitelů, který za posledních 

deset let stoupnul ze 110 % průměrné mzdy na 130 % (Münich a Smolka, 2021). 

Tím se, ve srovnání k platům dalších vysokoškolsky vzdělaných lidí v zemi, 

posouvá Česká republika z jedné z nejnižších pozic v EU směrem k jejímu 

průměru. 

• V rámci Strategie 2030+ se s ohledem na potřebu udržet kvalitní učitele v profesi 

a ve školství předpokládá: 

ü Vytvořit kompetenční profil učitele. 

ü Změnit koncept systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
a metodické podpory. 

ü Zvýšit atraktivitu pedagogických profesí a získat kvalitní nové učitele. 

ü Podpořit začínající a uvádějící učitele. 

ü Posílit roli ředitele jako lídra pedagogického procesu. 

  

 
10 Posledním pokusem byla novela zákona o pedagogických pracovnících, která však legislativně nedošla do konce. Viz: 
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=503 
11 Více o nepřijetí karierního systému pro pedagogické pracovníky v roce 2017 popisuje Michek a Spilková (2021). 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
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