
Učitel Pro Futuro,  

učitel Pedagogické Fakulty, učitel pro budoucnost. 

Pedagogická fakulta JU připravuje učitele a další profesionály pro 

školy budoucnosti, pro vzdělávání, které bude týmovou prací všech 

zúčastněných aktérů a které bude výchovou a hlubokým učením1 

rozvíjet potenciál dětí a dospívajících2. Podrobně zde. 

Učitelé Pro Futuro vycházející z Pedagogické fakulty JU jsou plně připraveni pro 

úspěšný vstup do profese a pro profesní růst v měnících se podmínkách 

vzdělávání 21. století; rozvinuli svoje předpoklady stát se (brzy) vynikajícími 

učiteli. Podrobnosti k formulaci vize. 

Věříme, že na správné cestě k naší vizi budeme, když uvidíme že: 

o Studenti si vytvářejí klíčové profesní kompetence pro své pedagogické působení ve

školách 21. století.

o Studenti reflektují své učení a rozvoj svých profesních kompetencí (stávání se učitelem).

o Studenti uplatňují v plánování svého profesního rozvoje tvořivost, kritické myšlení, etické

zásady, schopnost řešit složité problémy, pracovat v týmu různých profesí a rozvíjet svůj

osobní potenciál3.

o Vnímají smysluplnost svojí profese a svoji roli při utváření vztahu dětí a dospívajících ke škole

a celoživotnímu učení, oceňují principy hlubokého učení.

o Studenti mají rostoucí profesní sebedůvěru.

1. PROFIL ABSOLVENTA
Zaměřit se na rozvoj kompetencí učitele pro profesní život a praxi
v 21. století

2. INOVACE OBSAHU
Proměnit obsah vzdělávání učitelů vzhledem k predikovaným
trendům ve společnosti 21. století

3. UČÍME SE PRAXÍ
Nastavit prostředí pro spolupráci v akademické obci fakulty tak, aby
bylo možné vizi uskutečnit

4. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE
Nastavit a rozvíjet spolupráci na univerzitě, v regionu, na národní i mezinárodní úrovni tak,
aby se vize v průběhu let úspěšně a adekvátně naplňovala

Podrobněji zde. 

1 Hluboké učení je cestou, která propojuje učícího se s výzvami současného světa, podporuje profesní a občanské 
kompetence, podporuje kritické myšlení, ale také spolupráci a solidaritu s druhými (Fullan, Quinn et al., 2020).  
2 Naše vize je v souladu s cíli Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ a odráží také pohled OECD 
na budoucnost vzdělávání The future of education and skills: Education 2030. OECD 
3 Na Světovém ekonomickém fóru 2021 byla prezentována zpráva „Defining the skills citizens will need in the future 
world of work“ společnosti McKinsey, která ukazuje, že tyto dovednosti patří ke klíčovým dovednostem, které ovlivní 
profesní uplatnění obecně. 
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https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf
https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/


 

   

Klíčem k naplnění vize je rozvíjet kompetence učitelů a dalších 
pedagogických pracovníků jako členů pedagogických týmů, které 
budou rozhodovat o úspěšnosti českého školství. 
 

Staráme se o vzájemné profesní 

a meziprofesní učení se budoucích  

Učitelů různých aprobací 

Učitelů různých stupňů 

Speciálních pedagogů 

Sociálních pedagogů 

Psychologů 

Výchovných poradců 

Ředitelů a vedoucích pracovníků škol 

Metodiků prevence 

Asistentů pedagoga 

Vychovatelů školních družin 

 

Principy, které umožní naplnění vize: 

o PF JU funguje jako učící se organizace4, 

vyhodnocuje pokroky studentů a upravuje svoje 

postupy tak, aby absolventi byli stále lépe 

připravování pro svoji profesní budoucnost  

o PF JU průběžně pracuje s profilem absolventa tak aby 

zrcadlil měnící se nároky na profesi učitele a dalších 

pedagogických pracovníků5 i proměny ve společnosti6 

o PF JU sleduje potřeby regionálního školství, předjímá je na základě znalosti vývojových 

trendů v oblasti vzdělávání a reaguje na to úpravou či doplňováním svých studijních 

programů.   

 

Vize učitel Pro Futuro byla připravována v letech 2019-2021 ve 

spolupráci s vedením fakulty, s vědeckou radou PF JU, 

s akademickou obcí, s Fórem inovací na PF JU, s radami oborových 

didaktiků 1. a 2. stupně ZŠ, s radami příslušných studijních programů 

a s jejich garanty, s AS PF JU, s dalšími experty, s partnery a odborníky 

z pedagogických fakult i fakult připravujících učitele, s řediteli a učiteli 

základních a středních škol, s MŠMT.   

Podrobněji zde. 

 

Obrazový materiál 

 
4 Pro učící se organizaci je charakteristické, že podporuje lidi na všech úrovních, aby se pravidelně a přesně ze své 

práce učili; má systémy k získávání a učení se informací a k jejich předávání tam, kde jsou zapotřebí; své učení hodnotí 
a je schopna se průběžně měnit. 
5 Ve Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+  se očekává, že učitelé budou klíčovými aktéry 
v inovaci obsahu a způsobu vzdělávání a větší individualizaci vzdělávacích procesů.  
6 Megatrendy: Megatrendy a velké společenské výzvy významné pro ČR, Výstup 2 projektu FUTURE-PRO: 
Megatrendy a velké společenské výzvy, 2021 
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vize 

Trojúhelník pro  

budoucnost 

Závěr 

https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf
https://www.tacr.cz/wp-content/uploads/documents/2021/09/09/1631171081_MTVSV%20-%20Grafick%C3%A9%20karty%20oblast%C3%AD%20megatrend%C5%AF%20a%20velk%C3%BDch%20spole%C4%8Densk%C3%BDch%20v%C3%BDzev%20(P%C5%99%C3%ADloha%20V2).pdf




Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF 


JU) v roce 2019 oslavila 70 let od svého založení. Je fakultou 


zkušenou, a přesto mladou. Je fakultou, která čerpá z minulosti,


definuje svou vizi a na ní navazující strategickou koncepci přípravy 


učitelů pro budoucnost. Svoji vizi nazvala Učitel Pro Futuro (UPF). 


Značku Učitel Pro Futuro nese i absolvent Pedagogické Fakulty, který 


je učitelem pro budoucnost – učitelem pf.  


Pedagogická fakulta si uvědomuje, že budoucnost vzdělávání znamená vybudování otevřeného 


prostředí, které umožňuje každému jedinci vzdělávat se po celý život. V moderním vzdělávacím 


systému by školní vzdělávání mělo vytvořit solidní základy poznání a zdravého osobního rozvoje 


včetně dovedností a potřeby dále se vzdělávat, žít dobrý život a plnohodnotně se zapojit do 


společnosti. Takové vzdělávání mělo být vedeno kvalitními učiteli, schopnými průběžně 


upravovat svoje vyučovací postupy tak, aby odpovídaly potřebám žáků i společenským 


a technologickým trendům. Je obtížné předvídat, jak se promění vzdělávací prostředí 


budoucnosti, ale je zřejmé, že vliv moderních technologií (například robotiky,  informačních 


technologií, virtuální reality, umělé inteligence apod.) a nárůstu poznání ho velmi dynamicky 


ovlivňuje už dnes.  


Učitel Pro Futuro je dlouhodobou, průběžně diskutovanou živou vizí, která rozpracovává obecné 


principy a priority přípravy učitelů, formulované relevantními dokumenty – zejména akreditačními 


spisy a strategickými záměry rozvoje fakulty a univerzity, Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 


2030+, Strategickým záměrem MŠMT pro oblast vysokých škol 2021+ a dalšími. Učitel Pro Futuro 


definuje obecnou vizi přípravy učitelů na PF JU v kontextu jejího významu pro společnost 


21. století.


Dlouhodobým cílem fakulty je kvalitní příprava učitelů jak v prezenční a kombinované, či 


distanční formě, tak prostřednictvím kurzů celoživotního vzdělávání. Vize UPF má být cestou ke 


sjednocení principů různých forem přípravy tak, aby absolventi, bez ohledu na to, jakou cestu 


k učitelství zvolí, byli stejně dobře připravenými kvalitními odborníky pro české školství.  


Vize UPF současně pojmenovává výzvy, kterých si je fakulta vědoma a počítá s nimi ve svých 


vizích a plánech do budoucnosti, při akreditacích i ve výuce (budoucích) učitelů. PF JU si 


uvědomuje, že vzdělání a vzdělávání pro budoucnost je otevřenou výzvou a že k jejímu 


adekvátnímu uchopení je nutná široká diskuze i sledování aktuálních trendů vývoje a potřeb 


společnosti, vývoje vědění a poznání, i života lidí.  


Text vize UPF je výsledkem několikaleté diskuze vedené napříč fakultou, s dalšími fakultami 


připravujícími učitele v ČR i četnými partnery z odborné sféry. Vychází z výsledků odborných 


výzkumů v pedagogice, psychologii a v oborových didaktikách i z reflexe zkušeností pedagogické 


praxe. Výsledkem je dokument, jehož ambicí je vyjádřit závazek akademické obce Pedagogické 


fakulty JU pro naplňování vymezených cílů, které budou dle svých specifik rozdílně, avšak přesto 


společně sledovány jednotlivými katedrami PF JU v souladu s jejich specifickou misí a odborným 


profilem.  


Vize 












Megatrendy a udržitelný rozvoj 


Centrum pro prognózy při Evropské komisi v r.  2018 


formulovalo 14 megatrendů, které nejvýznamněji 


ovlivňují Evropu. Megatrendy jsou definovány jako 


dlouhodobé hnací síly, které jsou nyní pozorovatelné 


a s největší pravděpodobností budou mít globální dopad. 


Mohou vám pomoci identifikovat pravděpodobnou 


budoucnost.  


Vedle megatrendů výrazně ovlivňují budoucnost I globální problémy a na ně navazující cíle 


udržitelného rozvoje formulované OSN. 


Učící se organizace 


CEJTHAMR, V., DĚDINA, J. (2010). Management a organizační chování. 2. aktualizované 


a rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing.: Učící se organizace podporuje lidi na všech úrovních, 


Obrazový 


materiál  


k Vizi UPF



https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/megatrends_hub_booklet_-_web.pdf





aby se pravidelně a přesně ze své práce učili; má systémy k získávání a učení se informací 
a k jejich předávání tam, kde jsou zapotřebí; své učení hodnotí a je schopna se průběžně měnit. 


Model učící se organizace podle Sengeho (Senge, P. M.: Pátá disciplína: teorie a praxe učící se 
organizace. Praha: Management Press, 2007). 


Future Classroom 


Projekt Future Classroom Lab vytvořila síť 33 evropských ministerstev školství European 


Schoolnet jako model pro transformaci školní infrastruktury.  


Jde o inspirativní, plně vybavené, rekonfigurovatelné prostředí pro výuku a učení, které vyzývá 


k přehodnocení role vzdělávacích postupů, technologie a designu ve třídách. Umožňuje 


zkoumání rolí a kompetencí učitelů a žáků ve vzdělávání v 21.  století, různých stylů učení a více 


personalizovaného, aktivního učení, zkoumání učebního prostředí a jeho dopadu na zapojení 


žáků a interakci ve třídě, a zkoumání současných i vznikajících technologií ovlivňujících 


vzdělávání. 



http://www.eun.org/cs/professional-development/future-classroom-lab





Hluboké učení 


Tento termín užívá Michal Fullan pro celek 


systémových změn, které mohou pomoci tomu, aby 


učení ve školách nebylo jen předáváním znalostí, ale 


především výchovou schopných lidí, připravených čelit 


výzvám, jako je klimatická změna a další globální 


problémy. Prosazuje směr zvaný Nová pedagogika pro 


hluboké učení. Ve „staré“ pedagogice je ve třídě 


v centru učitel, který má pod kontrolou vše, co se 


v hodině odehrává. Zatímco studenti většinu času mlčí 


a přijímají to, co se jim říká, učitel naopak většinu času 


mluví. Nová pedagogika naopak učitele staví do role 


aktivátora učení, který studentům nabízí otázky 


a problémy k řešení. Když před žáky/studenty stojí 


nějaká zajímavá výzva, jsou zapojení, spolupracují, 


snaží se přijít s nějakým zajímavým nápadem, pak se opravdu učí. Pokud je před nimi inspirativní 


úkol, pracují s vervou a radostí. Hluboké učení tedy znamená učit se způsobem potřebným do 


budoucnosti, kdy už nebude stačit toho hodně vědět, bude třeba umět řešit problémy. 


Fullanův model dle Metodického portálu RVP 


Kompetence pro budoucnost 


OECD popsala kompetence, které by vzdělávání mělo rozvíjet ve své zprávě o budoucnosti 


vzdělávání The future of education and skills: Education 2030. OECD 



https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22844/

https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Learning_Compass_2030_Concept_Note_Series.pdf





Klíčové dovednosti pro profesní uplatnění v buducnosti 


Na Světovém ekonomickém fóru 2021 byla prezentována zpráva „Defining the skills citizens will 


need in the future world of work“ společnosti McKinsey, která ukazuje, že tyto dovednosti patří 


ke klíčovým dovednostem, které ovlivní profesní uplatnění obecně.  


Učící se organizace, škola jako učící se organizace 


OECD shrnulo klíčové dimenze, které charakterizují učící se školu v materiálu s názvem „Co dělá 


školy učícími se organizacemi?“ (What makes a school a learning organisation?). Je zaměřen na 


školy vzdělávající děti a dospívající, nicméně popsané principy jsou dobrým modelem i pro fakulty 


připravující učitele:


1. Tvorba a sdílení vize, v jejímž centru stojí


výuka všech žáků a studentů.


2. Tvorba a podpora možností dalšího učení pro


všechny pedagogické pracovníky.


3. Podpora týmového učení a spolupráce mezi


pedagogy.


4. Vytvoření atmosféry založené na zvídavosti,


inovacích a výzkumu.


5. Včlenění systémů podporujících výměnu a


shromažďování znalostí.


6. Výuka, která využívá vnější prostředí a/nebo


z něj vychází.


7. Modelování a podpora dovedností


potřebných k vedení.


OECD: Škola jako učící se organizace 



https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

https://oecdedutoday.com/how-to-transform-schools-into-learning-organisations/





Vliv infrastruktury na výsledky učení žáků 


Světová banka vydala v r. 2019 podrobnou zprávu o vlivu školní infrastruktury na učení se 


žáků The Impact of School Infrastructure on Learning : A Synthesis of the Evidence  



https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30920






Pedagogická fakulta jako součást Jihočeské univerzity přispívá 


k ekonomickému, technologickému, společenskému a kulturnímu 


rozvoji jihočeského regionu. Jako instituce má ve 


vzdělávacím systému svoji misi a roli. Ta spočívá v přípravě expertů 


pro potřeby vzdělávání – v přípravě budoucích učitelů a dalších 


odborníků pro edukační praxi. Činnost fakulty má významný národní 


dopad a zřetelný mezinárodní přesah. Obsah studia vychází z aktuálních 


vědeckých poznatků, mezinárodních i národních vzdělávacích výzkumů 


a šetření a reaguje na výzvy vzdělávací praxe.   


Pedagogická fakulta JU je učící se organizací, která vyhodnocuje své zkušeností ke zlepšování 


sebe samé. Adaptuje své organizační modely a akreditační procesy na měnící se společenské, 


ekonomické a technologické podmínky a zavádí nové, promyšlené postupy ve všech svých 


činnostech tak, aby co nejlépe připravila odborníky pro edukační praxi. Jde o přípravu profesní, 


tj. o přípravu pro výkon profese učitele a dalších pedagogických pracovníků (např. vychovatele, 


asistenta pedagoga, sociálního pedagoga), které mají velký význam pro vývoj a kvalitu 


společnosti v budoucnosti. PF JU v těchto oblastech vnímá svoji odpovědnost – 


k vysokoškolskému studiu přistupuje s vědomím jeho významu pro další profesní dráhu 


absolventů. Chápe ho jako klíčové životní období, jehož součástí není jen výuka, ale 


i shromažďování zásadních zkušeností, navazování osobních i profesních vztahů, začleňování se 


do občanské společnosti a formování vlastní identity. Lze shrnout: vzdělávání, které PF JU 


poskytuje, rozvíjí kompetence pro pracovní, osobní i občanský život. 


Pedagogická fakulta JU si je vědoma toho, že její akademická kultura výrazně formuje její 


pracovníky i studenty, a proto své vnitřní procesy zakládá na tradičních akademických hodnotách 


kolegiality, zodpovědnosti, otevřenosti, respektu a vysoké náročnosti v etické i pracovní rovině. 


Klade důraz na kritické myšlení, na spolupráci a sdílení poznatků a zkušeností jak mezi vysokými 


školami, tak i s celou společností. 


Mise 


PF JU












PROFIL ABSOLVENTA 


Zaměřit se na rozvoj kompetencí učitele pro profesní život a praxi 
v 21. století 


INOVACE OBSAHU 
Proměnit obsah vzdělávání učitelů vzhledem k predikovaným 


trendům ve společnosti 21. století 


UČÍME SE PRAXÍ 
Nastavit prostředí pro spolupráci v akademické obci fakulty 


tak, aby bylo možné vizi uskutečnit  


ODBORNÁ SPOLUPRÁCE 
Nastavit a rozvíjet spolupráci na univerzitě, v regionu, na 


národní i mezinárodní úrovni tak, aby se vize v průběhu let 
úspěšně a adekvátně naplňovala 


1. Zaměřit se na rozvoj kompetencí učitele pro profesní život a praxi v 21.
století


PF JU připravuje budoucí učitele pro společnost, jejíž vývoj je dnes těžko předvídatelný. Sociální, 


politické i ekonomické, kulturní a technologické prostředí prochází transformací, jejíž nejhlubší 


změny nazýváme „megatrendy“1. Jde o rozsáhlé vývojové tendence, které započaly v minulosti, 


probíhají v současnosti a budou dále pokračovat do budoucnosti. Megatrendy radikálně, trvale 


a nevratně proměňují svět, společnost, kulturu i život lidí. PF JU je musí sledovat, vyhodnocovat 


a předvídat, jaký dopad budou mít na přípravu budoucích učitelů – expertů pro edukaci v 21. 


století.  


PF JU připravuje učitele pro všechny stupně škol. Rozvíjí jejich profesní kompetence a hodnotové 


orientace, které jsou nutným předpokladem pro expertnost budoucích absolventů. Významným 


úkolem proto je zprostředkování základních profesních i obecně lidských hodnot, pěstování 


a rozvoj kritického myšlení, rozvíjení pozitivního vztahu k vědění, vzdělání a vzdělávání se, 


orientace v globálním kontextu, rozvíjení schopnosti analyzovat problémy a vyvozovat možná 


řešení, efektivní spolupráce a sdílení poznatků, konstruktivní komunikace, efektivní využívání 


nových technologií, otevřenost vůči změnám a výchova k ekologicky udržitelnému životnímu 


1 Centrum pro prognózy při Evropské komisi v r. 2018 formulovalo 14 megatrendů, které nejvýznamněji ovlivňují 
Evropu. Megatrendy jsou definovány jako dlouhodobé hnací síly, které jsou nyní pozorovatelné a s největší 
pravděpodobností budou mít globální dopad. Mohou vám pomoci identifikovat pravděpodobnou budoucnost. 
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https://knowledge4policy.ec.europa.eu/sites/default/files/megatrends_hub_booklet_-_web.pdf





stylu. Tyto vzdělanostní kvality a schopnost studentů nejenom si je osvojit, ale i dále předávat, 


se mají odrážet v profilu absolventa PF JU.  


Profil absolventa studijních programů PF JU vedoucích k učitelství vychází z dlouhodobých 


strategických cílů vzdělávání v ČR, z Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávaní, z potřeb 


edukační praxe i z diskuzí s dalšími fakultami připravujícími učitele, s MŠMT a dalšími aktéry. Od 


něj se následně odvozují výsledky učení, kterých mají studenti dosáhnout, vytváří se obsahová 


náplň jednotlivých studijních předmětů, nastavují se vhodné metody výuky a organizační 


podmínky studia. Profil absolventa je diskutován s výhledem do budoucnosti a je průběžně 


aktualizován s ohledem na měnící se potřeby společnosti, na diskutované megatrendy či 


předpovědi futurologů o tom, jak se budou proměňovat školské systémy i život společnosti. Je 


„živým“ konstruktem, není prázdným, formálním a neměnným pojmem. 


PF JU nemůže připravovat budoucí učitele pro školu současnosti; příprava učitelů 


musí být přípravou pro budoucnost, ať bude jakákoli. Profil absolventa studijních 


programů vychází z potřeb edukační praxe, je výsledkem všestranné spolupráce a je 


stanoven s vizí budoucnosti. 


2. Proměnit obsah vzdělávání učitelů vzhledem k predikovatelným trendům
ve společnosti 21. století


Stávání se učitelem je kontinuální proces zahrnující přípravné a další vzdělání podporující 


profesní růst v průběhu celé profesní dráhy. Kvalitní přípravné vzdělávání je tak základem pro 


vstup absolventů do praxe a pro jejich úspěšné profesní působení. Je tvořeno čtyřmi pilíři. 


Oborová složka učitelské přípravy je úzce funkčně provázána se složkou oborově-didaktickou, 


pedagogicko-psychologickou a s reflektovanými pedagogickými praxemi. PF JU má jasně 


stanoveno, jak plní nároky na čtyři základní složky učitelské přípravy, a posiluje jejich integrální 


propojování. Klade si také otázky týkající se vazeb kurikula přípravy učitelů pro mateřské, 


základní a střední školy; hledá hranice mezi vědními obory a oborovými didaktikami. Kromě toho 


klade důraz na reflektování praktických zkušeností studentů, a to jak v rámci oborové a oborově-


didaktické složky studia, tak v rámci pedagogicko-psychologické složky. Praxe jsou koncipovány 


jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi 


studenta v roli učitele. V učitelské přípravě jsou ve výuce na VŠ modelovány tandemová výuka, 


badatelsky orientovaná výuka, integrovaná výuka, výuka s podporou počítače a další inovativní 


metody a formy vzdělávání. Ambicí vize UPF je nalézt správný poměr mezi dvěma principy: 


nácvikem dovedností uplatnitelných v praxi bezprostředně po dokončení studia na jedné straně 


a rozvojem obecnějších kompetencí učitele na straně druhé.  







PF JU zaměřuje přípravu budoucích učitelů na pěstování relevantních kompetencí 


absolventů potřebných pro profesní život – proměňuje profil absolventa adekvátně 


vzhledem k trendům ve společnosti 21. století.  


3. Nastavit prostředí spolupráce v akademické obci fakulty tak, aby se vize
dala uskutečnit


PF JU chce být učící se organizací2, využívá jejich principů k posilování spolupráce napříč


akademickou komunitou a orientuje ji k dosažení vize. Pro učící se organizaci je charakteristické,


že podporuje lidi na všech úrovních, aby se pravidelně a přesně ze své práce učili; má systémy


k získávání a učení se informací a k jejich předávání tam, kde jsou zapotřebí; své učení hodnotí


a je schopna se průběžně měnit.


Cílem PF JU je, aby všichni akademičtí pracovníci měli přístup k odborné podpoře a byli 


motivováni podílet na naplňování vize. Aby ve své výuce reflektovali megatrendy, mezinárodní 


i národní strategické školské dokumenty, futurologické vize proměn vzdělávání i pokroky svých 


vědních oborů, oborových didaktik a věd o výchově a vzdělávání. Důležité je podpořit v tomto 


ohledu zejména akademické pracovníky na počátku jejich kariéry, kteří si osvojují specifika 


vzdělávání vysokoškolských studentů a zároveň potřebují zvládnout nové vzdělávací technologie 


nebo postupy, popřípadě inovovat vzdělávací obsahy či studijní plány nebo studijní předměty. 


Významné inovace probíhající v oblasti forem výuky jsou výzvou pro všechny akademické 


pracovníky; přestože je na fakultě už zavedené kombinování prezenčních i distančních metod 


výuky s důrazem na využívání výhod obou forem (blended learning), pandemická situace 


akcelerovala hledání nových metod vzdělávání a jejich technologické podpory. Způsob vedení 


výuky je navíc v přípravě učitelů sám o sobě důležitým modelem profesních postupů, které si 


studenti osvojují. Akademičtí pracovníci fakulty tak stojí před novými výzvami stran zkvalitnění 


přípravy budoucích učitelů i v tomto ohledu a je zřejmé, že další součástí tzv. skrytého kurikula, 


které si studenti bezděčně osvojují je i týmové učení a spolupráce akademických pracovníků při 


vyhodnocování efektivity výuky a inovování a integrování jejího obsahu. 


PF JU si je vědoma významného dopadu vzdělávací infrastruktury na výsledky učení studentů3, 


2 OECD shrnulo klíčové dimenze, které charakterizují učící se školu v materiálu s názvem „Co dělá školy učícími se 
organizacemi?“ (What makes a school a learning organisation?). Je zaměřen na školy vzdělávající děti a dospívající, 
nicméně popsané principy jsou dobrým modelem i pro fakulty připravující učitele: 


1. Tvorba a sdílení vize, v jejímž centru stojí výuka všech žáků a studentů.
2. Tvorba a podpora možností dalšího učení pro všechny pedagogické pracovníky.
3. Podpora týmového učení a spolupráce mezi pedagogy.
4. Vytvoření atmosféry založené na zvídavosti, inovacích a výzkumu.
5. Včlenění systémů podporujících výměnu a shromažďování znalostí.
6. Výuka, která využívá vnější prostředí a/nebo z něj vychází.
7. Modelování a podpora dovedností potřebných k vedení.


3 Světová banka vydala v r. 2019 podrobnou zprávu o vlivu školní infrastruktury na učení se žáků The Impact of School 
Infrastructure on Learning : A Synthesis of the Evidence 



https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jlwm62b3bvh-en.pdf?expires=1636128348&id=id&accname=guest&checksum=0DE7C560C00D8D683A6FC9F16EAB2268

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30920

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30920





proto mění dosavadní převládající interiérové řešení svých budov, které poskytuje dobré zázemí 


zejména pro frontální způsoby výuky tak, aby mohly být zohledněny interaktivní a inovativní 


metody vzdělávání. Ty často vyžadují specifické infrastrukturní zázemí: laboratoře pro virtuální 


realitu, simulátory, terénní pracoviště, zázemí pro prakticky výcvik, přístrojové vybavení, přístupy 


k elektronickým zdrojům dat, future classroom4, platformy pro online výuku apod. Fyzické 


prostředí fakulty přirozeně ovlivňuje to, jak se v něm studující i akademičtí pracovníci chovají, jak 


často se setkávají, komunikují spolu, kolik času ve škole tráví apod. Fakulta proto soustavně 


investuje do svého přístrojového a technického vybavení. 


PF JU na pravidelných konferencích, přednáškách či setkáních uvnitř fakulty diskutuje podobu 


a vymezení profesních kompetencí učitele v 21. století, přizpůsobuje profil absolventa programů 


vedoucích k učitelství, drží krok s rozvojem digitální společnosti užíváním moderních technologií 


ve výuce. Zlepšuje kulturu spolupráce napříč fakultou i vně, využívá koncept hlubokého učení M. 


Fullana, diskutuje o pedagogických znalostech obsahu aj. To vše v zájmu modernizace svého 


koncepce učitelské přípravy. 


Jsme učící se fakulta. Učíme se navzájem, neustále se učíme, jak lépe vést učení 


studentů a žáků, sdílíme zkušenosti. Na základě analýz společně tvoříme naši vizi. 


4. Nastavit spolupráci na univerzitě, v regionu, na národní i mezinárodní
úrovni tak, aby se vize v průběhu let úspěšně a adekvátně naplňovala


PF JU si uvědomuje, že realizovat cíle 1–3 je možné, pokud bude vytvořena fungující spolupráce 


s aktéry vzdělávání uvnitř Jihočeské univerzity a v regionu, kde fakulta působí. Musí věnovat 


soustavnou pozornost podnětům ředitelů a učitelů mateřských, základních a středních škol. 


Musí podporovat spolupráci a sdílení příkladů dobré praxe. Musí reagovat na proměnu škol, které 


se postupně stávají místem celodenní péče o vzdělávání dětí a dané komunity, pracují se stále 


větší heterogenitou žáků, a jejichž efektivita je závislá souhře týmové práce, na níž se podílí vedle 


učitelů řada dalších pedagogických profesí.  


Dalšími významnými partnery jsou ostatní pedagogické fakulty a fakulty připravující učitele na 


univerzitě, v České republice i v zahraničí. Bez široké spolupráce, bez sdílení a diskuzí se školami 


a dalšími pedagogickými institucemi, se samosprávou, decizní sférou (zejména MŠMT) 


a dalšími uvedenými aktéry by PF JU nemohla adekvátně definovat profil absolventa svých 


studijních programů vedoucích k učitelství.  


Profesní učení učitelů je proces rozprostřený do intervalu několika desetiletí. Kvalitní přípravné 


vzdělávání je základem, další vzdělávání je nezbytností pro další profesní růst. PF JU proto využívá 


poznatků ze spolupráce s ostatními aktéry i pro tvorbu kurzů dalšího vzdělávání učitelů, a také 


pro doplňování portfolia svých vzdělávacích programů tak, aby odpovídaly potřebám školské 


praxe a připravovaly takové odborníky, kteří jsou v proměňujících se školách potřeba.  


Předpokladem pro efektivní přípravu budoucích učitelů a odborníků pro edukační 


praxi je schopnost využít regionální zkušenosti, navázat spolupráci na národní 


i mezinárodní úrovni, překonávat regionální omezení a získávat zkušenosti 


mezinárodního charakteru. 


4 Projekt Future Classroom Lab vytvořila síť 33 evropských ministerstev školství European Schoolnet jako model pro 
transformaci školní infrastruktury 



http://www.eun.org/cs/professional-development/future-classroom-lab






V průběhu uvedeného období proběhly dvě celofakultní konference (Učitel 


Pro Futuro I a II a dvě odborné přednášky). Konzultace o cílech vize 


UPF a jejím obsahu probíhaly formou sběru dat i připomínek od 


participujících aktérů, kteří byli od roku 2019 postupně oslovováni 


s výzvou k identifikaci neuralgických míst, problémů, oblastí


vytipovaných ke změnám v přípravě učitelů a pomáhajících profesí 


ve školství. V roce 2020 bylo ustanoveno Fórum inovací, iniciativa 


mladých, angažovaných akademických pracovníků na PF JU, kteří 


definovali postupně mnoho oblastí, které je potřeba na PF JU měnit. 


V roce 2021 byla koncepce vize UPF představena Vědecké radě PF JU, její členové byli požádáni 


o připomínky, rady a podněty. Sešlo se 5 koncepčních námětů, které byly do vize zapracovány.


Průběžně byla vize UPF diskutována a konzultována v kolegiu děkanky a na poradách vedoucích


kateder.


Podněty vznesené v průběhu diskusí představovaly zásadní vstupy pro finalizaci návrhu vize 


Učitel Pro Futuro. To, co však bude rozhodující, je široká podpora této vize při její realizaci.  


Vznik vize 







