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Abstract 

This scientific studies discusses the current trends of teaching at universities, as seen 

by domestic and foreign professional public. The article also presents an analysis of 

further professional training of university teachers in selected European countries. 

Due to new demands and pressures on universities to increase their quality, rising 

demands on pedagogical competence of university teachers. The education of the 

academic staff has its foundation and inspiration to him and we look abroad, but it 

cannot just assume disregarding Czech specific conditions. 
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Anotace 

Tato vědecká studie pojednává o aktuálních trendech výuky na vysokých školách, jak 

je vidí domácí i zahraniční odborná veřejnost. Studie také přináší analýzu dalšího 

profesního vzdělávání vysokoškolských učitelů u nás a ve vybraných evropských 

zemích. Vzhledem k novým požadavkům a tlakům na vysoké školy zvyšovat svou 

kvalitu, stoupají i nároky na pedagogické kompetence vysokoškolských učitelů. 

Samotné vzdělávání akademických pracovníků má své opodstatnění a inspiraci k 

němu můžeme hledat i v zahraničí, ovšem nelze jej jen převzít bez přihlédnutí 

k českým specifickým podmínkám. 

 

Klíčová slova 

vysokoškolský učitel, pedagogika, didaktika, trendy učení na univerzitách 

 
Introduction 

Jedním z trendů v České republice je budování systému řízení kvality, který vychází 

z naplňování novely vysokoškolského zákona a zahrnuje také excelenci ve 

vzdělávacích činnostech (resp. ve výuce a učení) mimo excelenci ve výzkumu. 

Rozpoznání trendů, popis jejich aktuálních projevů, určení jejich časového rámce i 

způsobů, jak se jim přizpůsobit, je záležitostí specializovaných institucí, 

zastupitelských a decizních orgánů na úrovni globální (např. UNESCO), evropské i 

národní a současně i záležitostí samotných vysokých škol. Uvedeným subjektům 

umožňuje rozpoznání trendů stanovit dlouhodobé strategické cíle, obvykle v podobě 

určitých ukazatelů (benchmarků) nebo priorit, určit pro jejich dosažení vhodné 

nástroje a vytvořit finanční a personální podmínky a přijmout postupy (know-how), 

jimiž budou cíle naplňovány. Znalost trendů ve vzdělávacích činnostech vysokých 

škol a řízení podle nich bude mít nepochybně vliv na jejich kvalitu, na naplnění 

očekávání a spokojenost studentů i akademických pracovníků, na uspokojení 

vzdělávacích potřeb všech účastníků vzdělávání na vysokých školách i 
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zaměstnavatelů a bude představovat konkurenční výhodu pro vysokou školu při 

naplňování svých vzdělávacích kapacit.  

Ignorace trendů v oblasti vysokoškolského vzdělávání může mít mnoho důsledků, 

např.:  

1. Špatnou či nízkou úroveň image vysoké školy. 

2. Snižování zájmu uchazečů o studium na škole. 

3. Neodpovídající kvalitu absolventů a problémy v jejich zaměstnatelnosti. 

4. Snižování limitů studií, tj. snížení počtu studentů přijatých na danou školu, 

respektive studijní obor. 

5. Omezení nebo ztráta akreditace studijního programu.  

Vysoké školství v České republice prochází poměrně zásadními změnami již od 

počátku devadesátých let, kdy se vysoké školy staly samosprávnými a ve značné míře 

nezávislými na státu a vysokoškolští učitelé mohou využívat akademickou svobodu. 

V centru dění stojí vysokoškolský učitel, který vykonává řadu vysoce kvalifikovaných 

činností, konkrétně jde o vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a jinou tvůrčí 

činnost. Toto povolání tradičně zaujímá vysoce prestižní postavení v žebříčku všech 

profesí. Podle sociologických výzkumů se již léta akademická profese umísťuje na 

druhém až třetím místě, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Tato profese sebou nese 

ještě jiné znaky, než jen prestiž. Jsou jimi vysoká míra autonomie spojená 

s akademickými svobodami a etapizace profesní dráhy. Výkon profese 

vysokoškolského učitele je determinován mnoha činiteli a v průběhu času dochází 

k jeho proměnám. V současné době jsme na základě změn paradigmatu vzdělávání a 

vědecké práce ve vysokém školství svědky tlaků na neustálé zvyšování kvality a 

profesionální úrovně akademických činností, a to v souladu s nejnovějšími a 

moderními trendy ve výuce, což přináší stále nové nároky na vysokoškolské učitele. 

Zejména se to týká zvyšování jejich vědecké erudice, tvorby vědeckého poznání a 

rozvoje pedagogických kompetencí. 

 
1 Vybrané trendy ve výuce a učení na vysokých školách 

Zásadní trendy ve vývoji vysokoškolského vzdělávání jsou realizovány v konkrétních 

národních, resp. regionálních podmínkách. V březnu 2015 představil Ralph Wolff, 

prezident a výkonný ředitel WASC World Future Society, která působí od roku 1966 

v USA se sídlem v Chicagu (Wolff, 2015), deset trendů působících na vývoj 

vysokoškolského vzdělávání v USA. Vedle finanční krize, priorit tehdejšího 

prezidenta USA Obamy a propojení podnikatelského prostředí s univerzitami dále 

zmiňuje: 

 Technologiemi podporované a distanční vzdělávání; 

 Internacionalizaci; 

 Globalizaci: mezinárodní uznávání vysokoškolského vzdělání, uplatňování 

Boloňského procesu, budování zahraničních poboček vysokých škol, 

budování partnerství, společných (joint degrees) nebo duálních (dual 

degrees) studijních programů; 

 Zajišťování kvality a odpovědnosti: problematika dokončování studia 

zajišťování výsledků učení, náklady na vzdělávání, zadlužování, 

kompenzace nákladů, odpovědnost managementu škol. 

Důležitými trendy jsou podle Wolffa také nové formy vysokoškolských institucí: 

vytváření tzv. “cloud“ programů, napříč institucemi, budování sítě partnerských 

univerzit a nadnárodních univerzit a zajištění osvojení dovedností pro 21. století7, 

                                                 
7 Kompetence pro 21. století dostupné zde http://edglossary.org/21st-century-skills/ 

http://edglossary.org/21st-century-skills/
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včetně jejich získávání v „deinstitucionalizovaném učení“, kdy jde hlavně o tyto 

dovednosti:  

 Identifikace a vyjadřování problémů; 

 Schopnost identifikovat nové vzory chování nebo nové kombinace činností; 

 Integrace poznatků z rozličných disciplín; 

 Schopnost formulovat nové myšlenky a nápady; 

 Připravenost na situaci, kdy není k dispozici žádné správná opověď; 

 Zvídavost jdoucí k podstatě; 

 Originalita a invenčnost při práci; 

 Schopnost řešit problémy. 

 

Některé trendy ve vývoji vysokoškolského vzdělávání jsou stanovovány pro jeho 

vybrané specifické oblasti. K nim patří i každoročně publikované NMC Horizon 

Reports věnované vysokoškolskému vzdělávání. Nejnovější zpráva společnosti NMC 

z roku 2016, která vychází z názoru 58 expertů, uvádí světové trendy ve vývoji 

aplikací technologií do výuky a učení.  

Zjištěné klíčové trendy akcelerující využívání technologií ve vysokoškolské edukaci 

zpráva rozděluje podle časového nástupu nebo zásadního projevení se. 

1. Během 1 – 2 let budou mít značný vliv dva trendy: Narůstající zaměření na 

měření učení a Zvyšování používání blended-learningu. 

2. Během 3 – 5 let budou mít vliv: Přeměňování učebního prostoru a posun 

k hlubšímu přístupu k učení ve smyslu rozvoje kritického myšlení, řešení 

problémů, kooperace a sebevzdělávání studentů. 

3. V průběhu 5 a více let: Upřednostňování inovační kultury a 

znovupromýšlení procesů fungování institucí. 

 

Ve zprávě NMC Horizon Reports (2014) se uvádí těchto šest trendů v oblasti 

vysokoškolského vzdělávání. 1. Rostoucí všudypřítomnost sociálních sítí a médií; 2. 

Integrace on-line vzdělávání; 3. Růst na datech založeného učení a hodnocení; 4. 

Posun studentů od klientů ke tvůrcům; 5. Hbité přístupy ke změnám; 6. Vývoj on-line 

vzdělávání. Relativně dobře řešitelnými výzvami, resp. záměry jsou v následné době 

zavedení blended-learningu v rámci formálního i neformálního učení a zvyšování 

digitálních kompetencí. Již obtížněji se budou zavádět konkurenční modely 

vzdělávání, např. v podobě MOOC kurzů, a personalizované učení. A konečně značně 

složité bude vybalancovat aktivity spojené se zapojením do sítí a bez nich s riziky 

přecenění digitálních nástrojů a udržet vzdělávání relevantním, aby zajistilo 

zaměstnanost mladým lidem. 

V českém prostředí a také v mnoha evropských zemích docházelo v posledních 

dvaceti letech ke dvěma jevům, které jsou vzájemně silně propojeny. V prvé řadě se 

jednalo o demokratizaci ve vzdělávání a v druhé řadě k masovosti vysokoškolského 

vzdělávání. To mělo za důsledek růst počtu vysokých škol, zejména soukromých či 

regionálních, a nárůst studentů v posluchárnách. Tyto změny a vývojové trendy vedou 

k přehodnocení a posunu strategií vysokoškolského vzdělávání (Slavik, 2012). 

V roce 2015 vydala Evropská asociace univerzit studii věnovanou trendům ve výuce a 

učení, která navazovala na obdobnou studii z roku 2010. Jejím cílem bylo nalézt 

odpovědi na níže uvedené tři hlavní otázky (Sursock, 2015): 

1. Do jaké míry se učení a vyučování posunuly mezi institucionální priority? 

Jak velký byl tento posun ve prospěch „student-centred learning“ v celé 

Evropě a zda je tento posun podporován národními a institucionální 
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politikami a jinými opatřeními (např. financováním, rozvojem zaměstnanců 

nebo vnitřními a vnějšími postupy pro zajištění kvality)? 

2. Jaké jsou hlavní změny, které ovlivnily institucionální vývoj, zejména ve 

vztahu k učení a vyučování? 

3. Jak mohou nálezy této studie udávat budoucí priority Boloňského procesu?  

 

Výsledky studie potvrzují výsadní postavení internacionalizace a informačních a 

komunikačních technologií ve vývoji a zdokonalování učení a vyučování. Očekává se 

další narůstání jejich významu.  

Postavení a využívání informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání se jeví 

jako důležité a v některých případech dokonce nezbytné, což lze usuzovat i 

z provedených mezinárodních výzkumů v rámci 7. RP IRNet8.  

Mezinárodní výzkumný tým tvořený pracovníky devíti evropských univerzit a jedné 

z Austrálie (jehož členy jsou i autoři studie), provedl v letech 2014 – 2015 níže 

uvedené výzkumy, které byly zaměřeny na vývoj, využívání a hodnocení 

informačních a komunikačních technologií studentů (budoucích učitelů) a 

akademických pracovníků pedagogických fakult. 

1. První z výzkumů byl zaměřen na určení úrovně informačně-komunikačních, 

mezikulturních a technologických kompetencí polských a českých studentů, 

které získají v průběhu vysokoškolského studia. Z výsledků výzkumu je 

možné vyvodit závěr, který lze využít pro návrhy modifikace některých 

vzdělávacích programů v obou zemích. Výsledky sebehodnocení 

informační-komunikačních schopností v obou národně diferencovaných 

skupinách respondentů ukazují společné zájmy a potřeby studentů, jakož i 

nutnost použití moderních digitálních nástrojů v rámci studia (Malach, 

Chmura, Gajdzica, Ogrodska-Mazur, 2015). 

2. Druhý výzkum byl zaměřen na využívání elektronického výukového 

prostředí a jeho přínos pro vysokoškolské vzdělávání. Výzkum ukázal, že 

studenti z České republiky častěji využívají internet, jako zdroj informací, 

než studenti z Polska. Vysokoškolští učitelé své studenty povzbuzují 

k využívání elektronických informačních zdrojů a programů, které studenti 

využívají v různé míře, a to zejména při učení cizích jazyků, organizaci a 

realizaci svého studia. Tato skutečnost přispívá ke zlepšování úrovně 

takzvané digitální gramotnosti vysokoškolských studentů, která je žádoucí, 

dokonce nezbytná, v jejich dalším profesním životě (Malach, Chmura, 

Kostolanyova, Ogrodska-Mazur, Szafranska-Gajdzica, 2015). 

3. Předmětem třetího výzkumu bylo využívání sociálních médií studenty 

z České republiky a Polska v rámci jejich vysokoškolské přípravy. Bylo 

zjištěno, že v univerzitním prostředí nabývají sociální média na významu, 

neboť představují účinný prostředek pro komunikaci v rámci univerzity i 

mezi vysokými školami a jejich okolí. Většina vysokých škol již používá 

celou řadu zavedených médií, které podporují spolupráci mezi učiteli a 

studenty. Pozitivní účinky sociálních sítí mohou být viděny ve studijních 

výsledcích, v sociální integraci, sdílení informací, nebo adaptace studentů 

v univerzitním prostředí. Obě skupiny studentů, byť mají k sobě 

geograficky i oborově blízko, využívají sociální média z různých důvodů. 

                                                 
8 International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for 

Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural 
Competences (PIRSES-GA-2013-612536). 
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Například třetina studentů obou skupin využívá média k vlastní prezentaci 

svých studijních úkolů. Čeští studenti se zdají být více individualisticky 

orientováni, neboť raději samostatně řeší zadané úkoly. Polští studenti jsou 

více nastaveni ke spolupráci při řešení úkolů. Ostravská univerzita používá 

následující sociální média: Facebook, Twitter, YouTube, Google, 

Instagram, LinkedIn a RSS (Kostolanyova, Chmura, Malach, Szafranska-

Gajdzica, Ogrodska-Mazur, 2015). 

4. Výsledky čtvrtého výzkumu zaměřeného na akademické pracovníky 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ukázaly, že v rámci 

kombinovaného studia, univerzitní učitelé používají celou řadu 

elektronických nástrojů pro realizaci vzdělávání. Jde především o posílení 

prvků on-line distančního vzdělávání. Volba nebo potenciální preference 

není příliš ovlivněna věkem učitelů, ale spíše jejich uživatelskou úrovní 

znalosti ICT a v některých případech i jejich zapojením do sociálních sítí. 

Výzkum prokázal, že zatím učitelé používají méně specifické vzdělávací 

aplikace. Ve větší míře využívají ICT pro přípravu a realizaci vzdělávání 

nebo pro konzultace se studenty, než pro organizaci studijních aktivit 

studentů a on-line vzdělávání (Malach, Kostolanyova, Chmura, 2015). 

 

Ve studii Trendy pro rok 2015 v části věnované „Výuce a učení v Evropě“ se dále 

uvádí, že kvalita vyučování a učení se zlepšila díky mobilitě studentů a pracovníků, 

zatímco se teprve očekává, že vývoj informačních a komunikačních technologií 

přispěje ke zvýšení pružnosti přístupu k učení i ke zvýšení efektivity času věnovaného 

výuce. Dále tato část konstatuje změny v koncepci výuky. Zavádět nové způsoby 

výuky je důležité pro 57% institucí a o něco více než polovina z institucí bere při 

případných revizích osnov ohled na pokrok ve výzkumu a na názory zaměstnavatelů a 

profesních sdružení. V implementaci výstupů z učení byl od roku 2010 učiněn další 

pokrok. Instituce jsou všeobecně přesvědčeny o výhodách výstupů z učení, i když ne 

ve všech zemích. Je však zřejmé, že v mnoha institucích došlo k jejich implementaci, 

aniž by se zásadně změnily osnovy, včetně příslušných zkoušek. Proto práce v této 

oblasti i nadále pokračují. Téměř 60% institucí hlásí rostoucí uznání významu výuky. 

Toto se pak promítá do jejich personálních politik zaměřených na mezinárodní nábor, 

akademické zkušenosti získané v jiné instituci a obecněji do internacionalizace 

personálu prostřednictvím mobility pracovníků. Kvalita výuky je podporována 

procesy zajišťování kvality, včetně studentského posuzování výuky a budováním 

útvarů rozvoje akademických pracovníků. I když evaluace výuky mají pozitivní 

výsledky, je třeba poznamenat, že existuje přílišné spoléhání se na studentské 

dotazníky jako jediný způsob vyhodnocování učebního výkonu učitelů, místo toho, 

aby byly kombinovány s dalšími hodnotícími nástroji. V této souvislosti Hativa 

(2014) zdůrazňuje, že je zapotřebí nejen nově definovat pojem „efektivní učení“, ale 

současně nalézt efektivní nástroje jeho zkoumání a zvládnout i způsob prezentace 

výsledků a tyto aplikovat v řízení pedagogických činností. 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti výuky je o něco více pravidelné (v 89 

% škol) než v oblasti hodnocení výzkumu (v 84 % škol). K hodnocení výuky používá 

93 % škol studentské zpětnovazebné dotazníky, 45 % učitelské portfolio a 37 % 

zpětnou vazbu od kolegů. Nicméně 98 % respondentů (institucí) sbírá zpětnovazebné 

informace o výuce, 83 % o učebním prostředí a 73 % o podpůrných službách. V 72 % 

institucí mají zaveden postup pro řešení špatného výkonu učitele ve výuce. Obvykle 

zahrnuje požadavek diskutovat jej s pracovníkem s děkanem fakulty nebo vedoucím 
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oddělení (67 % institucí). Výzkum ukázal, že lze zaznamenat systematické úsilí při 

rozvíjení výukových dovedností akademických pracovníků, ve kterém jsou 

kombinovány výběrové kurzy (75 %) a povinné kurzy (40 %). Na 60 % vysokých 

škol jsou k tomu zřízeny centrální specializované útvary. Jejich budování je součástí 

trendu budování kultury zkoumání kvality (Examining Quality Culture–EQC).  

V 65 % vysokoškolských institucí funguje systém uznávání dobrých učitelů a v 

dalších 19% jen zavedení tohoto systému plánováno. Mnohdy jsou to samotní 

studenti, kdo navrhují své učitele k ocenění. Na Edinburghské Univerzitě ve Skotsku 

analyzovali v listopadu 2016 skoro 3 tisíce těchto studentských nominací na „celkově 

nejlepšího učitele“ (best overal teacher) (což byla více než třetina všech nominací), 

předmět, zpětnou vazbu a učebním prostředí (What does good teaching look like to 

students?, 2016) a zjistili, že komentáře k nominacím, které studenti volně uváděli, lze 

seskupit do čtyř oblastí: 

1. Soustředěnost, viditelná snaha (např. být organizován, reagovat na dotazy, 

balancovat mezi více projekty najednou, a poskytování zpětné vazby/rad 

pro budoucnost). 

2. Charisma, osobnost a poutavá výuka (patří sem humor, energie, akademická 

vášeň a nadšení). 

3. Boření bariér mezi studenty a učiteli a podpora zapojení studentů (patří sem 

vytváření akademického spojení se studenty prostřednictvím osobní zpětné 

vazby, znalost jmen studentů a organizování mimoškolních akcí či výletů). 

4. Konzistentní, předvídatelná podpora (učitel má politiku otevřených dveří, je 

transparentní, má povědomí o univerzitních procesech a pomáhá studentům 

překonat osobní problémy). 

 

Tyto vlastnosti učitelů vysokých škol mají mnoho společného s tzv. „přesvědčením 

studentů o vysokoškolské výuce“ (students´ educational beliefs). 

Fakticky zjišťovali pojetí nebo přesvědčení studentů o výuce Turek, Sandor, Blasko a 

Zelova (2013) cestou zjišťováním jejich představ o kvalitní výuce na Technické 

univerzitě v Košicích. Volné odpovědi 227 studentů přinesly tyto výsledky: 61 % 

studentů považuje za kvalitní výuku, pokud se vyučuje to, co je potřebné pro praxi 

(oblast obsahu výuky), 51 % studentů uvádí vytvoření vhodných materiálních 

podmínek, včetně vhodných prostředků, dostupných informací a studijních materiálů 

(oblast podmínek výuky), téměř 47 % studentů oceňuje odbornost učitele (oblast 

učitel) a 29 % jeho dobrý přístup, vztah ke studentům a jeho osobnostní vlastnosti 

(oblast učitel) a 13 % potřebné, aktuální a podstatné informace získané ve výuce 

(oblast obsahu výuky). Pro většinu respondentů je podstatným znakem kvalitního 

vyučování jeho propojení s praxí, dobré materiální vybavení a konečně i odborná 

profesionalita učitele. 

Na Memorial Univeristy of New Founland v Kanadě výzkum názorů na výuku 330 

studentů prezenčního studia přinesl zajímavé výsledky v podobě jimi stanovených 

indikátorů efektivního vyučování uspořádaného podle jejich frekvence v odpovědích 

studentů (Delaney, Johnson, A, Johnson, T., Treslan, 2010). Podle studentů má být 

vyučování: 1. Respektující, 2. Citlivé, 3. Informované, 4. Přístupné, 5. 

Komunikativní, 6. Organizované, 7. Umožňující zapojení 8. Profesionální a 9. 

Humorné. Pořadí některých položek uvnitř seznamu bylo u studentů distančního 

studia mírně pozměněno. 
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2 Komparativní pohled na získávání a prohlubování kompetencí 

vysokoškolského učitele v České republice a v zahraničí 

V souvislosti s problematikou dalšího profesního vzdělávání akademických 

pracovníků v České republice v oblasti pedagogických a didaktických kompetencí 

byla v rámci projektu F 20159 provedena autory této studie analýza přístupů k rozvoji 

akademiků v České republice a v devíti evropských zemích. Hlavním informačním 

zdrojem se stal webový portál EURYDICE. V rámci analýzy se autoři studie zabývali 

otázkou: Zda a jaké jsou v dané zemi k dispozici programy pedagogické přípravy 

vysokoškolských učitelů? Jejím cílem bylo zjistit, jaké konkrétní nástroje 

k prohlubování pedagogických kompetencí akademických pracovníků jsou 

v jednotlivých zemích využívány. 

 

Česká republika 

V předchozím textu byly uvedeny nejnovější trendy vysokoškolského vzdělávání, ale 

vyvstává zde také otázka náročnosti profese vysokoškolského učitele v mnoha 

aspektech. K nejnáročnějším úkolům patří spojení výuky a výzkumné činnosti. Sajdak 

(2013) tyto dva úkoly obecně pojímá jako role učitele a zdůrazňuje ještě třetí roli – 

manažerskou. Osobně považuje didaktickou kompetenci učitele za nezbytnou, neboť 

tato v sobě zahrnuje přípravu, realizaci a také evaluaci vzdělávacího procesu. 

Tímto můžeme odpovědět na nabízející se otázku, zdali akademickému pracovníkovi 

postačuje k výuce jeho odborná příprava a vědecká metodologie v průběhu jeho 

studia. I když je podstatným znakem akademické profese vysoká míra samostatnosti a 

nezávislosti spojená s akademickými svobodami a s autonomií vysokoškolských 

institucí, učitelé vysokých škol by se měli systematicky účastnit pedagogického 

vzdělávání v průběhu své profesní kariéry. Míra nezávislosti ve výkonu profese 

vzrůstá s postupem v akademické kariéře. Projevuje se v rozhodování o zaměření a 

metodách vědeckého výzkumu, o pojetí vzdělávacího obsahu a výuky, o požadavcích 

na studenty a způsobech zjišťování studijních výsledků. Promítá se i do účasti 

vysokoškolských učitelů na samosprávě a řízení vysokoškolské instituce, pokud jsou 

zvoleni v akademických volbách. 

Ve shodě s odbornou veřejností (Prucha, 1997, Turek, 2001) jsou rozlišovány tyto 

pedagogické kompetence vysokoškolského učitele. Jedná se o odborně-předmětové 

(znalost obsahu učiva), vědecké (způsobilost vykonávat vědecký výzkum ve svém 

oboru), psychodidaktické (vytváření příznivých podmínek pro vyučování), 

komunikační, diagnostické, plánovací a organizační, poradenské a sebereflexivní. 

Zatímco odborně-předmětové kompetence učitel získává absolvováním studia 

v magisterském programu a vědecké kompetence absolvováním doktorského studia, 

zbylé vyjmenované kompetence většinou získává na základě svých zkušeností. 

Z výzkumu Cisovske a Tollingerove (2002) vyplývá, že mnohdy bývají pedagogické 

kompetence akademiky podceňovány. I když má většina českých akademických 

pracovníků kladný vztah ke svému povolání a chápe jej jako životní poslání, necítí 

potřebu se pedagogicky připravovat a základ pro své povolání vidí ve vystudovaném 

oboru. V daném případě však nestačí jen dobře znát svůj obor, ale i umět své znalosti 

                                                 
9 Projekt Ostravské univerzity – Edukační kompetence vysokoškolských učitelů jako faktor 
kvality vzdělávacích činností vysoké školy. Klíčová aktivita č. 4: Vysokoškolská pedagogika – 

základní stavební kámen kompetentního akademika VŠ. Realizace 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015. 
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efektivně předávat studentům. Z výzkumu vyplývá i ta skutečnost, že akademičtí  

pracovníci pedagogické fakulty se cítí být více učiteli než výzkumníky, neboť 

většinou sami pedagogickou fakultu vystudovali a mnohdy léta působili ve školství 

jako učitelé. 

Rozvoj pedagogických kompetencí akademického pracovníka přímo souvisí s jeho 

celoživotním vzděláváním. Vysokoškolský učitel, který má zájem o budování své 

kariéry musí držet krok s nejlepšími ve svém oboru, účastnit se konferencí, seminářů a 

profesních setkání, podle možnosti školy se zapojuje do grantů a výsledky zkoumání 

publikuje v odborné literatuře. 

Je nutné si také uvědomit, že daná problematika se týká poměrně veliké skupiny osob, 

profesně se realizujících v terciárním vzdělávání. V roce 1989 byl počet 

vysokoškolských učitelů v České republice 11 644 a v roce 2007 narostl na 18 026 

akademiků (učitele pracující na plný pracovní úvazek + 1 500 učitelů vyšších 

odborných škol, které před rokem 1989 neexistovaly). Česká akademická obec se 

diferencuje na profesory, docenty, odborné asistenty a asistenty. Proces habilitace je 

vnímám jako určitý předěl v kariérním životě vysokoškolského učitele a je spojován 

s vyšší jistotou zaměstnání a vysokou prestiží v akademické obci. Stejně jako před 

rokem 1989, tak i v současnosti je poměr mezi akademiky před habilitací a po ní 2:1. 

Pro české akademické prostředí je charakteristický pozdější věk při dosažení 

docentury i profesury. V případě docentury je průměrný věk 48 let a profesury 53 let
10

 

(Prudky, Pabian, Sima, 2010). 

V 80. letech minulého století v bývalém Československu fungovaly dva expertní 

ústavy: Ústav rozvoje vysokých škol se sídlem v Praze a ústav stejného názvu se 

sídlem v Bratislavě. Oba ústavy se zabývaly pedagogickým vzděláváním 

vysokoškolských učitelů, včetně konstituováním oboru vysokoškolská pedagogika. 

Okruhem zájmu byla také vysokoškolská politika, vědní politika, vysokoškolský 

management, ekonomika vzdělání na vysokých školách a zpracování informací z 

oblasti vysokého školství. Náhradou za tyto minulé instituce se v současnosti stalo 

pražské Centrum pro studium vysokého školství, které se, mimo jiné, zabývá 

koncepcí a strategií rozvoje terciárního vzdělávání a hodnocením kvality systémů 

terciárního vzdělávání v ČR.11 

Na počátku devadesátých let minulého století došlo k intenzívnímu rozvoji teorií a 

praxí týkajících se zajišťování kvality vysokého školství. Ze všech teoretických 

vymezení, která uvádí Harvey a Green (1993), se pro účely vysokého školství nejvíce 

aplikují tyto tři: akreditace, hodnocení a audit. Akreditace je užívána jako způsob 

zajištění kvality vysoké školy, jehož výsledkem je udělení či neudělení oprávnění tuto 

činnost vykonávat, hodnocení kvality může být definováno jako posouzení kvality 

nebo hodnoty určitého subjektu (programu, fakulty, učitele) (Kohoutek, 2008). 

Novelou č. 137/2016 Sb. se mění vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. a přináší 

v systému akreditací zásadní změnu. Pravomoc udělování akreditací bude náležet 

zcela novému orgánu – Národnímu akreditačnímu úřadu, který od 1. září 2016 

nahradil akreditační komisi. V čele úřadu stojí předseda a místopředsedové a spolu 

s patnácti členy rady nemohou vykonávat placenou nebo neplacenou funkci na žádné 

                                                 
10

 Údaj z roku 2004. 
11 http://www.csvs.cz/  

http://www.csvs.cz/
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z vysokých škol. Tím je zaručena jejich nestrannost při vydávání akreditačních 

rozhodnutí (Vojikova, 2016). 

V roce 1990 došlo k zániku systému přípravy v rámci vysokoškolské pedagogiky. Do 

té doby byl systém profesního vzdělávání kodifikován vyhláškou č. 8/1983 jako 

povinný pro všechny vysokoškolské učitele a zahrnoval dva stupně pedagogického 

vzdělávání: 1. stupeň – základní studium vysokoškolské pedagogiky – měli 

absolvovat mladí učitele do 5 let praxe na vysoké škole, 2. stupeň – specializované 

studium vysokoškolské pedagogiky – byl stanoven vzdělávací povinnosti pro všechny 

učitele do 10 let praxe na vysoké škole. Základní studium obsahovalo obecná témata 

vysokoškolské pedagogiky týkající se výchovy a vzdělávání na vysoké škole, 

osobnosti studentů, profese vysokoškolského učitele, forem výuky, metodických 

inovaci, sebereflexe atd., vždy zohledňující psychologické aspekty. Specializované 

studium bylo zaměřeno na problematiku výuky jednotlivých studijních oborů/skupin 

oborů a v experimentálním ověřování dalo základ pro konstituování vysokoškolských 

oborových didaktik. Systém zanikl zákonem 172/1990 Sb. o vysokých školách spolu 

se síti 14 vysokoškolských pracovišť, která měla realizovat pedagogicko-

psychologickou přípravu svých akademických sborů (Vasutova, 2005). 

V současné době se pedagogická příprava vysokoškolských učitelů realizuje v rámci 

jejich magisterského či doktorského studia, anebo v rámci dalšího vzdělávání. Kurzy 

realizuje celá řada vzdělávacích organizací,
12

 například můžeme uvést jeden 

z přípravných kurzů, který se jmenuje „Pedagogická příprava začínajících 

vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE“, který zastřešuje Katedra didaktiky 

ekonomických předmětů Vysoké školy ekonomické v Praze. Kurz je připraven pro 

doktorandy, začínající učitele na VŠ a jeho úspěšní absolventi získávají osvědčení13. 

Celkově se kurz skládá z 3 modulů: 1. Vysokoškolská pedagogika a didaktika (1 den), 

2. Komplexní individuální práce vysokoškolského učitele (1 den), 3. Microteaching (2 

dny). 

Anglie 

Nebyl zjištěn celostátní vzdělávací program pro výuku v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání. Vysoké školy mají v tomto ohledu autonomii a sami se rozhodují, jak tuto 

oblast zajistí. Většina z nich nabízí vzdělávací programy na podporu nových 

akademických pracovníků. Často vytvářejí své programy s ohledem na národní 

nezávislou organizaci - The UK Professional Standards Framework for teaching and 

supporting learning in higher education (The Higher Education Acacemy 201114). 

Tento rámec byl vyvinut Higher Education Academy15 (HEA). Ačkoli není dán žádný 

obecný požadavek pro vysokoškolské učitele, aby v rámci svého rozvoje podstoupili 

formální pedagogické vzdělání, HEA doporučuje, aby všichni akademičtí pracovníci 

měli dokončen HEA-akreditovaný program výuky, jako postgraduální certifikát v 

                                                 
12 ICV MU Brno – kurz zdarma pro začínající akademické pracovníky a doktorandy. Více 

informací zde: http://icv.mendelu.cz/26516n-zaklady-vysokoskolske-pedagogiky, TU v Liberci – 

čtyřsemestrové studium s distančními prvky. Více informací zde: https://www.cdv.tul.cz/wp-
content/uploads/2015/09/Kurz-vysoko%C5%A1kolsk%C3%A9-pedagogiky.pdf 
13 Obsah kurzu dostupný zde: http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2014/05/program-

kurzu1.pdf. 
14 Více na: https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/downloads/ukpsf_2011_english.pdf 
15 Více na: https://www.heacademy.ac.uk/ 

http://icv.mendelu.cz/26516n-zaklady-vysokoskolske-pedagogiky
https://www.cdv.tul.cz/wp-content/uploads/2015/09/Kurz-vysoko%C5%A1kolsk%C3%A9-pedagogiky.pdf
https://www.cdv.tul.cz/wp-content/uploads/2015/09/Kurz-vysoko%C5%A1kolsk%C3%A9-pedagogiky.pdf
http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2014/05/program-kurzu1.pdf
http://kdep.vse.cz/wp-content/uploads/2014/05/program-kurzu1.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/downloads/ukpsf_2011_english.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/
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oblasti vysokoškolského školství. Na University of Bristol mají systém vzdělávání 

akademiků postaven na třech úrovních akademické dráhy:16 

 První zahrnuje vyvažování výzkumu, učení a řízení a administrativních 

povinností. Většina kurzů je otevřená také kolegům z vyšších úrovní a 

slouží k výměně nápadů a praxe a vytváření sítí. Kurzy se týkají 

managementu, výzkumu, učení a vyučování, profesních dovedností. 

 Druhý navazuje na první cestu, primární zaměření je na výzkum a další 

odpovědnost za řízení a administrativu. 

 Třetí obsahuje zvláštní zaměření na výuku, ale také na řízení a profesní 

dovednosti. 

Cílem je podpora a rozvoj vysoké kvality výuky v univerzitách. Cílovou skupinou 

jsou začínající učitelé univerzit, kdy se naučí znát současné přístupy k výuce a učení a 

budou umět vyvinout vzdělávací program. Stanou se součástí “komunity praxe”, která 

se podílí na inovacích vzdělávání. 

Rakousko 

Podle zákona o vysokých školách z roku 2002 jsou rakouské univerzity povinny 

podpořit další profesní rozvoj svých zaměstnanců. Vysoké školy tak rozvíjejí a 

financují pokračující programy odborného vzdělávání. Ačkoli tam je povinnost 

účastnit se dalšího vzdělávání pro daný předmět, neexistují žádná podrobná 

ustanovení nebo programy pro další vzdělávání vysokoškolských učitelů. Kolektivní 

smlouva pro vysoké školy zavazuje zaměstnance k účasti na pravidelných školeních. 

Škola rovněž poskytuje vzdělávací volno, vědeckou dovolenou (sabbaticals).  

Rozsah vzdělávání a pokračující vzdělávací programy pro vědecké pracovníky jsou 

prováděny kontinuálně a skládají se z obecných i specifických témat dle poptávky 

cílové skupiny. Všechna témata a oblasti práce zahrnují osobní rozvoj, digitální 

kompetence, jazykové kurzy, problematiku řízení projektů, formy prezentace a PR 

aktivity. 

Zájemci si mohou vybrat vzdělávací program z nabídek dalšího vzdělávání 

vysokoškolských učitelů. Například na Vysoké odborné škole FH JOANNEUM 

nabízejí kurz v rámci dalšího vzdělávání učitelů vysokých škol v oblasti 

vysokoškolské didaktiky, který se jmenuje “Základy vysokoškolské didaktiky” 

(Grundlagen der Hochschuldidaktik). Kurz trvá dva semestry a je rozdělen na dvě 

části: 

1. Plánování a rozvoj učitelské tvorby (myšleno tvorba programů) 

2. Didaktika & Metodika. 

Absolventi získávají certifikát na závěrečném společenském setkání. 

Německo 

V Německu má velkou tradici Německá společnost pro vysokoškolskou didaktiku 

(Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik – DGHD), která sdružuje více než 

                                                 
16 Oblasti kurzu dostupné zde: http://www.bristol.ac.uk/staffdevelopment/academic/pathway1/ 

http://www.bristol.ac.uk/staffdevelopment/academic/pathway1/
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osmdesát různých institucí nejen v Německu, ale i Rakousku a Švýcarsku. Nejčastěji 

se jedná o centra didaktiky vyšších odborných škol, ale také univerzit a akademií. 

Společnost vede odbornou platformu společných činností (výuka, kurzy, teoretické 

přístupy apod.) a hlavní akcent klade na výměnu zkušeností mezi učiteli. Své 

poznatky a výzkumy publikuje v odborných časopisech a publikacích či na webových 

stránkách (DGHD, 2016). 

Profesoři a další akademičtí pracovníci mají možnost využít až půlroční vědeckou 

dovolenou (sabbaticals), která je určena pro účely výzkumu a dalšího vzdělávání. 

Kromě toho mají postavené své výukové závazky tak, že mají dostatečný prostor pro 

výzkum, pro získání vědeckých a akademických znalostí, pro další rozvoj výuky a 

studium. Školení se v oblasti vysokoškolského vzdělávání je součástí jejich 

pracovních úkolů. Některé vysoké školy nabízejí kurzy didaktiky a účast je 

dobrovolná. Například Centrum pro vysokoškolskou a vědeckou didaktiku (Das 

Zentrum für Hochschul und Wissenschaftsdidaktik) je centrální vědecká instituce 

Univerzity v Regensburgu. Jejím cílem je dalším vzděláváním, poradenstvím a 

vědeckými studiemi přispívat ke kvalitnímu rozvoji v učení a studiu. Poskytuje služby 

učitelům všech stupňů, tedy i VŠ učitelům a také studentům. 

Univerzita Regensburg nabízí program Vysokoškolskou didaktikou k rozvoji 

osobnosti (Hochschuldidaktische Personalentwicklung). Hlavní témata jsou: 

vyučování, učení, koncepty, prezentace a komunikace, zkoušení, reflexe a evaluace a 

poradenství. Délka studia je 120 vyučovacích hodin rozdělených podle témat. 

Absolventi získávají certifikát k učení na vysoké škole vydaný Bavorskou 

univerzitou. 

Španělsko 

Ve Španělsku není další profesní rozvoj pro vysokoškolské pedagogické pracovníky 

striktně stanoven a týká se to také neuniverzitních pedagogických pracovníků. 

Univerzity samy, veřejné i soukromé, jsou odpovědné za organizaci školení svých 

zaměstnanců a jejich rozvoj. Kurzy pedagogických dovedností nabízí buď univerzita 

sama, jako podpůrnou službu pro akademiky, nebo existuje nabídka podobných kurzů 

od několika veřejných a soukromých institucí, jako jsou vzdělávací organizace, 

nadace a sdružení. Je na akademických pracovnících, jestli tuto možnost využijí. 

Například v universitě Extremadura byla v roce 2004 zřízena podpora pro přednášející 

“Lecturer Training and Support Unit (LTSU)”. Cílem této aktivity je poskytovat 

akademikům pokračující vzdělávání v pedagogické oblasti formou on-going tréninků 

učitelů a také studentů v průřezových tématech. Za rozvoj akademiků je zodpovědný 

prorektor pro zajištění kvality.
17

  

Polsko 

Podle zákona o vysokém školství (Law on Higher Education LoHE) záleží jen na 

pedagogických pracovnících univerzit, aby si zdokonalovali své profesní dovednosti. 

Podrobná pravidla týkající se odborného rozvoje akademických pracovníků jsou 

stanovena ve vnitřních předpisech vysokých škol. Povinné periodické hodnocení 

výkonu učitele bere v úvahu výzkum a výuku akademických učitelů, jako výsledek 

                                                 
17 Zdroj informace: Manuel Lucero Fustes, Department of Educational Sciences, University of 

Extremadura, Avda. 06006 Badajoz, Spain. 
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jejich činností. Kromě toho, úspěchy akademických učitelů jsou posuzovány jako 

součást řízení, vedených na základě samostatných vnitrostátních právních předpisů, 

které vedou k udělení doktorských a post-doktorských titulů a profesorských titulů. 

LohE umožňuje vysokoškolským učitelům si vzít, i když za různých podmínek, 

vědeckou dovolenou. Kromě toho, podle nařízení ministra vědy a vysokého školství 

ze dne 12. října 2006 o podmínkách pro zasílání jednotlivce do zahraničí pro výzkum, 

výuku a výcvikové účely se uvádí, že akademičtí pracovníci mohou být vysláni do 

zahraničí pro účely školení. Je to možné například pro postgraduální program za 

účelem provedení výzkumu, umělecké činnosti, jazykových kurzů a jiných kurzů, 

které přispějí ke zvýšení jejich odborné kvalifikace. 

Sajdak (2015) uvádí, že některé univerzity v Polsku organizují kurzy didaktiky pro 

své akademiky a tyto jsou povinné (zejména pro studenty doktorandského studijního 

programu) i dobrovolné, pro akademiky. Dále poukazuje na možnost vzdělávání 

akademiků v Polsku formou organizovaných týdenních festivalů vědy a didaktiky. 

Například na Jagellonské univerzitě se realizuje Týden kvality vzdělávání, jehož 

obsahem bývají prezentace, odborné diskuse a přednášky týkající se rozvoje 

didaktických kompetencí vysokoškolských učitelů. Užitečné jsou také tematické 

semináře, které jsou buď jednodenní, nebo až třídenní konference na toto téma. 

Většina univerzit v Polsku realizuje kurzy, které připravují „mladé kádry“, které se 

zabývají celým spektrem problematiky vzdělávání. Podotýká, že pro akademiky, kteří 

již mají praktické zkušenosti s výukou, jsou tyto kurzy málo atraktivní. Za 

nedoceněnou a velmi zřídka využívanou službou v Polsku považuje didaktické 

poradenství pro akademické pracovníky. 

Například Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej v Gliwicích pořádá kurz 

kvalifikačního vzdělávání na 3 semestry s názvem Pedagogická příprava pro učitele 

na vysoké škole
18

. Kurz obsahuje: 270 hodin cvičení a přednášek a 150 hodin praxe.  

Jedná se o placené studium (přibližně 9.000 Kč/semestr), zúčastnit se mohou 

absolventi magisterského stupně vzdělávání, kteří mají zájem pracovat na akademické 

půdě. Absolvent získá kvalifikaci pro výkon profese akademického učitele 

Portugalsko  

V této zemi neexistuje další profesní vzdělávání vysokoškolských učitelů. Nicméně, 

podle článku 77 Estatuto da Carreira Docente Universitaria (ECDU - univerzitní 

učitelská kariéra), mohou profesoři a asistenti na katedrách, každých šest let požádat o 

výjimku ze vzdělávacího období – jedná se o vědeckou dovolenou (sabbatical). 

Žádost o ni se vztahuje na období jednoho školního roku a odůvodňuje se tvůrčím 

volnem pro výzkumnou a publikační činnost, která je neslučitelná s jejich výukou. V 

tomto čase akademik není krácen na svých právech. Do dvou let po ukončení vědecké 

dovolené, musí akademik předložit výsledek své vědecké či publikační činnosti 

vědecké radě příslušné university, jinak je krácen na čerpaných prostředcích. 

Dovolená vědeckých pracovníků je také určena pro jejich profesionální rozvoj, aby se 

zaměřili na studium výukových postupů, organizaci a rozvoj aktivit, které přispívají 

                                                 
18 Více o kurzu zde: 

file:///C:/Users/KPD/Downloads/RKP_przygotowanie_pedagogiczne_dla_nauczycieli_akademic
kich.pdf 

file:///C:/Users/KPD/Downloads/RKP_przygotowanie_pedagogiczne_dla_nauczycieli_akademickich.pdf
file:///C:/Users/KPD/Downloads/RKP_przygotowanie_pedagogiczne_dla_nauczycieli_akademickich.pdf
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ke zlepšení kvality vzdělávání a výuky. Vědecká dovolená dává učiteli možnost 

pokračovat v jeho profesním rozvoji, bez tlaku na pedagogické činnosti, a aniž jsou 

dotčeny výsady spojené s výkonem jeho činností, jako jsou náhrady a počítání 

pracovní doby. 

Slovensko 

Univerzitní učitelé jsou sami zodpovědní za způsob svého profesního rozvoje a 

nemají k dispozici metodiku, která by jej striktně upravovala. Turek (2001) uvádí, že 

mnozí učitelé na vysokých školách nemají pedagogické vzdělání (jedná se zejména o 

absolventy neučitelských fakult – inženýři, lékaři, právníci apod.) a většinou nikdo 

z nich takové vzdělání ani nepožaduje. Jejich hlavním cílem je, aby se vědomosti od 

nich dostaly do hlav studentů. Otázkou však zůstává jak. Některé vysoké školy 

technického charakteru nabízejí možnost získat osvědčení o pedagogické způsobilosti 

absolvováním kurzu vysokoškolské pedagogiky. Kurz je dobrovolný a každá vysoká 

škola si ho organizuje sama. Podotýká, že například podobné kurzy
19

 při TU 

v Košicích či STU v Bratislavě jsou oblíbené a absolventy velmi dobře hodnocené. 

Přibližně 94 % absolventů kurzu potvrdilo, že je užitečný pro jejich práci 

vysokoškolského učitele. Další kurzy pořádá Technická univerzita ve Zvolenu a jiné 

vzdělávací organizace. 

Nizozemí 

Podle Národní vzdělávací dohody je další profesní rozvoj právem každého učitele. 

Dohoda o profesním rozvoji učitelů je uvedená v agendě 2013 – 2020 učitelů. Agenda 

byla vypracována na základě konzultací s učiteli, řediteli škol, řídícími orgány škol a 

školiteli učitelů. Všem jim musí být povoleno udržování a rozvíjení úrovně jejich 

kompetencí. Dohoda stanovuje další profesní rozvoj učitele také jako povinnost. Týká 

se neustálého zlepšování kvality vzdělávání. Každý učitel je v tomto ohledu 

autonomní ve svém profesním rozvoji. Jednou za svou učitelskou kariéru může 

požádat o grant na své odborné vzdělávání z fondu rozvoje učitelů. 

Rusko 

Institut pedagogiky a psychologie Herzen State Pedagogical University v St. 

Petersburgu nabízí magisterský profesní studijní program "High School Education"20. 

Jedním z kurzů tohoto programu je předmět "The teacher of high school" a jeho 

cílovou skupinou jsou studenti postgraduálního studia. 

 
3 Diskuse a závěr 

Na základě provedené analýzy můžeme konstatovat, že ve  většině uvedených zemí 

existuje zákon o vysokých školách, který stanovuje pozici vysokoškolského učitele a 

jeho další rozvoj. V některých zemích je tato problematika upravena jinými právními 

akty (např. Portugalsko - Estatuto da Carreira Docente Universitaria, Nizozemí - 

                                                 
19 Katedra inženýrské pedagogiky v červenci 2016 otevírá již dvanáctý běh kurzu vysokoškolské 
pedagogiky. Absolventi získávají osvědčení, na základě kterého se mohou ucházet o 

mezinárodní certifikát a titul Ing. Pead. IGIP. Více informací zde: 

https://www.tuke.sk/tuke/aktuality/kurz-vysokoskolskej-pedagogiky-pre-ucitelov-tuke 
 
20 Více o kurzu zde: http://atlas.herzen.spb.ru/profile.php?id=2968 

https://www.tuke.sk/tuke/aktuality/kurz-vysokoskolskej-pedagogiky-pre-ucitelov-tuke
http://atlas.herzen.spb.ru/profile.php?id=2968
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Národní vzdělávací dohoda agenda učitelů 2013 – 2020, Rakousko – kolektivní 

smlouva). Tyto právní normy stanovují univerzitám povinnost podpořit další profesní 

rozvoj svých zaměstnanců. Dále je třeba brát v úvahu vnitřní směrnice univerzit, 

kterými jsou vysokoškolští učitelé vázáni. Směrnice univerzit stanovují konkrétní 

podobu profesního rozvoje akademického pracovníka (např. Rakousko, Francie, 

Polsko). Systémový program dalšího vzdělávání pro pedagogický rozvoj 

vysokoškolských učitelů v mnoha zemích chybí. Vysokoškolští učitelé většinou 

čerpají ze svých magisterských či doktorských studií, kde mohli mít pedagogickou 

přípravu. Kurzy pedagogických dovedností nabízí buď univerzita sama (Španělsko, 

Rusko, Polsko, Německo) jako podpůrnou službu pro akademiky, nebo existuje 

nabídka podobných kurzů od několika veřejných a soukromých institucí, jako jsou 

vzdělávací organizace, nadace a sdružení. Je na akademických pracovnících, jestli 

tuto možnost využijí. Některé kurzy pořádané univerzitou jsou placené (Polsko). 

V zemích, jako Německo, Rakousko, Česká republika aj. se nacházejí národní 

instituce, které se zabývají rozvojem kompetencí vysokoškolských pedagogů. 

Pokud bychom se zaměřili na otázku, zda jsou způsoby přípravy akademických 

pracovníků v souladu s vymezenými trendy vysokoškolského vzdělávání, tak musíme 

konstatovat, že stále se v rámci této přípravy klade velký důraz na didaktickou a 

oborovou kompetenci učitelů. V pozadí nezůstává ani stále větší příprava k využívání 

digitálního učebního prostředí
21

, zejména sociálních sítí, médií a on-line kurzů. 

Z trendů  současné vysokoškolské výuky také plyne značný zájem o problematiku 

hodnocení kvality výuky, která je odbornou veřejností vnímána jako důležitý činitel 

celkového hodnocení úrovně vysoké školy. Podle Brydy, Jelonka a Worka (2010) 

vstupují při hodnocení do hry, mimo jiné, i činitelé motivace a zájmu studentů o 

danou problematiku, objektivita hodnocení studentů učitelem a stupeň obtížnosti pro 

zvládnutí předmětu. Hodnocení vysokoškolské výuky studenty zůstává nejplatnějším 

a nejspolehlivějším způsobem sběru evaluačních dat, ale jejich interpretace je již 

záležitostí řídících pracovníků vzdělávací instituce. 
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