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Nejdůležitější profesí 
 v každé společnosti je  

učitel 

• Učitelé jsou těmi, kteří drží klíč proměn ve 
společnosti.  

• Práce učitele vychází z jeho odborných 
znalostí, srdce i zkušeností.  

• Učitel potřebuje „podporu“ ve stanovém 
hlavním směru a pak po té cestě půjde sám a 
povede svoje žáky. 





Pět prvků 
 

1. A. učitelé jako klíčový faktor a také nosné osobnosti, které ovlivňují 
vzdělávání na té nejzásadnější úrovni 

2. B. psychologové, sociologové – zvážit všechny dopady úpravy vzdělávací 
formy a způsobu i návrhů jak využívat všechny zdroje pro vzdělávání 
společnosti, i pro nepřímé předávání poznatků a informací. Rozvíjení 
možnosti tvoření a radost z činnosti. 

3. C. média (Česká televize, Český rozhlas a ostatní stanice, mohou velmi 
pozitivní způsobem ovlivnit reakce a motivaci lidí, a také i ostatní média 
volbou profilu. Využívat všechny možné zdroje pro předávání ověřených 
poznatků a informací ( viz. role médií ze zákona určující rozvoj a vzdělání 
pro společnost.) 

4. D. technologové, technici, inženýři, programátoři. Inovace a technika 
prostupují osobní i pracovní život, přesto je důležité včas rozlišit hranici, 
aby nevznikaly nežádoucí závislosti a negativní dopady do společnosti. 
Přínosné využití potenciálu inovací . 

5. E. ekonomové, podnikatelé, finančníci 
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• Nezávislé, odborné, nepolitické národní uskupení 
relevantních odborníků. 

• Hlavní směr vzdělávání a potřeby na obsah a formu 
vzdělávání, a to ve všech vzdělávacích stupních v 
průběhu celého života člověka. 

• Odborníci se střídají s moudrostí i úctou k názorům a 
práci svého předchůdce i nástupce. 

• Veřejná správa závazně využívá pro práci svých 
resortů. 
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• Vzdělávání podle nejnovějších poznatků -podpora a 
zvýšení prestiže profese učitele. 

• Vyhodnocování potřeb měnícího se prostředí a světa. 

• Včasné reagovaní a směřování požadavků na znalosti i 
dovednosti. 

• Odborně vedená kontinuální debata. 

• Využití národního potenciálu. 

• Spravedlivě představovat přínosy, ale i dopady 
přijímaných rozhodnutí. 
 

 



…je to naléhavé. 

• Je stále více zřejmé, že osobnostně vyrovnaní, 
kreativní lidé, kteří nejen technologie umí vyvíjet, 
ovládat a mírově využívat, ale i lidé 
oborově profesně vzdělaní, ovládající technické, 
zemědělské, manuální činnosti, stejně tak i lidé, 
kteří umí pracovat s vyjádřením emocí a 
myšlenek, tedy všichni tito úžasní lidé, jsou 
nejcennějším přírodním bohatstvím, které stát má. 

• Bude tedy velmi záležet na tom, JAK tuto příležitost v 
České republice uchopíme. 
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