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Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydává každoročně přehled statistik o 
vzdělávání Education at Glance. Sběr dat není pravidelný ve všech oblastech školství, proto jsou 
některé statistiky pouze opakovány z minulých let. Přesto nám tato čísla nabízí srovnání pozice 
České republiky mezi ostatními zeměmi ve výkonnostních faktorech typu podíly vysokoškoláků v 
populaci, nebo mohou sloužit jako významná argumentace pro navyšování státních prostředků 
do vzdělávání při pohledu na procenta HDP směřujících do školství. Není třeba se hned srovnávat 
s Finskem nebo Kanadou, ale můžeme například sledovat, jak moc držíme krok s 
postkomunistickými zeměmi (Estonsko, Polsko). Níže přinášíme výběr statistik pro pochopení 
důležitosti a směřování pozornosti k určitým tématům, jež mohou nyní nebo v budoucnu 
rezonovat v českém vzdělávání. 
 

● Poměr vysokoškoláků se v ČR během 21 let zvýšil o 24 % 
● V Praze je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 50 %, na severozápadě Čech pouze 

15 % 
● Zatímco ve 12 zemích OECD umožňují pokračování na vysokou školu všechny 

středoškolské obory, v ČR je to pouze 62 % středních škol. 
● Výdaje do školství na základě podílu HDP jsou v ČR stále nižší než průměr OECD.  
● Průměr OECD v růstu učitelských platů mezi lety 2015–2021 byl 6%. V České 

republice se zvýšily platy za stejné období o 37 %. 
● V České republice trvá učitelům  dosáhnout platového maxima více než 30 let oproti 

zemím jako Skotsko či Austrálie, kde lze dosáhnout stejného výsledku za méně než 10 
let. 

● Čeští učitelé věnují nevýukovým aktivitám 66 % celkové pracovní doby oproti průměru 
OECD – 56 % 

 
 
Vzděláním k zaměstnanosti 
Mezi lety 2000 a 2021 se podíl vysokoškolsky vzdělaných ve věku 25–34 zvýšil z 11 % na 35 %. 
Nejedná se o lokální jev, který by umožňoval politikům volat po návratu k řemeslům. Průměr 
růstu vysokoškoláků o 25 % během dvaceti let je v zemích OECD běžnou záležitostí.  



 
 
Oproti růstu počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel můžeme být méně pyšní na jejich 
regionální rozložení. Přestože jsou tyto rozdíly velké ve většině zemí OECD, není omluvitelné, že 
v Praze je 50% podíl vysokoškoláků (bledě modrý odštěpený bod), zatímco severozápad ČR 
(Ústecký, Karlovarský kraj) dosahuje pouze 15 %. Ekonomická situace v území nebo absence 
příležitostí pro vysokoškolské vzdělání může mít za následek migraci obyvatel toužících po 
vyšším vzdělání.  
 
Přístup k terciárnímu vzdělání a zájem o progresivní obory  
Česká republika je dlouhodobě jmenovanou výjimkou v nízkém podílu studijních oborů středních 
škol, ze kterých může absolvent směřovat na vysokou školu. Zatímco ve 12 zemích OECD to 
umožňují všechny středoškolské obory, v ČR je to pouze 62 % středních škol. Možnost přejít z 
učiliště na nástavbu není hodnocena jako přímá cesta.  
 



Nejžádanější vysokoškolské programy jsou z ekonomické a právní oblasti. Stále rostoucí odvětví 
digitálních technologií a zvyšující se potřeby digitální gramotnosti nejsou v zájmu studentů 
reflektovány. Na informatické obory míří v ČR pouze 7 procent studentů, přestože zaměstnanost 
v tomto odvětví činí 96 %. Jediné, co nás může uklidnit, je, že průměr studentů v OECD 
směřujících do těchto studijních programů je 6 %. 

 
Finanční zdroje směřující do vzdělávání 
Investice hrubého domácího produktu do vzdělání je věrohodně srovnatelným ukazatelem, jak 
moc dané zemi záleží na rozvoji tohoto resortu. Průměr OECD činí 4,9 % (investice od 
mateřských až po vysoké školy). Česká republika investovala v roce 2018 pouze 4,3 %, při 
dopočítání dostupných údajů za roky 2020 a 2021 se podíl ještě zmenší až na 3,92 %. V 
konkrétních číslech se může jednat o částku kolem 10 miliard Kč, což je obnos, který by se využil 
v nekončící potřebě zvyšovat platy pedagogů. 
 
Při ještě podrobnějším ekonomickém pohledu statistiky ukazují, že výdaje na školství v ČR 
rostou (podle OECD mezi lety 2009–2019 o 47 %), ale HDP roste pomaleji (22 % za stejné 
období). Tím pádem se spíše dorovnávají ztráty, než by se intenzivně investovalo 

 

Veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby v běžných cenách, jejich podíl na HDP v letech 2010 až 
2019 (v mil. Kč) 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Hrubý domácí produkt v 
běžných cenách 4 625 378 4 767 873 5 110 743 5 408 766 5 748 668 5 709 131 6 108 428 

Veřejné výdaje na 
vzdělávání a školské 
služby v % HDP 3,60% 3,40% 3,60% 4,10% 4,30% 3,97 % 3,92 % 

zdroj: MŠMT, rozpočet kapitoly 333; kurzy.cz - HDP v běžných cenách  
 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/rozpocet-kapitoly-msmt
https://www.kurzy.cz/cnb/ekonomika/hruby-domaci-produkt-hdp-v-beznych-cenach/


Podíl HDP investovaný do školství, rozdělení na regionální a vysoké školství 

 
Pro jemnější mezinárodní srovnání lze také sledovat investice na studenta převedené na 
jednotnou měnu (USD) v roce 2019. Průměr OECD v roce 2019 byl 11 990 USD (podle aktuálního 
kurzu 300 tis. Kč). ČR investovala na jednoho studujícího 11 605 (289 tis. Kč). Při pohledu na 
graf níže si lze všimnout nevyrovnaných investic. České výdaje do základních škol neodpovídají 
průměru OECD a soustředění se upírá na střední školy. 

 



Platy učitelů a jejich pracovní náplň 
Při setrvání u společné měny (USD) lze dále srovnávat finanční hladinu učitelských platů. V 
zemích OECD je běžné, že nižší stupeň školy odpovídá také nižší mzdě učitelů. K tomu se dále 
připočítává úroveň zkušeností a dosažené vzdělání. Z dostupných zahraničních i českých analýz 
je známo, že platy českých učitelů jsou oproti ostatním zemím nízké. Roční průměrný plat učitele 
v OECD (2021) činí 41 941 USD v mateřských školách a 53 682 USD na středních školách. V 
Česku je to 28 082 USD v MŠ a 36 282 na SŠ.  
 
Oproti průměru OECD v podobě šestiprocentního růstu učitelských platů v letech 2015–2021 
jsme rekordmani, protože v České republice se zvýšily platy za stejné období o 37 %. Přesto stále 
nejsme na dostatečné úrovni.  
 
Není třeba rozporovat, že by na platy učitelů mělo ze státního rozpočtu proudit více zdrojů. 
Dalším důležitým komponentem, který ovlivňuje motivaci učitelů v profesi setrvat, je čas, za 
který dosáhnou vyššího výdělku. 
 

Kolik let je potřeba pro dosažení maximální platové hladiny 

 
zdroj: OECD, Lower secondary teachers' relative statutory starting and top of the scale salaries 
and years taken to reach the top of the scale (2021) 
 
V lehce nepřehledném grafu se vyplatí sledovat tyrkysově zbarvené značky u států jako Austrálie 
nebo Skotsko. Přestože se nejedná o systémy, kde by se učitelé přepláceli oproti 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/lower-secondary-teachers-relative-statutory-starting-and-top-of-the-scale-salaries-and-years-taken-to-reach-the-top-of-the-scale-2021_12fb99da-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/lower-secondary-teachers-relative-statutory-starting-and-top-of-the-scale-salaries-and-years-taken-to-reach-the-top-of-the-scale-2021_12fb99da-en


vysokoškolákům (vodorovná osa grafu), tak se mohou dostat za méně než deset let k nejvyšší 
možné mzdě díky kariérnímu systému (např. Skotsko), který České republice chybí.  

 
Stále se rozvíjející kariérní systém učitelů ve Skotsku.  

 
Práce učitele se skládá z mnoha činností, proto se vyplatí sledovat, kolik času věnují učitelé 
přímé pedagogické činnosti a kolik času jiným aktivitám v podobě plánování hodin, hodnocení 
práce studentů nebo komunikace a spolupráce s rodiči. OECD tuto hladinu měřilo na středních 
školách a čeští učitelé věnují nevýukovým aktivitám 66 % celkové pracovní doby oproti průměru 
OECD – 56 % (2021). Na vině může být například nízká míra spolupráce učitelů v podobě 
omezeného sdílení materiálů. Nízké procento času věnovaného výuce nemusí znamenat pouze 
negativní jevy. Například Japonsko se v nízkých číslech pohybuje proto, že se učitelé musí s 
dětmi věnovat mimoškolním činnostem (kultura, sport).  

 
 
Vysoké školy:  
Podle dat z roku 2020 se ve vysokém školství Česká republika liší od průměru OECD v poměru 
absolventů magisterského vzdělání – 19 % oproti 14 procentům OECD. Z grafu je také patrné, že 

https://teachinscotland.scot/why-teach/progression-opportunities/
https://www.gov.scot/publications/independent-panel-career-pathways-teachers-final-report/pages/5/


ČR příliš nepodporuje mezistupeň vzdělání mezi střední a vysokou školou (short-cycle tertiary), 
který ve své typicky dvouleté formě připravuje studenty odborných škol na profesi nebo vysokou 
školu.  

 
zdroj: OECD, Distribution of tertiary students enrolled by education level (2020)  
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