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Oslavy 70. výročí založení Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP) 

Velká aula, Karolinum – pondělí 25.6.2018, 16.00 hod 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí hosté, 

je mi velkou ctí a potěšením, že vás mohu osobně přivítat v historických prostorách Karolina 

– ve Velké aule Univerzity Karlovy, která patří k nejstarším evropským univerzitám a je po 

mnoho staletí symbolem vzdělanosti. Slavnostní zahájení konference se koná v místě, které je 

známé jako nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě. Karolinum je dnes jedním z  nejvíce 

vyhledávaných univerzitních objektů. Pořádají se zde slavnostní imatrikulace nově 

nastupujících studentů, promoce absolventů, zlaté promoce absolventů UK, ale také 

slavnostní zasedání Univerzity Karlovy, mezinárodní konference a další významné události. 

 

Český a římský král Karel IV. založil tuto univerzitu 7. dubna 1348. V době svého založení 

měla Univerzita Karlova 4 fakulty: teologickou, artistickou, právnickou a lékařskou. 

V současné době má celkem 17 fakult: 3 lékařské fakulty v Praze, 1 lékařskou fakultu v Plzni 

a 1 lékařskou fakultu v Hradci Králové. V Hradci Králové rovněž sídlí farmaceutická fakulta. 

UK nabízí studium i na 3 pražských teologických fakultách: husitské, evangelické a katolické. 

Mezi fakulty UK dále patří fakulta právnická, filozofická, přírodovědecká, matematicko-

fyzikální, humanitních studií a sociálních věd a v neposlední řadě fakulta pedagogická. Na 

Univerzitě Karlově nyní studuje přes 48 tisíc studentů ve více než 300 studijních programech 

a pracuje zde přes 8 tisíc zaměstnanců.  

 

Nádherný goblén v čele této auly symbolizuje předání zakládací listiny Univerzity Karlem IV. 

patronu země České svatému Václavovi. Sálu vévodí socha Karla IV. a nad čelní částí auly 

jsou umístěny znaky korunních zemí Českého království. V dubnu jsme si v těchto prostorách 

připomínali již 670. výročí založení UK. V letošním roce to však není jediné významné 

výročí, která Česká republika slaví  a která se dotýkají zásadních momentů československých 

dějin: Sto let uplyne od konce první světové války a rozpadu Rakousko-uherské monarchie a 

vzniku samostatného Československa. Před padesáti lety Pražským jarem začalo období 

normalizace a před 25 lety zanikla Československá republika a vznikly 2 samostatné státy – 

Česká republika a Slovenská republika. V Praze bylo před 200 lety založeno Národní 

muzeum a před 150 lety byl položen základní kámen Národního divadla. 
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Domnívám se, že pro zahájení mezinárodní konference OMEP nemohl organizační výbor 

vybrat vhodnější město, než je Praha, která je nejenom symbolickým srdcem Evropy, 

historickým centrem evropských učenců, ale také místem, kde se před sedmdesáti lety konala 

první světová konference věnovaná předškolní výchově, po jejímž ukončení odborné části 

byla založena mezinárodní nevládní organizace pro předškolní výchovu. Česká republika 

sehrála velmi významnou roli v historii OMEP díky aktivitám Marie Bartuškové, ředitelky 

pokusné mateřské školy, která navázala kontakty se zahraničními odborníky a byla pověřena 

organizačním zajištěním této první mezinárodní konference. Jako motto konference byla 

zvolena slova J. A. Komenského „Všeobecné porušení světa začíná hned v kořenech. Tedy 

všeobecná obnova světa musí začínat také hned odtud“. Marie Bartušková se podílela na 

přípravě pedagogických dokumentů a didaktických materiálů, působila jako neformální 

výchovný poradce v rodině prezidenta T. G. Masaryka, publikovala v meziválečném období a 

v roce 1945 byla vedoucí semináře předškolní výchovy na Pedagogické fakultě v Praze. Po 

vzniku OMEP se stala viceprezidentkou pro východní a střední Evropu, později také první 

předsedkyní české rady OMEP a jako jediná zastupovala Československou republiku 

v období totality až do roku 1970. 

 

Předškolní pedagogika má v České republice bohatou historii, která sahá až do 17. století, kdy 

J. A. Komenský přinesl nový pohled na dítě, na jeho hodnotu, a ve svém útlém  ale 

přelomovém díle Informatorium školy mateřské položil myšlenkový základ vědy o výchově 

předškolního dítěte. Počátky institucionalizované výchovy na českém území sahají do 

třicátých let 19. století, kdy byla v Praze založena opatrovna dětí na Hrádku. Specifikem 

českých předškolních institucí od opatroven, přes dětské zahrádky až k mateřským školám je 

vedle sociálního poslání taktéž důraz na výchovný a vzdělávací význam. Důležitost českých 

mateřských škol dokládá další sedmdesátileté výročí, kdy v roce 1948 došlo k legislativnímu 

uzákonění mateřské školy jako prvního článku československé výchovně vzdělávací soustavy. 

Současná česká mateřská škola je vnímána jako první vzdělávací instituce s celoživotním 

přesahem, která v úzké spolupráci s rodinou sehrává velmi důležitou úlohu ve vývoji 

osobnosti dítěte. 

Jelikož se nacházíme na akademické půdě, rád bych připomněl, že před devadesáti lety se 

české učitelstvo prostřednictvím Svazu československých učitelek mateřských škol zasadilo o 

otevření vysokoškolských kurzů pro učitelky mateřských škol v Praze a Brně v roce 1927 a 

v Plzni v roce 1928. Požadavek vysokoškolské přípravy učitelek v mateřské škole byl v této 
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době sice velmi pokrokový, ale nereálný, neboť ani pregraduální příprava učitelů základních a 

měšťanských škol se na vysokých školách nerealizovala. Následně od roku 1931 učitelky 

mateřských škol měly možnost studovat v dvouletých pedagogických kurzech při soukromé 

škole vysokých studií pedagogických. Teprve třetí pokus o naplnění ideje vysokoškolské 

přípravy učitelek mateřských škol se podařilo naplnit vládním nařízením v roce 1946, avšak 

trvalo velmi krátce a po dvou letech se opětovně vrátilo na středoškolskou úroveň. Po dvaceti 

letech se podařilo opětovně zřídit vysokoškolské studium učitelství pro mateřské školy 

v prezenční i kombinované formě na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Univerzitě 

Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta UK si vysokoškolské studium udržela až do 

současnosti a stala se inspirativním vzorem pro další univerzity, kdy postupně od roku 1993 

docházelo k akreditacím bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy a 

navazujícího magisterského studia Předškolní pedagogika.  

 

Přestože v České republice je zákonným kvalifikačním předpokladem pro výkon učitele 

v mateřské škole dostačující středoškolské studium, tak o vysokoškolské studium je stále větší 

zájem a v současné době je vysokoškolská příprava učitelů realizovaná na všech osmi 

pedagogických fakultách (Praha, Olomouc, Ostrava, Brno, Hradec Králové, České 

Budějovice, Plzeň, Liberec) a taktéž na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve 

Zlíně. Samotní učitelé mateřských škol pociťují tak jako před téměř sto lety důležitost 

kvalitního pregraduálního vzdělání. 

Na závěr mi dovolte, abych se ještě jednou stručně vrátil k odkazu J. A. Komenského, z jehož 

úcty k člověku vyplývala i úcta k dítěti, k dětství i ochraně jeho práv. Komenského odkaz 

nám naznačuje cestu, po které máme jako vychovatelé a vzdělavatelé nejmladší generace 

kráčet, je to cesta bezpečného rodinného prostředí a přirozená cesta situací skutečného života, 

do něhož se dítě radostně a zvídavě zapojuje prostřednictvím hry. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

děkuji vám za pozornost a přeji vám příjemný pobyt v Praze a úspěšné jednání.  

Dovolte mi, abych své  vystoupení zakončil tradičním univerzitním pozdravem:   

„Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit“. 


