ZPRÁVY

60 LET PEDAGOGICKÝCH FAKULT V ČESKOSLOVENSKU

Ve středu 15. listopadu 2006 v aule Karolina proběhlo pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze
(UK) prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., slavnostní
shromáždění Pedagogické fakulty UK v Praze. Tohoto dne uplynulo totiž přesně 60 let od zahájení její
činnosti. Hlavní projevy, v nichž připomněli důležitá
období i fakta vzniku a dalšího vývoje pedagogických
fakult, přednesli rektor UK a děkan Pedagogické
fakulty UK.

Pedagogické fakulty UK v Praze prof. RNDr. Pavel
Beneš, CSc. „Péče o vysokoškolské pedagogické vzdělání je zabezpečením vzdělanosti a udržitelného rozvoje
celé společnosti,“ uvedl dále.
V roce 1946 tak vznikly první vysoké školy pro
vzdělávání učitelů v Praze, v Brně, v Olomouci a Bratislavě. Povýšení učitelského vzdělání na úroveň vysokých škol již v roce 1946 vytvořilo prostor nejen pro přípravu na učitelské povolání a předávání praktických
zkušeností, ale také pro vědeckou práci a vypracování
koncepcí na podporu rozvoje dětí a mládeže.

Vzdělávací a výzkumné aktivity fakulty byly
zahájeny 15. listopadu 1946 na slavnostním zasedání
v Obecním domě. Významnost této události podtrhla i přítomnost prezidenta dr. Edvarda Beneše. Díky
prezidentskému dekretu č. 132 z 27. října 1945 tak
došlo k povýšení učitelského vzdělávání na úroveň
univerzitního studia. Zákonem č. 100 ze dne 9. dubna
1946 byly pak při univerzitách v českých zemích a na
Slovensku zřízeny pedagogické fakulty, které dodnes
připravují učitele i ostatní pedagogické odborníky
v oblasti vzdělávání. Tímto aktem se současně Pedagogická fakulta stala rovnoprávným členem Univerzity
Karlovy v Praze.

Pedagogické fakulty však byly po roce 1948 pod
silným politickým tlakem a peripetie jejich dalšího
vývoje zahrnovaly i krok zpět. Ale základ byl položen
a úplně ho nebylo možno zmařit. Situace se změnila
po roce 1989, kdy se otevřela cesta pro další rozvoj
vysokoškolského pedagogického vzdělávání a pedagogických fakult.
Pozvání na slavnostní shromáždění přijali jak děkani všech pedagogických fakult v České republice a na
Slovensku, tak představitelé akademické obce, politické reprezentace, zástupci odborných a vzdělávacích
institucí, kteří se podílejí na přípravě pedagogických
pracovníků v ČR.

„Stoleté úsilí povýšit studium učitelství na studium
univerzitní a fundovat tak vzdělavatele nastupujících generací národa tím nejlepším a nejnáročnějším
poznáním, jaké jen může vzdělávací systém poskytnout, bylo konečně v roce 1946 úspěšně završeno. Šlo
o historický akt, kterým vyvrcholil dlouhodobý zápas
o univerzitní charakter přípravy učitelů všech stupňů,“
píše ve sborníku „60 let pedagogických fakult“ děkan

Velkým kulturním zážitkem na závěr slavnostního
shromáždění bylo vystoupení smíšeného pěveckého
sboru Pedagogické fakulty UK v Praze, který zazpíval
Dvořákovo Te Deum a studentské Gaudeamus.
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