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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
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EDI Index rozvoje vzdělávání, Education For All Development Index
EFA Vzdělání pro všechny, Education For All
ELIP English Language Instruction Programme
EMIS Education Management Information Programme
ESDP Education Sector Development Programme
GER Gross Enrolment Ratio
GPI Index rovnosti pohlaví, Gender Parity Index
HDI Index lidského rozvoje, Human Development Index
HDP Hrubý domací produkt
HNP Hrubý národní produkt
HS Střední škola, High School
JRM Joint Review Mission
LAMP Leadership and Management Programme
NER Net Enrolment Ratio
P1 Základní škola (1. stupeň), Primary School (Grade 1 – 4)
P2 Základní škola (2. stupeň), Primary School (Grade 5 – 8)
PTA Parent and Teacher Associations
RBCB Regional Bureau for Capacity Building
REB Regional Education Bureau
SSA Subsaharská Afrika
TTC Teacher Training College
TDP Teacher Development Programme
TTI Teacher Training Institute
UPE Universal Primary Education
WEO Woreda Education Office
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ÚVOD

Ve stále složitějším světě, který se globalizuje a technizuje ve všech oblastech, dramaticky roste 
úloha  vzdělávání  jako celoživotního  procesu.  Nejde  jen  o vzdělávání  vyšší,  ale  především  
o vzdělávání  základní,  které mnohým lidem ve světě  není  dostupné.  Vzdělání  je  základním 
předpokladem rozvoje jednotlivce i společnosti,  ať už žije v nejchudší, nebo nejbohatší  části 
světa.

O vzdělání můžeme tvrdit, že je lékem na chudobu. Vzdělání, provázené dostupností půdy, 
úvěrů  a  pracovních  příležitostí,  totiž  dává  lidem větší  možnosti  se  uplatnit  a  vytváří  také 
možnosti  úplně  nové.  Vzdělání  je  také  jedinou  rozumnou  šancí,  jak  zastavit  celosvětovou 
populační  explozi.  Příčin  populačního růstu je mnoho.  V zemích, kde neexistuje  důchodový 
systém, jsou důchodem děti, protože představují alespoň malou záruku zajištěného stáří. Tam, 
kde je vysoká dětská úmrtnost, proto lidé mívají více dětí, aby se alespoň několik z nich dožilo 
dospělosti  a  mohlo  se  o  ně  ve  stáří  postarat.  Není  náhodou,  že  země  s nejvyšší  dětskou 
úmrtností – jako je třeba Sierra Leone, Angola, Niger nebo Afghánistán - jsou zároveň země 
s vysokou porodností.

Existuje  nepřímá  úměra  mezi  vzděláním  ženy  a  počtem  jejích  dětí  –  ženy  s vyšším 
vzděláním mají dětí méně a jejich děti jsou zdravější. Je to také mimo jiné důsledek pozdějšího 
věku,  ve  kterém  ženy  vstupují  do  manželství,  a  také  reálných  ekonomických  vztahů  – 
vzdělanější ženy mívají vyšší příjmy, takže nejenom, že by péčí o děti finančně ztrácely více, 
ale také u nich odpadá důvod mít děti jako zajištění přežití ve stáří. Navíc se o své děti dokáží 
lépe postarat (zdravotní péče, výživa).

Výzkumy UNICEF ukazují, že:
1. Vzdělanější  ženy  jsou  produktivnějšími  členy  společnosti.  Každým  rokem  vzdělání  se 

průměrný  plat  bez  ohledu  na  pohlaví  zvyšuje  o  10  –  20  %.  V neformálním  sektoru 
produktivitu podstatně zvyšuje byť jen několik let školní docházky.

2. Vzdělané  ženy předávají  mnoho výhod vzdělání  svým dětem a rodinám. Tak například 
vzdělané matky ve větší  míře  vyhledávají  lékařskou pomoc,  nechávají  své děti  očkovat, 
dávají dětem lepší výživu a doma uplatňují zásady hygieny.

3. Vzdělané  ženy  lépe  využívají  přírodní  zdroje  a  snáze  přijímají  technologie  a  postupy 
chránící životní prostředí.

4. Vzdělané ženy mají méně dětí. Každý rok ve škole snižuje porodnost ženy o 5 až 10 %.
5. U vzdělaných žen je menší pravděpodobnost otěhotnění před dosažením dospělosti a navíc 

mívají mezi svými těhotenstvími větší časové rozestupy. Každý rok ve škole zabrání dvěma 
úmrtím matek z tisíce žen při porodu.

Vzdělání je v mnoha zemích pro většinu lidí téměř nedosažitelné, i když umožňuje velkou 
změnu kvality života. Většina rozvojových zemí totiž nemá potřebné finance ani odborníky na 
vybudování  kvalitního školství,  mnoho rodin nedokáže ušetřit  na cestu svých dětí  do školy. 
Nejrozvinutější  státy světa  naopak znásobují  své  bohatství  především proto,  že  investují  do 
vzdělání a budují znalostní ekonomiku (knowledge economy).
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Důležitost  vzdělání  obyvatelstva  pro  celkový  rozvoj  země  se  odráží  v Indexu  lidského 
rozvoje  (Human  Development  Index  –  HDI),  kde  vzdělanost  tvoří  jeden  ze  tří  ukazatelů. 
Důležité přitom je, zda vzdělání vyhovuje místním podmínkám, tedy zda je vůbec použitelné.

Významným ukazatelem pro hodnocení  úrovně vzdělanosti  jednotlivých zemí je  počet,  
resp.  podíl  negramotných osob. Jejich celkový počet na Zemi je odhadován na 781 milionů 
(UNESCO, 2007) a je soustředěn především do málo vyspělých zemí chudého Jihu. Je zřejmé, 
že úroveň vzdělání měřená pouze počtem let školní docházky zastírá velké rozdíly skutečné 
vzdělanosti dané celkovou vyspělostí země, efektivitou vzdělávacího procesu a jeho rozložením 
na školu, rodinu a další instituce. Přesto je podíl negramotných a počet let školní docházky na 
obyvatele v mezinárodním srovnání užíván nejčastěji.

Velmi podstatným problémem je také dlouhodobá udržitelnost přístupného a bezplatného 
základního vzdělání. Možná ještě vážnější je pak situace na trhu práce, zejména ve vytváření 
pracovních míst pro mladé vzdělané lidi, jejichž možnosti uplatnění jsou naprosto nedostatečné.

Když investoři  narážejí  na nedostatek  vzdělané a kvalifikované pracovní  síly, raději  své 
podnikání  stěhují  do  zahraničí.  Únik  investic  pak  vede  k  hospodářskému  úpadku  a  tím
 i k nárůstu chudoby, nezaměstnanosti a dalších společenských problémů. Rozpočet nerozvinuté 
země je  následně zatížen dodatečnými  výdaji,  takže  na  vzdělání  zůstane opět  o  něco méně 
peněz. Vzniká bludný kruh, z něhož lze uniknout jen velmi nesnadno.

Cílem této práce je podat informaci o stavu světové výchovy a vzdělávání, především pak 
v regionu Subsaharské Afriky, konkrétně v Etiopii. Zde je snaha současné podmínky podrobně 
analyzovat, stanovit závěry a pokusit se odhadnout, jak se v budoucnu bude situace vyvíjet.

Součástí rozboru vybrané země je také dotazník určený etiopským učitelům. Ten má za úkol 
charakterizovat vybraný vzorek učitelů, možnosti  využití  tamějších prostředků při samotném 
vyučování a hlavně motivaci pedagogů se dále vzdělávat.

Před  detailní  analýzou  problematiky  vzdělávání  v Subsaharské  Africe  byly  stanoveny 
hypotézy, které by práce měla potvrdit, a nebo vyvrátit.

1. Region Subsaharské Afriky se řadí  k nejméně rozvinutým oblastem světa co se 
kvality vzdělávání týká.

2. Procento  gramotných  dívek  v Subsaharské  Africe  (konkrétně  v Etiopii)  stále 
zaostává za podílem gramotných chlapců.

3. Jedním  z hlavních  problémů  nekvalitního  vzdělávání  v Etiopii  je  nedostatek 
kvalifikovaných učitelů.

4. Podstatný  rozdíl  je  mezi  přístupem ke  vzdělání  v městských a  ve  venkovských 
oblastech Etiopie.
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DISKUSE NAD LITERATUROU

Na téma vzdělávání je u nás v České republice k dispozici bezpočet článků a odkazů, ať už 
v knihovnách  nebo na  internetových  stránkách.  Přehledné  informace o domácím vzdělávání 
jsou  k nalezení  na  webových  stránkách  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy 
(www.msmt.cz). Zde v sekci „Mezinárodních vztahů“ a dále oblasti „Zahraniční a rozvojové 
spolupráce“  můžeme nalézt  informace  o řadě vzdělávacích  programů a projektů,  kterých se 
Česká republika zúčastnila nebo stále účastní. 

Pokud se ale jedná o odkazy týkající  se afrického školského systému a jeho analýzy, je 
nutné  pátrat  trochu  podrobněji.  Nejaktuálnější  informace  jsou  k nalezení  na  stránkách 
Organizace  OSN pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  –  UNESCO (www.unesco.org).  Zde  je  pak 
v sekci „Education“ množství odkazů, které informují o vývoji i současné situaci vzdělávání na 
různých úrovních – od světové přes regionální, až na úroveň jednotlivých zemí.

V současnosti velice diskutované Rozvojové cíle tisíciletí (Millenium Development Goals) 
– závazek členských zemí OSN ze summitu v roce 2000 – lze podrobně prozkoumat a porovnat 
světový vývoj v jednotlivých bodech ve zprávě „Millenium Development Goals Report 2006.“ 
Ta  je  k dispozici  na  webových  stránkách  Spojených  národů  (www.un.org)  v sekci  
„UN Millenium Development Goals.“

V souvislosti s tím, že každý člověk má právo na vzdělání, přichází UNESCO s programem 
„Vzdělání  pro  všechny“  (EFA  –  Education  for  All).  Jde  o  globální  závazek  poskytnutí 
kvalitního základního vzdělání všem dětem, mládeži a dospělým. 

Hnutí  na  podporu  vzdělávání  započalo  na  Světové  konferenci  v Jomtienu  (Thajsko)  ve 
dnech 5. až 9. března 1990, kde se sešli jak delegáti ze 155 zemí, tak také 150 zástupců vládních 
i  nevládních organizací.  Schválili,  že budou usilovat  o zpřístupnění  základního vzdělání  pro 
všechny děti, a také se zasadí o masivní redukci negramotnosti. Cílem byl rok 2000, kdy měly 
být cíle dosaženy. Plány ale v daném roce splněny nebyly.

Světové fórum ke vzdělávání, které proběhlo 26. až 28. března 2000 v Dakaru (Senegal), 
bylo první a nejdůležitější událostí týkající se problematiky globálního vzdělávání a výchovy na 
začátku nového století. Při přijetí Dakarského akčního rámce 1 100 účastníků fóra ze 164 zemí 
znovu  potvrdilo  a  všechny  ujistilo  o  závazku  vyplnit  cíle  EFA  do  roku  2015  a  pověřilo 
UNESCO celkovou zodpovědností za celý projekt a jeho koordinaci. 

Mezinárodní  společenství  si  v Dakaru  také  vytyčilo  6  klíčových  cílů,  které  směřují  ke 
splnění vzdělávacích potřeb všech dětí, mládeže a dospělých:
1. Zlepšení  a  rozšíření  péče  a  vzdělávání  dětí  v raném věku,  především  těch  nejvíce 

znevýhodněných.
2. Zajistit přístup k bezplatnému a povinnému základnímu vzdělávání dobré kvality pro 

všechny.
3. Vylepšit a podporovat studijní a životní dovednosti mladých lidí a dospělých.
4. Zvýšit  gramotnost  dospělých  o  50  %  (především  u  žen)  a  spravedlivě  zpřístupnit 

základní a navazující vzdělávání pro všechny dospělé.
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5. Do roku 2005 dosáhnout rovnosti pohlaví v základním a středoškolském vzdělávání, do 
roku 2015 pak dosáhnout rovnosti pohlaví před zákonem se zaměřením na rovnoprávný 
přístup dívek ke kvalitnímu vzdělávání.

6. Zlepšit kvalitu vzdělávání ve všech aspektech a zajistit vynikající výsledky ve zvýšení 
gramotnosti, znalosti počtů a základních životních dovedností.

Jako řídící činitel bylo UNESCO pověřeno koordinací mezinárodních snah o naplnění plánů 
EFA. Nejen UNESCO ale napomáhá k dosažení potřebných cílů – partnery v celosvětovém úsilí 
jsou vlády, rozvojové organizace, občanská sdružení, nevládní organizace a média.

Podkladem pro  zpracování  kapitoly  „Vzdělávání  ve  světě“  byla  „Kontrolní  celosvětová 
zpráva EFA 2007“ (EFA Global Monitoring Report 2007). Ta by měla podat přehled o tom, jak 
se daří plnit podmínky a cíle, které si účastníci summitu v Dakaru roku 2000 předsevzali.

Přesto, že dochází k neustálému celosvětovému pokroku v oblasti  základního vzdělávání, 
hlavně co se týká vzdělávání dívek, velmi mnoho dětí  stále nemá možnost  chodit do školy, 
nedokončí studia nebo dosahují minimálních studijních standardů. Při zanedbání spojitosti mezi 
raným dětstvím,  základním a  středoškolským  vzděláváním,  a  gramotností  dospělých,  země 
ztrácejí příležitost zlepšovat vzdělávání celkově, a postupem času i perspektivu dětí, mládeže  
a dospělých ve všech sférách.

Zpráva  se  soustředí  především na  první  z cílů  EFA,  a  to  na  zlepšení  a  rozšíření  péče  
a vzdělávání pro všechny děti už od velmi raného věku. Tento nelehký úkol přitom zahrnuje 
péči, výživu a zdraví, ve spojitosti se vzděláváním. 

Pro  kapitolu  zaměřenou  na  vzdělávání  v zemích  Subsaharské  Afriky  byla  využita 
podrobnější regionální zpráva UNESCO „Regional overview: sub-Saharan Africa, 2006.“

Ta posléze posloužila také jako podklad pro srovnání dvou afrických regionů rozdělených 
Saharou. Na jedné straně Subsaharské Afriky a na straně druhé arabských států na severu Afriky 
(informace o této části  afrického kontinentu byly vytaženy z regionální  zprávy zaměřené na 
arabské země „Regional overview: Arab states, 2006“).

Všechny použité zprávy, stejně jako mnohé další, jsou k dispozici v elektronické podobě na 
webových stránkách UNESCO (www.unesco.org). Jednotlivé regionální zprávy jsou zapsány 
dle výzkumu odborných týmů, které v dané oblasti působily.

Struktura  všech  zpráv  je  poměrně  podobná.  V úvodní  části  se  nejprve  snaží  obecně 
vystihnout  situaci  v daném regionu.  V dalších  kapitolách  pak  podrobně  analyzují  jednotlivé 
stupně vzdělávacího aparátu (péče o nejmenší děti, předškolní výuka, základní škola, střední 
škola,  terciální  vzdělávání,  gramotnost,  genderové  problémy,  kvalita  učitelů  a  mezinárodní 
pomoc).  Do  závěrečného  shrnutí  patří  seřazení  zemí,  které  do  regionu  spadají,  podle  
EDI – Education Development Index (Indexu rozvoje vzdělávání). Poslední stránky zpráv pak 
patří souhrnným tabulkám.
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Jako příklad země v Subsaharské Africe byla detailněji analyzována Etiopie. Podkladem pro 
zpracování  byla  zpráva  z roku  2004  –  „Final  Report,  Education  Sector  Development 
Programme II.“ Ta byla získána v elektronické podobě přes organizaci Člověk v tísni.

Skupinou odborníků je zde podrobně zkoumána situace školství v Etiopii. Hlavním cílem 
mise, která se v říjnu 2004 vypravila do Etiopie, bylo zjistit jak se podařilo prosazovat a rozvíjet 
nové přístupy ve vzdělávání. Tým odborníků navštívil 8 regionů Etiopie – Addis Ababa, Afar, 
Amhara,  Benishangul/Gumuz,  Harari,  Oromia,  Jižní  region  a  Tigray.  Mise  se  účastnilo  
38 členů, za podpory Ministerstva vzdělávání, financí a ekonomického rozvoje a donorských 
organizací.

Skupina  odborníků  šetřila,  jak  se  změnil  nejen  počet  dětí,  které  se  hlásí  do základního 
vzdělávání,  ale  také  kvalita  vzdělávání  samotného  –  zajištění  dostatku  prostoru  pro  výuku, 
kvalitních učebnic,  vzdělávacích  pomůcek atd.  Předmětem výzkumu byla  rovněž využitelná 
finanční  i  lidská  výpomoc,  navýšení  kvalifikovaných  učitelů  a  zabezpečení  jejich  dalšího 
vzdělávání.  Důležitým  bodem byla  i  snaha  o  dosažení  rovnosti  pohlaví  na  všech  úrovních 
vzdělávání, ať už u studentů či pedagogů.

Na konci  kapitol  ve  zprávě  z Etiopie  byla  vždy uvedena  doporučení,  která  by pomohla 
stávající situaci nejen udržet, ale i zlepšit do dalších let.

Nosnou  částí  celé  práce  jsou  dotazníky  určené  etiopským učitelům,  zaslány  do  Etiopie 
v dubnu 2007. Byly zaměřené především na to, jak místní učitelé  pohlíží  na situaci  školství 
v Etiopii. Otázky měly vypovědět,  jaké problémy místní pedagogové nejčastěji řeší, kde vidí 
největší slabiny systému, a to především po praktické stránce.

Dotazy se týkaly také vzdělání samotných učitelů. Cílem bylo zjistit, jakého vzdělání jedinci 
dosáhli, zda se zúčastnili nějakých vzdělávacích kurzů nebo se na ně chystají, případně nemají 
zájem vůbec. Pokud už absolventy jsou, tak jakým způsobem jim školení pomohlo ve výkonu 
jejich povolání.

K obecným  tématům  týkajících  se  vzdělávání  byly  využity  hlavně  webové  stránky 
nevládních i  jiných organizací,  které  se zabývají  rozvojovou a humanitární  pomocí,  nejvíce 
Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz). Dále také stránky Rozvojovky (www.rozvojovka.cz) - ty 
byly  vytvořeny  v  rámci  projektu  „Zvyšování  povědomí  české  společnosti  o  problematice 
mezinárodní  rozvojové spolupráce a zahraniční  pomoci“, který realizuje  společnost  Člověk  
v tísni v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Na otázky týkající  se  vzdělávání  a  rozvoje  pomohla  najít  odpovědi  Příručka  globálního 
rozvojového vzdělávání „Společný svět“, kterou vydal Člověk v tísni v roce 2004.
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METODIKA PRÁCE

Tato práce je bakalářského typu, čemuž odpovídá i její rozsah. Je rozdělena do čtyř kapitol, 
první kapitola se zabývá vzděláváním v celosvětovém měřítku, druhá pak detailněji analyzuje 
situaci v Subsaharské Africe. Třetí kapitola uvádí konkrétní příklad země z regionu Subsaharské 
Afriky – Etiopie. Ve čtvrté kapitole jsou vyhodnoceny dotazníky, které byly zaslány do Etiopie 
a vyplněny etiopskými učiteli.

Při tvorbě práce bylo využito různých metod. Nejprve byly vyhledány vhodné zdroje, ze 
kterých  se  čerpalo.  V tomto  případě  se  jednalo  většinou  o  regionální  zprávy v elektronické 
podobě,  sestavené  odborníky  na  problematiku  vzdělávání.  Převážně  tak  bylo  čerpáno 
z oficiálních  webových  stránek  organizace  OSN pro  výchovu,  vědu  a  kulturu  –  UNESCO. 
Podrobná  zpráva  z Etiopie,  která  není  volně  publikovaná,  byla  získána  přes  humanitární 
organizaci  Člověk v tísni.  Další  informace, obecnějšího charakteru,  byly získány z tištěné či 
elektronické literatury uvedené na seznamu použité literatury.

Po získání výše uvedených dat došlo k jejich kompilaci. Originální zprávy byly autorkou 
přeloženy a dále vhodně použity dle potřeby a zaměření práce.

V průběhu tvorby práce docházelo ke komparacím na mnoha úrovních. Jednotlivé ukazatele 
týkající  se kvality vzdělávání  byly porovnávány v rámci  celého světa,  afrického kontinentu  
a nakonec na úrovni etiopských woreda (okresů).

Výsledná data byla analyzována. Došlo k získání velkého počtu informací, které musely být 
s přihlédnutím na  zaměření  práce  redukovány  a  později  syntetizovány.  Snahou  bylo  získat 
ucelený obrázek o situaci výchovy a vzdělávání ve světě, především pak v  Subsaharské Africe 
– konkrétně Etiopii. 

Významnou  součástí  celé  práce  pak  byla  dotazníková  metoda.  Dotazníky  pro  etiopské 
učitele  (viz  Příloha 2) byly v dubnu 2007 odeslány elektronickou poštou do Etiopie,  kde je 
dobrovolníci  humanitární  organizace  Člověk  v tísni  rozdali  ve  školách,  ve  kterých  působí. 
Později byly opět s pomocí pracovníků mise přivezeny do Čech, kde došlo k jejich zpracování. 
Do poslední  chvíle  nebylo  jisté,  kolik  se  jich  vrátí  zpět.  První  část  dotazníků  (celkem 47) 
dorazila začátkem května 2007.1

Po  doručení  dotazníků  došlo  k jejich  vyhodnocení.  Data  byla  nejprve  kompilována  
a roztříděna do tabulek. Pro názornější příklad byly výsledky některých zodpovídaných otázek 
zapracovány do jednotlivých tabulek a grafů. Výsledky pak byly analyzovány se snahou pokusit 
se odhadnout příčiny nejčastějších odpovědí respondentů. 

Vyhodnocený dotazník by měl charakterizovat vybraný vzorek jedinců a poukázat nejen na 
jejich obecné názory týkající se situace etiopského školství, ale také na jejich osobní poznatky 
z praxe.

1 Druhá část dotazníků se bohužel nestihla vrátit včas (před termínem odevzdání práce). Pokud nedojde k problémům 
s jejich  doručením  do  České  republiky,  budou  výsledná  data  prezentována  při  ústní  obhajobě  a  k práci  budou 
přiložena zvlášť.
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Kapitola 1
 
VZDĚLÁVÁNÍ VE SVĚTĚ

Zatímco ve vyspělém světě dosahuje stále větší procento lidí vysokoškolského vzdělání, mnoho 
rozvojových  zemí  se  potýká  s negramotností  svých  obyvatel.  Důvody  mohou  být  
jakékoli – nepříznivé kulturní prostředí, nedostatek peněz, ozbrojený konflikt apod. Výsledek 
bývá stejný – prohlubující se ekonomické zaostávání postižené země.

1. 1. Rozvojové cíle tisíciletí

Na  summitu  tisíciletí  v roce  2000  se  všech  189  členských  států  OSN  spolu  s Vatikánem  
a  Švýcarskem rozhodlo  ztvrdit  odhodlání  odstranit  extrémní  chudobu  na  naší  planetě,  její 
příčiny a následky,  do roku 2015. Základní osnovou se stalo 8 rozvojových cílů (Millenium 
Development Goals):
1. Odstranit extrémní chudobu a hlad.
2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny.
3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti.
4. Snížit dětskou úmrtnost.
5. Zlepšit zdraví matek.
6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi.
7. Zajistit udržitelný stav životního prostředí.
8. Budovat světové partnerství pro rozvoj.

Dostát slibu ze summitu tisíciletí je v současné době prioritou všech vyspělých zemí. Podle 
zprávy „The Millenium Development Goals Report 2006“ lze posoudit dosavadní pokrok, který 
byl v jednotlivých regionech učiněn.

V rozvojovém světě  stoupl  podle  MDG Report  2006  počet  přihlášených  do  výuky ze  
79 % v letech 1990/91 na 86 % na přelomu 2003/04. Přestože SSA zaznamenala velký pokrok, 
stále ještě v mnoha zemích navštěvuje školu méně než polovina dětí. (viz Graf 1)

Děti,  které  nenavštěvují  školu,  pochází  hlavně  z rurálních  oblastí,  které  jsou  chudší  
a  zaostalejší,  než  oblasti  městské.  (viz  Graf  2)  Rozdíl  je  také  v rozložení  chlapců  
a děvčat – dívky, které bývají vlivem kultury v některých zemích znevýhodňované, tvoří větší 
část „mimoškolních“ dětí. Největší počet dětí, které do školy nechodí, pak pochází z regionu 
SSA (viz Graf 4)

Nedostatečný přístup ke vzdělání se pak odráží i ve zdravotních faktorech. Dětská úmrtnost 
do  pěti  let  je  mimo  ekonomické  situace  domácnosti  závislá  také  na  nejvyšším  dosaženém 
vzdělání matek. (viz Graf 3)
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Graf 1: NER v základním vzdělávání v letech 1990/91 a 2003/04 (v %)

zdroj: MDG Report 2006
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Graf 2: Rozložení „mimoškolních“ dětí podle bydliště v letech 1996 – 2003 (v %)
zdroj: MDG Report 2006

Graf 3: Úmrtnost do pěti let života na 1 000 obyvatel v rozvojových regionech podle  
ekonomické situace domácnosti a vzdělání matky

zdroj: MDG Report 2006
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Graf 4: Rozložení „mimoškolních“ dětí podle pohlaví v letech 1996 – 2004 (v %)

zdroj: MDG Report 2006

V souladu s druhým rozvojovým cílem tisíciletí  - zajistit  kompletní základní vzdělání pro 
všechny děti,  chlapce i děvčata - přichází UNESCO s programem „Vzdělání pro všechny“ – 
Education for All (EFA). 
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1. 2. Přiblížení se cílům EFA

Co se týká základního vzdělávání, počty přihlášených dětí podle Kontrolní celosvětové zprávy 
EFA 2007 (EFA Global monitoring report 2007) mezi roky 1999 a 2004 rapidně vzrostly ve 
dvou ze tří regionů (které se od celosvětového nejvíce liší): o 27 % vzrostly v SSA, o 19 % 
v jižní a západní Asii  a jen o 6 % v Arabských zemích. Celkový počet zapsaných dosahuje 
v celosvětovém měřítku  86 %. Zatímco zprudka roste  počet  přihlášených na prvním stupni, 
příliš mnoho dětí, které školu začnou navštěvovat, stále nedosáhly posledního stupně základního 
vzdělávání:  méně než 83 % v polovině zemí Latinské Ameriky a Karibiku a méně než dvě 
třetiny v polovině zemí Subsaharské Afriky.

Pokroku bylo dosaženo v redukci počtu „mimoškolních dětí.“ Mezi roky 1999 a 2004 se 
podařilo číslo snížit o 21 milionů, a to na 77 milionů. Je to ale stále obrovský počet, který nelze 
akceptovat. Subsaharská Afrika a jižní a západní Asie jsou domovem pro více než tři čtvrtiny 
těchto dětí, přičemž naposled zmíněný region své číslo mezi roky 1999 a 2004 snížil o polovinu 
hlavně díky redukci jejich počtu v Indii. Data ale stále ukazují, že mnoho dětí je sice do školy 
přihlášených, ale přesto nedochází na vyučování pravidelně.

Je velmi pravděpodobné, že dítě, které je „mimoškolní“ nebo které ze školy odejde, žije ve 
vesnickém prostředí a pochází z chudé domácnosti. V průměru je dvakrát pravděpodobnější, že 
dítě,  jehož  matka  nemá  žádné  vzdělání,  bude  „mimoškolní“  než  to,  jehož  matka  nějakého 
vzdělání dosáhla.

Vlády se potřebují zaměřit především na skupiny dětí, které jsou náchylnější k tomu, že se 
do školy ani nepřihlásí, a nebo ji nedokončí. To je první krok k tomu, aby se začala zlepšovat 
kvalita, přizpůsobivost a významnost vzdělávání.

Mezi  opatření,  na  které  je  třeba  upnout  pozornost,  patří:  rušení  školních  poplatků, 
poskytování  podpory chudým a  rurálním  domácnostem  (aby přestaly být  závislé  na  dětské 
práci),  vyučování  v rodném  jazyce,  poskytnutí  příležitosti  hůře  vzdělavatelným  dětem  
a  postiženým  pandemií  HIV/AIDS  a  zajistit  šanci  na  středoškolské  vzdělávání  mládeži  
a dospělým. 

Důležitým bodem je  také  posílení  učitelské  základny a  zlepšení  podmínek při  školení  
a následném vykonávání činnosti učitelů. Stále není dostatek kvalifikovaných a motivovaných 
učitelů, aby bylo splněno předsevzetí EFA. SSA potřebuje do roku 2015 asi 1,6 miliónu nových 
učitelů. Společně s jižní a západní Asií je zde pak ještě nedostatek učitelů ženského pohlaví, což 
má za  následek,  že  se do škol  nehlásí  mnoho dívek (pro  které  by ženy-učitelky mohly být 
vzorem). Celkově je absence učitelů velkým problémem v mnoha rozvojových zemích.

Co se týká středoškolského vzdělávání, požadavky na něj sice velmi sílí, ale chybí prostor. 
Tlak na jeho rozvoj dramaticky roste a s ním i zájem obyvatel  o vzdělávání na této úrovni.  
Ve všech  rozvojových  regionech  se  počty zájemců zvyšují,  avšak  někde  zůstávají  i  nadále 
nízké: SSA (30 %), jižní a západní Asie (51%), Arabské státy (66 %) – dle Zprávy EFA 2007. 
Navíc  jsou  nízká  čísla,  která  se  vztahují  k středoškolskému  vzdělávání,  také  příčinou 
nedokončení  základního  vzdělávání  –  díky  nedostatečnosti  nebo  neexistenci  navazujícího 
vzdělávání lidé nemají motivaci si primární stupeň dodělat.

Rovnost pohlaví je dalším problémem, který se EFA snaží řešit. Zpráva EFA 2007 udává, že 
na 100 chlapců připadá 94 dívek, což je více než v roce 1999, kdy jich bylo 92. Ze 181 zemí, 
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kde byla v roce 2004 přístupná data, dosáhly dvě třetiny úspěchu rovnosti pohlaví v základním 
vzdělávání. Ale pouze u čtyř z 26 zemí, kde byl v roce 2000 podíl přihlášených do základní 
výuky menší než 90 %, bylo dosaženo rovnosti.

V roce 2004 pak bylo dosaženo rovnosti pohlaví na sekundární úrovni jen v jedné třetině ze 
177  zemí,  a  na  nejvyšší  úrovni  vzdělávání  rovnost  existuje  pouze  v pěti  zemích  ze  148! 
Rovnoprávnost  pohlaví  zůstává  i  nadále  otázkou  stereotypů  v přetrvávajících  učebních 
materiálech a také často v pohledu učitele na rozdíly mezi dívkami a chlapci.

Zatím je téměř neřešitelným problémem negramotnost obyvatelstva. Přibližně 781 milionů 
dospělých (tj. každý pátý na světě) není gramotných. Míra gramotnosti zůstává nízká v jižní  
a západní  Asii  (59 %),  Subsaharské  Africe  (61 %),  Arabských zemích (66 %) a Karibiku  
(70  %).  Aby  došlo  k větší  redukci  negramotnosti,  tak  je  nutné,  aby  vlády  zaměřily  svou 
pozornost na budování vzdělávacích zařízení.

Situace v některých zemích nemohla být reflektována z důsledku místních konfliktů. Data 
tak nejsou přístupná. Přesto je třeba si uvědomit, se zřetelem na EFA ve světě, že podmínky 
právě v těchto zemích budou více než vážné. Děti žijící v takových podmínkách potřebují, aby 
jim  byly  nabídnuty  výchovné  a  vzdělávací  možnosti,  které  jsou  za  dané  situace  možné. 
Výsledek by pak měl přinést alespoň nějakou stabilitu do života těchto znevýhodněných dětí.

1. 3. Financování a pomoc

Domácí výdaje na vzdělávání jako podíl na HNP podle Zprávy EFA 2007 poklesly mezi roky 
1999 a 2004 ve 41 ze 106 zkoumaných zemí  s příslušnými daty,  ačkoli  vzrostly ve většině 
ostatních. Veřejné financování se hlavně potřebuje zaměřit na klíčové požadavky pro dosažení 
EFA: učitelé, gramotnost dospělých, péče a vzdělávání od raného dětství a kompletně zajištěnou 
politiku ve všech úrovních vzdělávání.

Školné bylo již redukováno nebo přímo zrušeno v několika více zemích, ale stále to ještě 
není věcí zcela běžnou. Právě školné je největší překážkou, která brání chudým ve vzdělávání 
na základní úrovni.

Celková pomoc mířená na základní vzdělávání v ekonomicky málo rozvinutých zemích se 
mezi roky 2000 a 2004 převážně zdvojnásobila (podle zprávy EFA 2007 - z 1,8 na 3,4 milionů 
dolarů).  Polovina  bilaterálních  dárců  směřuje  svou pomoc převážně  do ekonomicky středně 
silných rozvojových zemí, a téměř polovina pošle čtvrtinu ze své pomoci přímo do základního 
vzdělávání.

Externí finanční požadavky pro EFA, zahrnující některá zajištění gramotnosti dospělých  
a ECCE, jsou nyní stanoveny na 11 miliard dolarů za rok. Výsledky bychom pravděpodobně 
mohli vidět do roku 2010.

17



1. 4. Péče a vzdělávání dětí v raném věku

Ve Zprávě EFA 2007 je pro tuto problematiku používána zkratka – ECCE (Early Childhood 
Care and Education). Tato oblast podporuje děti v jejich přežití, růstu, vývoji a vzdělávání – 
zahrnuje také zdraví,  výživu a hygienu,  a sociální,  fyzický a emocionální  rozvoj. To vše od 
narození po vstup do primární oblasti vzdělávání. 

ECCE programy se zaměřují na dvě věkové skupiny – jednou jsou děti do 3 let, druhou pak 
děti od 3 let do doby než začnou chodit do školy (obyčejně v 6, nejvýše pak v 8 letech). Právě 
v těchto fázích vývoje dochází u dětí  k významnému rozvoji mozku,  který je pak základnou 
v dalším  učení.  ECCE  se  snaží  zlepšit  životní  podmínky  mladých  lidí,  a  to  speciálně 
v rozvojovém světě, kde má dítě šanci 4 z 10, že bude žít v extrémní chudobě. Bohužel realita je 
i ta, že ročně zemře 10,5 milionů dětí před dovršením 5 let na nikoli nevyhnutelné choroby. 

ECCE programy dávají  možnost zanedbávaným dětem žít kvalitní a plnohodnotný život. 
Samozřejmě se zlepšujícími se sociálními podmínkami roste i pravděpodobnost, že dítě začne 
pravidelně docházet  do školy a vzdělávat  se.  A od těchto skutečností  se pak odvíjí  spousta 
dalších věcí, které jsou důležité nejen pro jedince jako takového, ale odrazí se i na regionální 
a globální úrovni.

Svět je obrovský a kvalita vzdělávání se oblast od oblasti podstatně liší. Obrazně můžeme 
říci, že zatímco na jednom konci světa lidé přemýšlí, kolik vysokých škol vystudují a jestli jim 
kariéra  dovolí,  aby  si  pořídili  dítě,  na  tom  druhém  se  lidé  potýkají  s nepředstavitelnou 
chudobou,  denně bojují  o přežití  a neexistence přístupu ke kvalitnímu vzdělání  v kombinaci 
s nepříznivými životními podmínkami jim brání jejich problémy řešit.

V rámci hodnocení  vzdělání  obyvatelstva  se tak setkáváme s různými extrémy.  Práce se 
dále bude detailněji zaměřovat na Subsaharskou Afriku, s konkrétním příkladem Etiopie.

Když  by  byl  k dispozici  dostatek  času,  jistě  by  bylo  zajímavé  podrobněji  analyzovat 
vzdělávání, a především přístup k němu, nejen na africkém kontinentu. Tento kontinent se sice 
trvale řadí mezi ty nejzaostalejší, ale na druhou stranu se velice rychle dynamicky vyvíjí a jsou 
zde sledovány jisté změny k lepšímu. Oproti tomu pak v jiných částech světa situace třeba není 
na  tak  špatné  úrovni,  ale  možná  právě  proto  se  tam  tolik  o  nějaké  zlepšení  neusiluje  
a výsledkem pak může být úpadek, který vyústí krizí.

Je nesmírně složité situaci na celé naší planetě monitorovat. Zapotřebí je spousta expertů na 
vzdělávání, kteří musí být do všech koutů světa vysláni, aby tamější kvalitu výuky evaluovali. 
Teprve potom v podstatě přichází ta nejtěžší práce – jak docílit toho, aby se situace v daných 
oblastech zlepšila a do budoucna udržela? V každé oblasti je ale třeba implementovat metody 
trochu odlišné. Každá země má svou kulturu a také ekonomicky je na tom každá úplně jinak. 
Úkol to tak v žádném případě není lehký.

I když se pak podaří s jistou finanční pomocí a řadou dobrovolníků situaci v určité zemi 
zlepšit, přichází na řadu otázka, zda se nově zavedené metody v zemi udrží a lidé je zde budou 
schopni dostatečně efektivně využít. Jako zajímavý námět na další výzkum se tak může jevit 
využívání implementovaných vzdělávacích metod v různých oblastech světa. Do jaké míry je 
vlastně tamější obyvatelstvo  schopno využít  prostředky a metody,  které k nim přišly od lidí 
jiného smýšlení a jiné kultury?
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Pro porovnání kvality a efektivity vzdělávání na světě je nutné nějaké měřítko. Tím může 
být EDI – EFA Development Index, neboli Index rozvoje vzdělávání podle EFA-agendy. EDI je 
ukazatelem udávajícím míru  rozvoje  vzdělávání  v dané  zemi.  Závisí  na  NER,  gramotnosti, 
genderové rovnosti a kvalitě vzdělávání ve zkoumané oblasti.

Tab.  1  dává  přehled  o  rozložení  zemí  podle  EDI  a  regionů  v roce  2004.  Důležitou 
poznámkou je, že hodnoceno bylo 125 z 203 zemí světa. (Zpráva EFA 2007)

Z Tab. 1 lze vyčíst,  že většina zemí se nachází ve střední pozici od EFA. Z nich největší 
podíl tvoří země v Latinské Americe a Karibiku a Arabské země. Splněný cíl EFA má pouze 
28  ze  125  testovaných  zemí,  z čehož  naprostá  většina  leží  v Evropě  a  severní  Americe. 
Subsaharská Afrika je regionem, kde se nalézá  nejvíce  zemí, které jsou od cílů EFA velmi 
vzdálené. Není zde žádná země, která by plán splňovala.

Tab. 1: Rozložení zemí podle EDI a regionů v roce 2004
DALEKO OD 

EFA 

(EDI  POD 0,80)

STŘEDNÍ 

POZICE

(EDI  0,80–0,94)

BLÍZKO 

EFA

(EDI  0,95–0,97)

SPLNĚNO

EFA

(EDI  0,98–1,00)

SSA 19 8 1 -

Arabské země 4 11 1 -

Střední Asie - 2 - 1

V Asie a Tichomoří 2 6 2 1

Jižní a západní Asie - 1 - -

Lat. Amerika a Karibik - 18
-

1

S Amerika a Z Evropa - 2 1 16

Střední a V Evropa - 2 8 7

Celkem 28 50 19 28

zdroj: Zpráva EFA 2007
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Kapitola 2

VZDĚLÁVÁNÍ V SUBSAHARSKÉ AFRICE

2. 1. Vymezení regionu Subsaharská Afrika

Africký  kontinent  lze  zhruba  rozdělit  do  pěti  podregionů:  Západní  Afrika  (Sierra  Leone, 
Nigérie,  Čad,  Ghana,  Libérie,  Pobřeží  Slonoviny),  centrální  Afrika  (Rwanda,  Středoafrická 
republika, Zair/Kongo, Uganda, Burundi), východní Afrika (Etiopie, Súdán, Eritrea, Somálsko, 
Keňa) a jižní Afrika (Angola, Jihoafrická republika, Namibie,  Mosambik). Severní Afrika je 
počítána  k blízkému a  střednímu východu,  ke  kterému má  kulturně  velmi  blízko,  a  tak  se 
vymyká obecné charakteristice Afriky.

Subsaharskou  Afriku,  nazývanou  též  „černošská  Afrika,“  můžeme  vymezit  jako  státy 
nacházející se pod 20. rovnoběžkou směrem na jih. (viz Obr. 1)

Obr. 1: Vymezení regionu Subsaharská Afrika

zdroj: Canadian International Development Agency (CIDA), 2006
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2. 2 Srovnání Subsaharské a Severní Afriky

Afrika je kontinentem mnoha protikladů. Více než 3 000 etnických skupin mluvících více než 
1 500 různými jazyky vytváří pestrou mozaiku kultur, které hledají svou cestu mezi tradičními 
zvyky a moderním životem.

Sahara  vytváří  přírodní  hranici  oddělující  národy  severní  Afriky  od  národů  Afriky 
Subsaharské. Velkou část severní Afriky tvoří  bílí  Arabové, kteří  sem přišli  v 7. století.  Na 
novém  území  islamizovali  většinu  zde  žijících  Berberů.  Na  jih  od  Sahary  převažují  černí 
Afričané tvořící asi 70 % všech obyvatel. Barva pleti ale není jediným rozdílem mezi „bílou“ 
(nebo  „arabskou“)  a  „černou“  Afrikou.  Liší  se  také  svým  náboženstvím  a  kulturou,  což 
samozřejmě ovlivňuje jejich způsob života.

Do zemí severní Afriky patří Alžírsko, Egypt, Libye, Maroko a Tunisko. Můžeme se setkat 
i s jiným řazením, ale pro potřeby této práce bylo pracováno právě s těmito pěti státy.

Když  pohlédneme na  země  severní  Afriky  z  hlediska  EDI  -  žádná  ze  zemí  nedosáhla 
požadovaného stupně rozvoje. Egypt, Alžírsko a Tunisko jsou na tom o něco lépe než ostatní 
země severní Afriky, vyskytují se někde na střední cestě cíleného stupně dosáhnout.

Celkově  došlo  v arabských  zemích  k růstu  zájmu o  vzdělávání.  Počet  přihlášených  dětí 
podle Kontrolní celosvětové zprávy EFA 2007 sice vzrostl (o 6 %), ale ne o tolik jako v SSA 
(o 27 %) nebo jižní a západní Asii (o 19 %). K pokrokům zde tedy dochází, ale pomalu. Je 
ovšem nutné přihlédnout k výchozímu stavu jednotlivých regionů.

Když porovnáme úmrtnost  dětí  do  pěti  let  ve  státech  severní  Afriky a  v Subsaharském 
regionu, jsou tu obrovské rozdíly. Průměr v Subsaharské Africe činil v letech 2000 – 2005 až 
176 ‰, zatímco na severu Afriky to bylo kolem 35 ‰. (Zpráva EFA pro region SSA, 2006; 
Zpráva EFA pro Arabské státy, 2006 – viz také dále)

Situace v předškolním vzdělávání je v celé Africe problémem. Světový průměr podílu dětí, 
které se předškolní výuky účastní byl podle OSN 37 % v roce 2004. V SSA je to jen 12 %. 
Obecně v arabských zemích se průměr pohybuje kolem 15 %, ale třeba v Alžírsku je to jen 5 % 
a v Libyi 8 %. Rovnost pohlaví v této věkové skupině je o něco lepší v regionu na jih od Sahary 
– index rovnosti pohlaví zde průměrně dosahuje hodnoty 0,98. V islámských zemích severní 
Afriky je index něco málo přes 0,90, přičemž nejhorší situace je v Maroku (0,63).

Co se týká podílu přihlášených na primární stupeň výuky, je na tom severní Afrika lépe. 
V SSA  se  průměr  podílu  zapsaných  dětí  pohybuje  kolem  65  %.  Oproti  tomu  například 
v Alžírsku a Tunisku je to 97 % a v Egyptě 95 %. (viz Tab. 2)

Ve středoškolském vzdělávání je subsaharský průměr 30 %. Podobně nedostatečná situace 
je v Maroku (48 %). Lepší to je v Egyptě, Alžírsku i Tunisku (ve všech zemích přes 80 %)  
a nejvyšší  číslo nalezneme u Libye – 104 % (cifra přes 100% je způsobena buď pozdějším 
příchodem do škol nebo opakováním tříd).

Tabulkové hodnoty u vysokoškolského vzdělávání jsou nejnižší. V SSA dosahuje průměr 
přibližně 5 % a ve státech severní Afriky mezi 20 a 30 %, s výjimkou Maroka (11 %) a Libye 
(55 %).

Když  srovnáme  počty  žáků  na  jednoho  učitele,  je  rozdíl  mezi  oběma  oblastmi  Afriky 
znatelný.  Na  jih  od  Sahary  se  setkáváme  v základním  vzděláváním  s obrovskými  čísly
 – průměrně 44 žáků na učitele. Na severu je to pak mezi 20 a 30 žáky. (viz Tab. 3)

21



Rovnosti pohlaví není plně dosaženo ani v jednom z obou regionů. V SSA se postupně od 
primárního  stupně  k terciálnímu zvyšuje  počet  chlapců  na  počet  dívek.  Ve  státech  severní 
Afriky je v primárním stupni rovnosti téměř dosaženo ve všech zemích, lehce převažují chlapci. 
Směrem  do  vyššího  vzdělávání  ale  začínají  převažovat  dívky  –  index  1,36  v Tunisku,  
1,09 v Libyi. Jen v Maroku i na terciálním stupni převažují chlapci - index 0,87. (viz Tab. 4)

Tab. 2: Srovnání GER (školká, ZŠ) a GPI (školka, ZŠ) mezi státy severní Afriky a SSA
ŠKOLKA
GER (%)

ŠKOLKA
GPI

ZŠ
NER (%)

ZŠ
GPI

Alžírsko 5 0,97 97 0,93
Egypt 14 0,95 95 0,96
Libye 8 0,96 - 1,00
Maroko 53 0,63 86 0,90
Tunisko 22 0,99 97 0,97
SSA - průměr 12 0,98 65 0,89

zdroj: Regionální zprávy EFA 2006

Tab. 3: Srovnání GER (SŠ, terc. stupeň), počtu žáků na učitele na ZŠ a gramotnosti mezi 
státy severní Afriky a SSA

SŠ
GER (%)

TERCIERC. ST.
GER (%)

POČET ŽÁKŮ 
NA UČITELE 

NA ZŠ

GRAMOTNOST 
(%)

Alžírsko 81 20 27 70
Egypt 87 33 22 71
Libye 104 55 - -
Maroko 48 11 28 52
Tunisko 81 29 21 74
SSA - průměr 30 5 44 61

zdroj: Regionální zprávy EFA 2006

Tab. 4: Srovnání GPI na všech stupních vzdělávání mezi státy severní Afriky a SSA
GPI – ŠKOLKA GPI – ZS GPI – SŠ GPI – VŠ

Alžírsko 0,97 0,93 1,07 1,08
Egypt 0,95 0,96 0,95 -
Libye 0,96 1,00 1,06 1,09
Maroko 0,63 0,90 0,84 0,87
Tunisko 0,99 0,97 1,02 1,36
SSA – průměr 0,98 0,98 0,78 0,62

zdroj: Regionální zprávy EFA 2006

Když  celkově  srovnáme  oba  výše  zmíněné  regiony,  vidíme  podstatné  rozdíly.  Severní 
Afrika se  svou geografickou polohou blíží  Evropě,  která  na ní  samozřejmě působí.  Pobřeží 
Středozemního moře na severu Afriky je velice lukrativní turistickou destinací, oblíbenou nejen 
u Evropanů. Vysoké příjmy z cestovního ruchu tak podporují ekonomiku zemí a ve srovnání se 
zeměmi Subsaharské Afriky představují zcela jiný svět. 

Oproti  chudým zemím jižně  od Sahary tak  mají  severoafrické  země  výhodu z  hlediska 
ekonomiky. Jejich rozvoj ale také silně ovlivňuje islám, který zasahuje i do vzdělávání. 
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Postavení žen je v obou oblastech afrického kontinentu nerovnoprávné. Nedostatek vzdělání 
a  informovanosti  v Subsaharské  Africe  stále  nedovoluje  vymanit  se  ze  zaběhlých  kolejí  
a pokusit  se diskriminaci žen eliminovat.  I  když  je to těžké a v cestě  stojí  tradice,  je nutné 
vzdělávat obyvatele a učit je toleranci a rovnoprávnosti obou pohlaví.

V regionu Severní Afriky má hlavní slovo islám. Postavení žen je dáno koránem a tak se jen 
velmi těžko nabourávají muslimské zvyky a tradice. Ženská práva jsou zde velmi omezená.

2. 3. Nejzávažnější problémy Subsaharské Afriky

Od vyhlášení Rozvojových cílů tisíciletí na Miléniové konferenci v roce 2000 získala rozvojová 
problematika značný prostor v médiích,  a s tím také velkou podporu veřejnosti ve vyspělých 
ekonomikách. Více než jednorázové akce humanitárních a neziskových organizací je ale třeba, 
aby zde došlo k systémovým změnám. Subsaharská Afrika trpí velice nepříznivou kombinací 
rozvojových problémů, takže se bez těchto změn v budoucnu jen těžko setkáme s výrazným 
zlepšením situace. 

Subsaharská Afrika je regionem, který zaznamenává trvalý dlouhodobý nárůst počtu osob 
žijících pod hranicí absolutní  chudoby. Strategie v boji proti chudobě v této oblasti selhávají 
z důvodů  nefungujících  státních  orgánů,  korupce  a  vládních  selhání  a  velké  nerovnosti 
v rozdělování důchodů. Faktory způsobující chudobu se projevují v tzv. „bludných kruzích“  
a řadí se sem podvýživa a hlad, šíření invekčních chorob (malárie, HIV/AIDS, tuberkulózy…), 
omezený přístup k financím, vzdělání a  zdravotní péči, diskriminace podle vyznání, pohlaví  
a etnické příslušnosti, dále pak geografické a klimatické podmínky, občanské války a násilné 
převraty a konečně také chudoba sama o sobě.

Problém hladu  je v regionu Subsaharské Afriky značný. Z celkového počtu hlavovějících 
osob (podle OSN kolem 825 milionů) žije 95 % v rozvojových zemích, přibližně čtvrtina přitom 
v Subsaharské  Africe.  K důsledkům chronického  hladu  a  podvýživy  patří  vysoké  ukazatele 
dětské úmrtnosti, větší náchylnost k některým nemocem, vývojové vady, nízký rozvoj lidského 
kapitálu a také nízký hospodářský růst.

Nemoci představují další rozvojový problém. Především malárie a pandemie HIV/AIDS si 
každoročně vyžádají své oběti. Přestože malárii lze poměrně snadno léčit, za rok na ni zemřou 
3 miliony lidí, většinou děti do pěti let, z nichž 90 % tvoří děti ze zemí Subsaharské Afriky. 
Onemocnění je spojeno s nechutenstvím, podvýživou a chudokrevností.

Virem HIV je v Subsaharské Africe nakaženo kolem 26 milionů osob, což představuje asi 
65 % HIV pozitivních na celém světě. K příčinám pandemického šíření onemocnění AIDS patří 
především chudoba a hlad, nerovné postavení žen ve společnosti  (až 70 % nakažených jsou 
ženy),  nízká  úroveň  lidského  kapitálu  –  respektive  omezený  přístup  ke  vzdělání,  a  tedy  
i k osvětě týkající se obrany před nákazou HIV/AIDS.

Malárie  i  HIV/AIDS  způsobují  v zemích  Subsaharské  Afriky  dlouhodobé  snížení 
hospodářského růstu,  malárie  o 1,3 %, HIV/AIDS o 0,56 – 1,47 %, a ztrátu  HDP, malárie 
12 mld USD, HIV/AIDS až 25 mld USD. (Kocourek, 2006)

Dalším problémem regionu Subsaharské Afriky je omezený přístup ke vzdělání, zdravotní 
péči,  pitné  vodě  a  kanalizaci.  Přístup  ke  vzdělání je  ovlivněn  především  špatnou  finanční 
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situací, zahraniční zadlužeností, obtížné obslužnosti odlehlých regionů, šíření nemocí a nárůstu 
chodoby a hladu,  které se projevují  dramatickým úbytkem učitelů,  častými absencemi dětí  
a zkracováním délky jejich školní docházky.

Zdravotní  péče trpí  ve  většině  subsaharských  zemí  kritickým  nedostatkem  financí. 
Výsledkem je nejvyšší  dětská i  mateřská  úmrtnost  na světě.  Je zde také největší  prevalence 
tuberkulózy,  antiretrovirální  systém léčby HIV/AIDS je  aplikován jen asi  u 15 % pacientů. 
Vysoká  dětská  úmrtnost  navíc  vede  rodiče  k přesvědčení,  že  je  třeba  víc  dětí,  což  zvyšuje 
pravděpodobnost hladu a chudoby.

Počet osob bez přístupu k pitné vodě a kanalizaci se mezi roky 1990 a 2002 zvýšil o více 
než  27  milionů  a  počet  osob  bez  dostupného  hygienického  zařízení  dokonce  o  95  milionů 
(Kocourek, 2006). Čtyři pětiny lidí bez přístupu k pitné vodě a kanalizaci žijí ve venkovských 
oblastech, kde je také zdravotní péče nedostupná. Nedostatečně rozvinutý systém zdravotní péče 
spolu s omezeným přístupem k pitné vodě a kanalizaci  vytváří  ideální  podmínky pro rychlé 
šíření infekčních chorob.

Vládní selhání a korupce je dalším „hřebíkem do rakve“ Subsaharské Afriky. Místní vlády 
nesou zodpovědnost za nízkou kvalitu školství, zdravotnictví, špatnou dostupnost pitné vody 
a nerozvinutou infrastrukturu. Je otázkou, jestli je prospěšné, že se většina projektů rozvojové 
pomoci  uskutečňuje  právě  jejich  prostřednictvím.  Je  už  pak  jen  domněnkou,  jaké  množství 
prostředků skončilo na soukromých účtech politických špiček.

2. 4. Problematika vzdělávání

Od konference v Dakaru se zvýšil zájem o základní vzdělávání, ale číslo „mimoškolních dětí“ 
zůstává stále vysoké (podle OSN to v roce 2004 bylo 38 milionů). Průběh školní docházky a její 
dokončení je tak pořád hlavním předmětem zájmu. Zbytek EFA-agendy zaostává, zvláště co se 
týká rovnosti  obou pohlaví,  kvality výuky, gramotnosti  dospělých a  péče  a vzdělávání  dětí 
v raném věku (ECCE). Právě ECCE, hlavní téma Zprávy EFA 2007, může vyrovnat nevýhody 
spojené s chudobou. V praxi to znamená zajištění výživy a zdraví, a dále také péče a vzdělávání. 
Ale  bohužel  programy  pro  mladé  lidi  jsou  stále  ojedinělé,  ačkoli  několik  zemí  již  pevně 
stanovilo národní politiku podporující vývoj občanů od raného dětství.

I. ECCE (Early Childhood Care and Education)
Jak  již  bylo  řečeno,  ECCE  má  sice  silnou  základnu,  přesto  je  stále  vzácností.  ECCE  je 
především právo, které bylo uznáno v roce 1989 na Konvenci dětských práv. Má garantovat 
dodržování práv malých dětí na přežití, vývoj a zabezpečení. Kvalitní programy, organizované 
pod hlavičkou  ECCE, mohou  významně zvýšit  blahobyt  dětí  v letech,  kdy se  vyvíjí  a  jsou 
ovlivňovány prostředím, ve kterém vyrůstají.  Navzdory požadavkům na organizování většího 
počtu těchto podpůrných programů, spojených s růstem migrace, urbanizace a zapojením žen na 
trhu práce, miliony děti v Subsaharské Africe stále postrádají přístup k pečovatelským službám, 
základní  imunizaci,  čisté  vodě,  adekvátní  stravě  a  časný  podnět  potřebný  pro  přežití,  růst  
a vývoj.
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Podle OSN se v průměru 176 z každých 1000 dětí narozených v posledních letech nedožilo 
pátých narozenin (světový průměr je přitom 86 dětí z 1000). V několika zemích nejméně 40 % 
dětí pod 5 let je mírně nebo vážněji zaostalých, což se negativně odráží na jejich výkonech ve 
škole.  Tyto  děti  jsou  také  náchylnější  k tomu,  že  se  do  školy  vůbec  nepřihlásí,  a  nebo  ji 
nedokončí.

Přijmout opatření navržené k redukci úmrtnosti a chorobnosti je prvním krokem směrem 
k založení  pečovatelských a vzdělávacích programů pro malé  děti.  Vzdělávání  můžeme brát 
jako jakýsi sjednocující prvek programů, který napomáhá ke zlepšení problémů spojených se 
zdravím  a  výživou.  Dobrá  kvalita  ECCE  samozřejmě  také  přispívá  k realizaci  cílů  
EFA – pokládá dobrý základ pro pozdější vzdělávání.

Studie  v několika  zemích  dokazují,  že  mezi  účastí  v programech  ECCE  a  následném 
základním vzdělávání je spojitost. Děti dosahují lepších výsledků, a to se týká hlavně těch, které 
by normálně byly znevýhodněné.

A. Rozdělení programů
Programy ECCE se rozdělují na dvě kategorie – pro děti do tří let a pro děti starší tří let.

Programy pro nejmladší děti patří k mnohem méně rozvinutým než ty, které jsou určeny 
starším. Výchova dětí pod 3 roky je viděna spíše jako záležitost rodičů, soukromých institucí 
nebo nevládních organizací. Podle Zprávy EFA týkající se Subsaharské Afriky zajišťuje méně 
než polovina (asi 42 %) zemí tohoto regionu programy pro děti nejmladší věkové kategorie. 

Je zde potřeba většího a komplexnějšího rozvoje programů ECCE. Měly by pokrýt nejen 
opatrovnickou péči,  ale také se více věnovat rodičovskému vzdělání,  dětským hygienickým  
a zdravotním potřebám, fyzickému vývoji a studijnímu potenciálu. Od roku 1999 Asociace pro 
rozvoj a vzdělávání v Africe technicky podporuje ve vývoji národní, meziodvětvový politický 
rámec pro ty nejmladší, který zahrnuje zdraví, výživu, hygienu a ochranu. Některé země mají 
různý  stupeň  zavedení  těchto  opatření  (například  Mauritius,  který  navrhnul  jednotnou 
vzdělávací politiku, Namibie a Ghana, kde byla přijata národní ECCE metoda, a nebo Eritrea, 
kde probíhá experimentální meziodvětvový program).

Mnohem aktivnější jsou vlády v poskytování a řízení programů pro děti starší 3 let. Od roku 
1970 registruje Subsaharská Afrika trvalý nárůst zájmu o předškolní výuku, a to o 43,5 % mezi 
roky 1999 a 2004 (Zpráva EFA pro region SSA, 2006). Musíme ale brát v úvahu také vysoký 
populační růst, takže účast v předškolní výuce zůstává nízká – hrubý podíl zapsaných (GER) 
vzrostl z 10 % v roce 1999 na 12 % v roce 2004.
Překážkou  v přístupu  podle  EFA  (Zpráva  EFA  pro  region  SSA,  2006)  jsou  náklady  na 
zprostředkování  kvalitního vzdělávání.  Velká část  školních institucí v SSA je zprivatizována 
(týká  se  to  asi  2/3  celkového  počtu  zapsaných  do  předškolní  výuky).  Například  v Etiopii, 
Lesothu, Namibii, Rwandě a Ugandě jsou všechny instituce předškolního vzdělávání soukromé, 
což představuje velký problém pro děti ze sociálně slabších rodin.

Další  překážkou  je  chudoba.  Docházka  dětí  v předškolních  vzdělávacích  programech je 
podstatně  vyšší  pro  městské  děti  a  ty,  které  pochází  z lépe  zaopatřených  domácností.  Se 
vzděláním matky a životními  podmínkami,  ve kterých dítě vyrůstá,  roste i  pravděpodobnost 
toho, že bude do programů ECCE pravidelně docházet. 

25



V rámci předškolního vzdělávání existují také značné regionální rozdíly. V roce 2004 byl 
GER do předškolní výuky na Mauritiu a Seychelách dokonce ke 100 %, ale v 17 zemích měl 
nižší hodnotu, než je regionální průměr (tj. méně než 12 %) - např. Burkina Faso, Burundi, 
Středoafrická republika, Mali a Niger, kde to bylo dokonce méně než 2 %.

Nerovnosti  mezi  pohlavími  jsou mnohem menší  než na  ostatních stupních vzdělávacího 
aparátu. Je to možná dáno tím, že celkový počet přihlášených do předškolní výuky zůstává stále 
nízký, a má tak tendenci reprezentovat hlavně tu zámožnější část populace. Ve většině zemí 
SSA jsou si chlapci a dívky, co se náboru do předškolního vzdělávání týká, rovni.

B. Problémy kvality ECCE – nedostatek dobře školených učitelů
Programy ECCE jsou v regionu Subsaharské Afriky stále ojedinělé, takže se běžně stává, že 

ty, které existují, často nejsou příliš kvalitní. Děti, které do předškolních programů docházejí,  
a kterých i tak není dostatek, pak tráví ve školkách třeba jen několik hodin týdně. Podíl počtu 
žáků k počtu učitelů v předškolním vzdělávání je v Subsaharské Africe vyšší,  než v ostatních 
regionech – dosahuje nad 25:1 ve více než polovině zemí v roce 2004. V takovém počtu je 
skoro nemožné dosáhnout toho, aby se každému dítěti v tomto věku dostalo individuální péče 
a pozornosti. 

Další  problémy ECCE pochází  z nekvalitně  vzdělaného  personálu.  Mnoho  předškolních 
učitelů  je  zaměstnáno  pouze  na  smluvní  bázi,  bere  minimální  plat  a  má  omezené  nebo 
neprofesionální vyškolení. Vstupní požadavky pro učitele na tomto stupni nejsou často příliš 
uznávané. Předškolní učitelé nejsou zdaleka tak vyškolováni jako na vyšších stupních.

Například jen jedna čtvrtina personálu je vyškolená na Kapverdách, v Ghaně a Tanzanii. 
Naopak v zemích jako třeba Benin,  Pobřeží  Slonoviny, Mauritius,  Niger a Senegal  se podíl 
vyškoleného personálu pohybuje přes 90 %. Kromě toho některé země, například Lesotho nebo 
Uganda, nedávno zavedly vzdělávací kurzy, kde si předškolní učitelé mohou doplnit kvalifikaci.

Jestliže děti v Subsaharské Africe budou využívat výhod, které jim vzdělávání v raném věku 
nabízí, naskytne se tu velká potřeba programy ECCE nadále rozvíjet a zlepšovat. V řadě zemí se 
tak  rané  dětství  stává  národní  prioritou  s poměrně  náročnými  cíli  ve  státních  vzdělávacích 
plánech (např. Benin, Burkina Faso, Pobřeží Slonoviny, Demokratická republika Kongo, Mali, 
Niger, Senegal).

Aby se kvalita zlepšila, vlády musí zajistit, že všechny děti budou mít možnost se setkat 
alespoň s minimálními akceptovatelnými  standardy.  Regulace kvality musí  platit  pro  státní  
i soukromé poskytovatele těchto programů.

Klíčem ke zlepšení kvality programů ECCE je především posílit a udržet si větší množství 
vyškolených učitelů. Některé země, se snahou jejich počet navýšit, učitelům nabízí flexibilnější 
možnost vstupu do vyššího vzdělávání a učitelského vyškolení.
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C. Výzva k řešení problému nerovnosti mezi pohlavími
Kurzy mohou taky učitelům pomoci vyřešit problémy ohledně pohlavních nerovností, a to nejen 
v jejich  vlastní  praxi,  ale  také  v učebních  osnovách.  Je  to  obzvláště  důležité,  protože  právě 
v raném věku děti začínají rozlišovat rozdíly mezi pohlavími a jejich první zkušenosti a názory, 
se  kterými  se  setkají,  je  velice  ovlivní  do budoucnosti.  Ženy-učitelky tvoří  více  než  90  % 
učícího  personálu  na  tomto  stupni  vzdělávání  ve  většině  zemí  SSA  (Zpráva  EFA  2004). 
Zapojení  více  mužů  do  této  profese  by  jistě  pomohlo  odstranit  domněnku,  že  povolání 
předškolního učitele je ženskou záležitostí. Více mužů-učitelů by také mohlo povzbudit otce, 
aby se aktivněji zapojovali do výchovy svých dětí.

D. Přechod na základní školu
Jestliže ECCE připraví  děti  na studium z hlediska fyzického a sociálního rozvoje a rozvoje 
poznávacích  schopností,  škola  samotná  je  připravena  je  uvítat  a  usnadnit  jim  přechod  na 
základní stupeň. Aby bylo dosaženo tohoto závěru, je třeba (Zpráva EFA pro region SSA, 2006)

- úzce propojit  ECCE se základní  školou,  aby se vytvořilo  silnější  pouto mezi 
zdravotními, pečovatelskými a vzdělávacími komponenty ECCE

- zajištění návaznosti v kurikulu
- zapojení rodičů do školních aktivit
- zajištění  profesionální  návaznosti  mezi oběma  stupni,  zprostředkování 

společných  kurzů  s důrazem  na  aktivní  učení,  zajištění  rovnocenného 
profesionálního statutu předškolního učitele a učitele základní školy

Obecně  ECCE  zahrnuje  různorodé  sektory,  programy  a  aktéry,  kteří  vše  koordinují  
a  vyrovnávají  se stále  novým výzvám. Zapojení  četných společností  a  agentur  s rozdílnými 
areály působení může přinést také řadu neshod. 

II. Základní vzdělávání
Celkově  můžeme  v Subsaharské  Africe  pozorovat  pokrok  od  konference  v Dakaru  oproti 
universálnímu základnímu vzdělávání (universal primary education – UPE). Počet dětí, které se 
přihlásily do výuky na tomto stupni podle zprávy EFA vzrostl  z 80 milionů v roce 1999 na 
101 milionů v roce 2004. Nárůst byl  obzvláště patrný v zemích jako je např. Benin, Etiopie, 
Guinea,  Lesotho,  Niger  a  Madagaskar,  kde  byl  zvýšený  počet  zájemců  doprovázen  také 
zrušením školného.

Subsaharská Afrika je ale stále domovem pro skoro polovinu „mimoškolních“ dětí, v roce 
2004 to bylo 38 milionů (z toho 53 % tvořily dívky). Z těchto dětí pochází 80 % z vesnického 
prostředí. Na pravděpodobnost přihlášení do školy hraje vliv také vzdělání rodičů.

Proto, aby bylo dosaženo UPE v regionu, vlády musí zredukovat faktory, které děti nutí do 
školy nenastoupit nebo ji opustit. Jejich snahy by měly směřovat ke zrušení školného, podpoře 
sirotků a dětí  postižených HIV/AIDS, vytvoření programů „druhé šance“ a samozřejmě také 
obecně zlepšit kvalitu vzdělávání a školního prostředí.
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III. Středoškolské vzdělávání
Základní  vzdělávání,  které  kombinuje  primární  a  nižší  sekundární  vzdělávání,  se  v mnoha 
zemích  Subsaharské  Afriky stává  universálním.  Proto  je  také  vyvíjen  velký  tlak  na  rozvoj 
navazujícího sekundárního vzdělávání.

Podle Zprávy EFA pro region SSA (2006) bylo v roce 2004 přihlášeno do středoškolského 
vzdělávání 31 milionů studentů, což byl nárůst o 43 % od roku 1999. Mimo absolutní čísla ale 
účast na tomto stupni zůstává nadále nízká, průměrně pod 30 %.

Středoškolské vzdělávání je vyvinutější v anglicky mluvících afrických zemích, hlavně ve 
střední a západní Africe.

Celkový počet  dětí  studujících na středoškolském stupni  maskuje značné rozdíly na této 
úrovni – účast na nižším sekundárním stupni je mnohem větší než na vyšším stupni (respektive 
36 % a 23 %). Největší rozdíly vykazují Kapverdy, Keňa, Eritrea a Ghana (rozdíl přes 40 %).

I přes závazek všech zemí, že se pokusí dosáhnout „vzdělání pro všechny“, je tento cíl stále 
ještě daleko. Nárůst o 10 % mezi roky 1999 a 2004 znamená, že průměrně 78 % žáků v roce 
2004 nastoupilo do základního vzdělávání v Subsaharské Africe. V ostatních regionech se jejich 
podíl ale blíží 90 %.

IV. Vysokoškolské vzdělávání
Zpráva EFA pro region SSA (2006) sice udává, že od roku 1999 vzrostl zájem o vzdělávání 
o 50 %, přesto ale tvoří podíl studentů terciálního stupně necelých 5 % v roce 2004. Tato úroveň 
vzdělávání je přitom nejvíce vyvinutá na Mauritiu, v Nigerii a Jižní Africe (GER přes 10 %.).

V. Gramotnost
Region  Subsaharské  Afriky  je  regionem s nejnižší  gramotností  na  světě  –  podle  OSN  zde 
průměrně  pouze  61  %  dospělých  umí  číst  ani  psát.  Je  tu  16  z 22  zemí,  kde  gramotnost 
nedosahuje  60  %.  Přestože  gramotnost  mezi  roky  1999  a  2004  vzrostla,  díky  velkému 
populačnímu růstu se počet negramotných neustále zvyšuje – z 133 milionů na asi 144 milionů. 
Předpokládá se, že toto číslo poroste na neuvěřitelných 168 milionů v roce 2015.

Podíl negramotných se uvnitř regionu různí, od 19 % v Mali až k 90 % na Seychelách. 
Mnohé  země  se  snaží  o  zlepšení  gramotnosti  dospělých,  ale  i  tak  pro  ně  bude  téměř 

nedosažitelné  splnit  cíle  EFA  do  roku  2015  pokud  jejich  vlády  intenzivněji  nerozvinou 
vzdělávací programy pro dospělé.

VI. Rovnost pohlaví
Sice zde můžeme zaznamenat pozitivní trendy, přesto ale zůstává otázka genderové rovnosti 
velkým problémem. Podle Zprávy EFA pro region SSA (2006) připadalo na primárním stupni 
100 chlapců na 89 dívek v roce 2004 (oproti 85 v roce 1999). Rovnosti pohlaví na základním 
stupni bylo dosaženo v méně než 30 % zemí ze 31 s přístupnými daty.

Nerovnost  mezi  pohlavími  je  horší  na  vyšších  stupních  –  na  sekundárním  stupni  je  
GPI  -  podíl  dívek  ku  chlapcům  -  0,78  a  na  terciárním  stupni  je  to  0,62.  Průměrný  GPI 
v Subsaharském regionu je 0,77. (V zemích jako je Benin, Čad, Guinea, Mali a Niger dosahuje 
GPI hodnoty dokonce pod 0,50).
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Více než 60 % negramotných v Subsaharské Africe jsou ženy.
Na názory ohledně rovnosti pohlaví má samozřejmě vliv také školní docházka a gramotnost 

obyvatel.  Za  dosažení  rovnosti  se  tedy  musí  bojovat  také  skrz  vzdělání,  redukci  chudoby  
a zlepšení sociálního a školního prostředí.

VII. Kvalita vzdělávání
V Subsaharské Africe je indikován vysoký počet dětí opakujících ročník. To poukazuje na to, že 
studenti nezvládají dané kurikulum. Zpráva EFA pro region SSA (2006) udává, že zde byl ve 
více než polovině zemí podíl opakujících žáků vyšší než 20 %.

Nízké studijní výsledky jsou dané také malým počtem učitelů. Podle OSN v roce 2004, ve 
více než 60 % z 37 zemí s přístupnými daty vycházelo na jednoho učitele na základním stupni 
40 žáků.  Podíly se ale  v rámci regionu různí  – na Seychelách  je  to 14:1 a v Čadu,  Kongu, 
Etiopii nebo Malawi je to kolem 70:1.

Právě  nedostatek  učitelů  je  hlavní  překážkou  v dosažení  cílů  EFA.  Bylo  vypočteno,  že 
region potřebuje nárůst učitelů každoročně o 6 %, takže z 2,4 milionů v roce 2004 by počet měl 
vzrůst na 4 miliony v roce 2014. Některé země by dokonce potřebovaly nárůst přinejmenším 
o 10 % (Niger, Kongo, Čad, Burkina Faso).

Problémem je nejen nedostatek učitelů, ale také to, že učitelé jsou často málo vzdělaní  
a nejsou kvalifikovaní. V některých zemích dosahuje podíl nekvalifikovaných učitelů až 60 % 
(Ghana, Namibie, Nigerie, Togo).

Některé  země  se  snaží  zvýšit  číslo  kvalifikovaných  učitelů  různými  krátkodobými 
vzdělávacími kurzy s důrazem na praxi. 

Vysoké procento studentů, kteří musí opakovat, souvisí také s nízkou účastí v předškolním 
vzdělávání, nedostatkem vyučovacích pomůcek, učebnic a podobně.

VIII. Národní výdaje a externí pomoc – velká potřeba dalších zdrojů
Investice  do  vzdělávání  v regionu  SSA  celkově  vzrostly.  V mnoha  zemích  vzrostl  podíl 
vzdělávání na HNP v letech 1999 až 2004 o 30 % nebo i více (Benin, Kamerun, Madagaskar, 
Malawi, Zambie).

Přesto  ale  většina  zemí  s přístupnými  daty  nedosahuje  ani  5  %.  Daleko  horší  to  je 
s předškolním vzděláváním, kde se podíl vzdělávání na HNP pohybuje pod 2 %. (Zpáva EFA 
pro region SSA, 2006)

Externí pomoc je nezbytná, pokud všechny země SSA chtějí dosáhnout cílů EFA. V roce 
2004  byl  region  největším  příjemcem  bilaterální  světové  pomoci  (1/3  všech  prostředků).  
Ve 22 zemích SSA průměrný podíl z této pomoci věnováný vzdělávání dosahoval 11 %.

Otázkou  je  i  koncentrace  dárců  v některých  zemích –  zatímco například  Etiopie,  Mali  
a  Mosambik  přijímají  pomoc na  vzdělávání  od  10  až  12  donorů,  tak  jiné  země  (Komory, 
Gambie, Sierra Leone, Zimbabwe) nemají donory žádné.

Podle OSN celkově vzrostly závazky pomoci na základní vzdělávání pro všechny světové 
rozvojové země z 2,6 mld dolarů v roce 2000 na 4,4 mld dolarů v roce 2004. Tento pozitivní 
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trend ale maskuje fakt, že po rozdělení připadnou pouze 3 % na základní vzdělání a méně než 
0,5 % na předškolní vzdělávání.

Různí současní dárci slibují každoroční nárůst pomoci až na 5,4 mld dolarů v roce 2010 – 
což je ale stále daleko od odhadovaných 11 mld dolarů za rok pro dosažení cíle EFA.

IX. Index rozvoje vzdělávání (EDI)
Tento index je měřítkem situace v dané zemi. Ukazuje, jak se země blíží ideálu EFA. EDI pro 
rok 2004 byl pro potřeby EFA-agendy spočítán pro 28 ze 45 zemí SSA. (viz Tab. 1)

Výsledky:
- splnění EFA (EDI 0,98 – 1,00): (0) žádná země
- blízko EFA (EDI 0,95 – 0,97): (1) Seychely
- střední pozice (EDI 0,80 – 0,94): (8) Botswana, Kapverdy, Mauritius, Namibie, 

Jižní Afrika, Svazijsko, Zambie, Zimbabwe)
- daleko od EFA (EDI 0,80 a méně): (19) Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, 

Rovníková Guinea, Eritrea, Etiopie, Ghana, Guinea, Keňa, Lesotho, Malawi, 
Mali, Mozambik, Niger, Nigérie, Rwanda, Senegal, Togo

(Zpáva EFA pro region SSA, 2006)

Problematika vzdělávání je v SSA širokým pojmem. Zasahuje prakticky celý region, i když 
v různých oblastech různou intenzitou. I přes některé výjimky je ale stále Subsararský region 
jako celek ztělesněním nekvalitního a neefektivního vzdělávání.

Rozsah  práce  nedovoluje  podrobnější  analýzu  jednotlivých  faktorů,  které  vzdělávání 
v zemích jižně od Sahary ovlivňují,  a nebo s nimi alespoň souvisí.  Například téma rovnosti 
pohlaví se jeví jako velice zajímavý námět na další výzkum a zpracování. Tato problematika 
prostupuje nejen všemi stupni vzdělávacího aparátu, ale především je otázkou smýšlení celé 
společnosti. Její zkoumání na bázi vzdělávacího sektoru tedy zdaleka není dostačující.

Dalším námětem pro hlubší  analýzu by mohly být  programy ECCE – bližší  informace  
k  programům,  rozšíření  v jednotlivých  zemích  SSA,  zkušenosti  s jeho  implementací  (nejen 
v regionu SSA), podrobnější výsledky, prognózy apod. Právě ECCE je jedním ze základních 
kamenů kvalitního vzdělávání. Tyto pečovatelské a vzdělávací programy přispívají k lepšímu 
rozvoji malých dětí a dávají jim dobré předpoklady pro pozdější vstup do vzdělávacího procesu.

Zajímavou otázkou na zpracování by také mohlo být širší rozvedení koncentrace donorů 
v jednotlivých zemích SSA. Kteří to jsou, v jakých zemích působí a jakou měrou se na pomoci 
znevýhodněných zemí podílejí.
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Kapitola 3

VZDĚLÁVÁNÍ V ETIOPII

3. 1. Základní charakteristika země

Země, která byla dříve nazývána Habeš, se rozkládá ve středu Afrického rohu. Etiopie je známá 
jako země se svébytnou a osobitou kulturou. Kromě krátkého období italské okupace v letech 
1936 – 1941 nesdílí koloniální zkušenost jiných afrických zemí. 

Etiopie je vnitrozemský stát, který sousedí na západě se Súdánem, na severu s Eritreou, na 
severovýchodě s Džibutskem, na východě se Somálskem a na jihu s Keňou. Rozkládá se na 
1,127  mil  km2 a  žije  zde  75 milionů  obyvatel.  Jedná  se  o  federativní  republiku  sestávající 
z devíti národnostních spolkových států (Afar, Amhara, Benishangul/Gumaz, Gambela, Harari, 
Oromia, Somali, Region Jižních národů, Tigray) a dvou samostatných měst (Addis Ababa, Dire 
Dawa). Každý spolkový stát se dále dělí na okresy (woreda) a obce (kebele).

Obr. 2: Rozdělení spolkových států Etiopie

zdroj: FAO (2001)
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Etiopie  má poměrně  pestré  národnostní  i  náboženské  složení.  Mezi  nejpočetnější  etnika 
patří Amharové, Tigrejci a Oromové. Necelá polovina obyvatel se hlásí k islámu, kolem 40 % 
vyznává  etiopskou  ortodoxní  církev  a  asi  12  % obyvatel  jsou  animisté  (původní  kmenová 
náboženství).

Za úřední  a pracovní  jazyk je  pokládána amharština,  která  používá speciální  písmo bez 
standardizované transkripce do latinky.

Etiopie  stále  používá juliánský kalendář  (podobný ruskému),  v textech  označovaný jako 
Ethiopian Calendar (E.C.). Ve srovnání s naším kalendářem je zpožděn zhruba o sedm let a osm 
měsíců. 

Etiopie je jednou z nejzaostalejších a nejvíce zalidněných zemí na světě. Zároveň je zemí 
s obrovskou mírou negramotnosti – ta zde podle Zprávy EFA pro region SSA (2006) dosahuje 
55% v Etiopii (průměr v zemích Subsaharské Afriky je přitom 38 %).

Etiopie  patří  mezi  největší  příjemce  rozvojové  a  hlavně  humanitární  pomoci  již  od 
hladomoru v letech 1984 - 85. Počet lidí chronicky ohrožených podvýživou ale spíš roste, než 
klesá. Stejně tak problémy ve školství, zdravotnictví, zásobování pitnou vodou atd. narůstají  
v  důsledku  dlouhodobého  prudkého  nárůstu  počtu  obyvatel.  Leckdy  se  zdá,  že  finanční 
prostředky přicházející ze zahraničí situaci spíše zhoršují.

Etiopie tak stále představuje synonymum pro chudobu. Zásadní změny může dosáhnout jen 
prostřednictvím rozsáhlých reforem a investic do vzdělávání,  infrastruktury,  restrukturalizace 
zemědělství, industrializace a dalších důležitých odvětví. Země má velký hospodářský potenciál 
a  určitými kroky již  k potřebným změnám směřuje.  Stále  ji  ovšem chybí  dostatečné  vlastní 
prostředky a odborné kapacity.

Etiopie je zemí, kam je směřováno množství  projektů snažících se zprovoznit nefunkční 
školský systém, doplnit nedostatečné počty kvalifikovaných pedagogů, pomoci postavit školy, 
kam by mohly docházet i děti z jinak nedostupných oblastí a tak dále.

Jednou z humanitárních organizací, která v Etiopii založila misi a snaží se poskytnout výše 
zmiňovanou  pomoc,  je  Člověk  v tísni.  Vláda  ČR  v gesci  Ministerstva  školství,  mládeže  
a tělovýchovy (MŠMT) je poskytovatelem financí na projekt „Zvýšení dostupnosti základního 
vzdělání v jihozápadních oblastech Etiopie“ (2003 – 2006), který měl za výsledek vytvoření 
vzorového pracoviště. Společnost postavila experimentální (modelovou) školu v Alabě, kde se 
v jedné třídě učí kolem 30 žáků. Učitelé prošli intenzivním školením o moderních vyučovacích 
metodách,  zaměřených  hlavně  na  aktivní  účast  studentů  v hodině.  Škola  byla  předána 
okresnímu úřadu.

Na tento projekt navazuje další, také financovaný vládou ČR v gesci MŠMT – „Podpora 
implementace moderních vyučovacích metod do vzdělávacího systému Etiopie“ (2005 – 2007). 
Člověk v tísni ve městě Awassa postavil Vzdělávací centrum pro učitele, kde probíhají školení 
o moderních vyučovacích metodách pro učitele ze základních škol. Součástí projektu je také 
spolupráce a podpora pedagogického pracoviště  na Addisabebské univerzitě,  přes  kterou by 
mělo docházet ke zlepšení metodické přípravy učitelů na celonárodní úrovni.
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Mezi  otázkami  v dotazníku,  který  je  součástí  práce,  tak  nechyběly  ty,  které  měly 
vyzkoumat, jak místní učitelé tyto změny vítají, jestli je považují za dobré řešení, které vede ke 
zlepšení  stavu  školství  v jejich  zemi.  Nebo  zda  v nich  vidí  jen  plýtvání  prostředky,  které 
k ničemu nevede a na budoucí vývoj etiopského vzdělávacího systému nemá vliv. 

Dalším projektem je „Postavme školu v Africe“ (2004 – 2014). Zdrojem financí je v tomto 
případě veřejná sbírka ve spolupráci s Junákem - svazem českých skautů a skautek.

Čtvrtým projektem situovaným do Etiopie,  konkrétně  Awassy,  je  „Poskytnutí  vzdělání  
a  péče  sirotkům  HIV/AIDS  a  jejich  ekonomická  a  sociální  stabilizace  ve  společnosti“  
(2004 – 2006). Člověkem v tísni byla postavena střední internátní škola pro sirotky ve věku  
14  –  16  let,  jejichž  rodiče  zemřeli  v důsledku  HIV/AIDS.  Škola  byla  v roce  2006 předána 
místním úřadům.

Všechny zde zmíněné projekty probíhají v Regionu Jižních národů v jižní Etiopii. 

3. 2. Přístup ke vzdělávání

Vzdělávání  je současnou prioritou etiopské vlády.  K jejímu programu se koneckonců zpráva 
ESDP II., JRM 2004 také vztahuje.

Celkově je v rámci Etiopie zaznamenán trvalý nárůst průměrného počtu zapsaných do škol 
i počtu školních zařízení. Čísla se ale mezi regiony velmi mění – zatímco v Addis Ababě byl 
GER 142,6 %, tak v Afaru, kde je obyvatelstvo tvořeno hlavně pastýři a zemědělci, to bylo jen 
14,87 %. V ostatních regionech se GER pohybuje mezi 61 % a 104,5 %. Průměrný roční nárůst 
počtu zapsaných na základní školu v celé Etiopii byl zaznamenán mezi 10,2 a 9,1 % v letech 
2002 až 2003. (ESDP II., JRM 2004)

Na  středoškolském  stupni  dělal  podíl  přihlášených  v roce  2003  22,1  %,  což  o  6,1  % 
překročilo stanovený cíl na rok 2004. Nejvyšší číslo bylo opět zjištěno v Addis Ababě (86,6 %) 
a nejnižší v Afarském regionu (5 %).

Nutno  také  podotknout,  že  velký  nárůst  přihlášených  dětí  zaznamenaly  hlavně  nově 
vystavené  školy.  Například  v Jižním  regionu  jich  bylo  vystaveno  místo  100  původně 
plánovaných  na  rok  2004  dokonce  400.  (Podrobnější  informace  o  výše  zmíněných 
charakteristikách viz Příloha 1)

Jsou zde  obrovské rozdíly uvnitř  regionů,  okresů  a  mezi  chlapci  a  dívkami  – ať  už  po 
kulturní  či  ekonomické  stránce.  Důležitými  ukazateli  jsou  chudoba,  mobilita,  náboženství  
a samozřejmě také to, jak jsou si lidé vědomi důležitosti vzdělání. Je rozdíl jestli dítě vyrůstá 
v dobře  ekonomicky  zajištěné  rodině  nebo  v rodině  venkovské,  kde  je  zpravidla  využíváno 
k práci v domácnosti. Zvláště pak zapojení dívek z těchto rodin je velice obtížné, jak z hlediska 
kulturního, tak ekonomického. A když už se povede, aby se vzdělávání účastnily, většina z nich 
školu  nedokončí.  Situace  není  vůbec  snadná,  zvlášť  když přihlédneme k tomu,  že  naprostá 
většina obyvatel Etiopie jsou venkované, kteří obývají 60 % plochy země. Mezi regiony, které 
byly vládou označeny za rurální, patří: Afar, Somali, 33 okresů Oromie a 7 okresů Regionu 
Jižních národů. (ESDP II., JRM 2004)

Problémem také zůstává věk dětí – ve většině případů se nedaří dodržovat věkové rozložení 
dětí ve třídě. Stává se, že převážná část dětí ve třídě nemá věk odpovídající příslušnému stupni.
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Tab. 5: Procento „mimoškolních“ dětí ve vybraných zemích SSA podle charakteristiky  
prostředí

BURKINA 
FASO

ETIOPIE MALI NAMIBIE NIGÉRIE

F 65,7 62,1 65,9 4,7 24,9
M 58,1 52,8 51,4 7,5 18,1
rurální oblast 70,9 64,0 69,0 7,1 26,5
městská oblast 20,2 17,2 5,8 2,6 12,1
nejchudších 20 % 
domácností

78,0 82,8 74,6 9,8 43,6

nejbohatších 20 % 
domácností

26,0 5,7 2,4 1,7 1,6

zdroj: Zpráva EFA 2007

Tab.  5  uvádí,  jaké  existují  rozdíly  v přístupu  ke  vzdělání  podle  pohlaví,  ekonomického 
hlediska a podle toho, zda dítě žije ve venkovském nebo městském prostředí. Kromě Etiopie 
jsou zde uvedeny i další země Subsaharské Afriky.

Je patrné, že mezi dětmi, které nikdy nechodily do školy,  převažují  v uvedených státech 
(s výjimkou Namibie) dívky. Obecně jsou na tom dívky v zemích SSA hůře především kvůli 
kulturním zvyklostem, které děvčata už od dětství svazují do plnění řady pracovních úkonů, 
předčasného mateřství a starosti o domácnost. 

Jak je vidět na všech příkladech, venkovské oblasti jasně dominují v podílu „mimoškolních“ 
dětí nad oblastmi městskými. Venkovské oblasti jsou hůře dostupné a všechna zařízení zde jsou 
ve velmi špatném stavu. Nedostatek financí nedovoluje opravy školních zařízení, vybudování 
záchodů ani  přístup ke kvalitní  nezávadné vodě. V Etiopii  pochází podle Zprávy EFA 2007 
přibližně 64 % „mimoškolních“ dětí z rurálních oblastí a 17,2 % z urbánních oblastí. 

Z  porovnání  nejchudších  a  nejbohatších  domácností  pak  logicky  vyplývá,  že  děti 
z ekonomicky slabších rodin mají přístup ke vzdělání daleko obtížnější. Na příkladu Etiopie je 
rozdíl více než patrný – 82,8 % „mimoškolních“ dětí pochází z chudých rodin a pouze 5,7 % 
z rodin zabezpečených.

3. 3. Alternativní základní vzdělávání

ABE (Alternativ Basic Education) sice začíná stále více nabírat významu, ale přesto ještě není 
věcí v Etiopii zcela běžnou. Na školách s tímto zaměřením probíhá neformální vyučování, zcela 
jiné metody a organizace výuky se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových 
úkolů a podobně. Školy pracují  na základě partnerského přístupu k dětem a respektu k jejich 
individuálním potřebách.

Fenomén ABE ještě  není  příliš  rozšířen.  Zatímco v Amhaře  mise  zjistila,  že podíl  takto 
zaměřených škol tvoří 37 %, v Benishangul/Gumuz a Afaru jich je jen pár a v Harari neexistuje 
žádná. (ESDP II., JRM Mission 2004) 

V Addis Ababě se nachází mnoho center ABE, které řídí nevládní organizace. Zaměřují se 
na problémovou skupinu dětí ve věku 7 – 14 let, a to především na ty žijící v extrémní chudobě, 
sirotky v důsledku HIV/AIDS a pouliční děti. 
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Význam ABE roste hlavně na méně dostupných místech, kde žijí děti, které by se jinak do 
školy  nedostaly.  Školy  jsou  přístupnější  i  pro  nezvyšující  se  poplatky,  využívání 
nekvalifikovaných  učitelů  a  zaměřením  na  spíše  netradiční  metody  a  organizaci  výuky. 
Pozitivní je také to, že v programech alternativní výuky jsou statisticky velmi nízké počty dětí, 
které opakují ročník nebo jsou vyhozeny.

ABE hraje klíčovou roli v dosažení cílů EFA. Je možností,  jak do vzdělávacího systému 
zapojit „mimoškolní“ děti, venkovské děti a děti s fyzickým nebo psychickým handicapem.

Výhodné by bylo v menších školách zavést vícestupňové vyučování. Na některých stupních 
by ale bylo nutné snížit počet studentů ve třídě. Naskytuje se i možnost zavést „tutor-model“, 
kdy se třída rozdělí do více skupinek, jimž velí starší a pokročilejší žáci. Ti tak mohou zastávat 
funkci učitele, který funguje jako koordinátor celé vyučovací jednotky.

Do budoucna je ale stále potřeba zajistit dohled a kontrolu nad tímto druhem neformální 
výuky  pod  záštitou  Ministerstva  školství.  Jedině  tak  se  ABE  dostane  potřebná  podpora 
k rozšíření a rozvoji v celé zemi.

3. 4. Kvalita a efektivita

Po zaměření pozornosti na nábory dětí do škol se zvětšuje tlak na požadavek dobré kvality  
a  efektivnosti  celého  vyučovacího  procesu.  Vláda  se  snaží  na  všech  úrovních  zvýšit  počty 
kvalifikovaných učitelů a hodnotných učebnic.  Zájem učitelů účastnit  se vzdělávacích kurzů 
vzrůstá, ale omezený rozpočet na okresních úrovních zamezuje plnému využití těchto programů. 

Mise zjistila, že procento kvalifikovaných učitelů v 1. až 4. třídě mírně pokleslo oproti roku 
2002. Jak je ale vidět  z Tab. 6, podíl  vyškolených učitelů na vyšším základním stupni a na 
sekundárním stupni se ani zdaleka neblíží cíli stanovenému na rok 2004.

Tab. 6 Kvalita výuky v Etiopii

R.  2000 R.  2002 R.  2003 PLÁN NA 
R. 2004

Podíl kvalif. učitelů na 1. stupni ZŠ (1.– 4. tř.) v % 96.6 97.1 96.5 99.0
Podíl kvalif. učitelů na 2. stupni ZŠ (5. – 8. tř.) v % 21.1 28.7 32.1 80.0
Podíl kvalif. učitelů na SŠ (9. – 12. tř. ) v % 36.9 39 44.4 73.2
Počet studentů na učebnici na ZŠ 2.5 - - 1.0
Počet studentů na učebnici na SŠ 1.5 - - 1.0

zdroj: ESDP II., JRM 2004

Kromě  procenta  kvalifikovaných  učitelů  na  1.  stupni  základní  školy,  všechny  další 
indikátory kvality (počty studentů  ve  třídách,  přístupnost  kvalitních  učebnic,  počty žáků na 
jednu učebnici) se plánu pro rok 2004 nepřiblížily. K tabulce je ještě možno doplnit procento 
vyškolených učitelů pro předškolní výuku – to činilo 74 % pro rok 2004. (Zpráva EFA 2007)
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Tab. 7: Efektivita výuky v Etiopii

R.  2000 R.  2002 R.  2003 PLÁN NA R. 
2004

Počet žáků ve třídě na ZŠ (1. – 8. tř.) 70 73 74 60
Počet žáků ve třídě na SŠ (9. – 12. tř) 78 77 79 60
Míra předčasného ukončení studia  na 1. st. 27.9 % 28.7 31.5 % 14.2 %
Celk. podíl žáků, kteří nedokončili studium 17.8 % 17.1 19.3 % 8.9 %
Prům. podíl vypadnuvších děvčat 16.9 % 17.8 14.3 % 8.5 %
Prům. podíl všech žáků, kteří opakují (4 - 8) 10.3 % 11.0 9.9 % 6.4 %
Prům. podíl děvčat, které opakují  (4 - 8) 13.4 % 14.1 12.7 % 8.1 %

zdroj: ESDP II., JRM 2004

Z Tab. 7 lze vyčíst, že počet studentů na třídu je také stále příliš vysoký a od plánu je ještě 
daleko. Nejvyšší počet dětí na třídu v rámci Etiopie byl zaznamenán, co se základního stupně 
týká,  v Jižním regionu (80) a Oromii (77). Nejnižší pak byl v Afaru (42) a Harari (53).
(viz Příloha 1)

Na středoškolském stupni bylo  nejvíce studentů na třídu v Afaru (112) a Benshangul-G. 
(108) a nejméně v Tigray (68). 

Nárůst  učitelů  a  škol  není  úměrný  nárůstu  dětí  přihlašujících  se  do  výuky.  To  má  za 
následek zvyšující se hodnoty podílů student/učitel a student/třída. Jen s výjimkou Addis Abeby 
a Tigray, kde nárůst počtu dětí roste stejně rychle jako jsou redukována procenta student/učitel 
a student/třída.

V některých okresech je běžné, že ve třídě sedí 120 až 140 dětí. Se vzrůstajícím stupněm 
klesá i počet studentů ve třídě – v nižších stupních základní školy učitelé pracují s více než  
100 žáky, zatímco ve vyšších stupních jich je někdy méně než 30.

Například v Oromii pracují učitelé na jednu směnu - půl dne - a ve stejnou dobu jsou tak 
třídy zaplněné a kapacity učitelů nedostatečné. Mnohem lepší by však bylo, kdyby učili na dvě 
směny – jako je tomu v jiných regionech Etiopie - a žáci se tak mohli  ve třídách vystřídat,  
a nebo kdyby kombinovali třídy s multistupňovým zařízením. Jistě by se tak zlepšilo využití 
vzdělávacího aparátu.

I. Předčasné ukončení školní docházky a opakování
Míra předčasného ukončení studia a opakování určitých stupňů se také v rámci celé Etiopie 
velmi liší. Největší vliv na to mají postoje rodičů vůči vzdělávání a školnímu procesu a také 
ekonomické problémy.  V některých regionech jsou dalšími faktory ukončení docházky časné 
vdavky dívek,  sezónní migrace, vzdálenost od školy,  období sucha a rozšíření  malárie nebo 
HIV/AIDS. Také přeplněné třídy mnohdy vedou k tomu, že učitelé nemohou plně dohlížet na 
všechny studenty a věnovat větší pozornost slabším jedincům.

Způsobů jak s předčasným ukončením školní docházky studentů bojovat je několik. Hlavní 
roli v prevenci zde hrají učitelé. Například na jedné základní škole v Harari založili poradenské 
oddělení, které vede všechny pedagogy k tomu, aby byli schopni poskytnout pomoc studentům, 
kteří  ji  potřebují.  Další  možností  jsou  doučovací  hodiny  po  řádném  vyučování  nebo  

36



o víkendech.  V Amhaře  pak například funguje  týdenní  informační  systém,  který  monitoruje 
všechny absence a jejich důvody a nabízí nápravné řešení.

Obecně vede větší  angažovanost  učitelů ve snaze pomoci slabším žáků k redukci  podílu 
studentů,  kteří  školu  předčasně  ukončí,  a  nebo  těch,  kteří  jsou  nuceni  z různých  důvodů 
opakovat.  Zajištění  doučovacích  hodin  slabším  žákům  jim  pomáhá  obstát  mezi  silnějšími 
jedinci a vydržet ve školním procesu.

II. Kvalifikovaní učitelé
Množství  kvalifikovaných  učitelů  se  v rámci  regionů  různí.  Podle  ESDP II.,  JRM 2004  je 
procento vyškolených učitelů v Afaru a Harari na nižším stupni základních škol vzdálené od 
národního průměru (82,9 %, respektive 84,5 %). Na vyšším stupni základních škol se pohybuje 
mezi  29  %  v Oromii  a  Regionu  Jižních  národů  a  nejvyššími  82,6  %  v Addis  Ababě.  Na 
středních školách se podíl certifikovaných učitelů mění od nejnižších 26,8 % v Tigray až po 
nejvyšších  80,2  %  v Addis  Ababě.  Nicméně  množství  kvalifikovaných  učitelů  by  mělo 
v následujících letech stoupat díky rapidní expanzi školního systému.

Prudký nárůst ve školách a třídách kombinovaný s limitujícím rozpočtem vede k najímání 
učitelů, kteří ne vždy mají tu správnou kvalifikaci pro vykonávání dané práce. Nemusel by to 
být až tak velký problém, kdyby byli pod dohledem a bylo jim poskytnuto doškolování v jejich 
profesi. Například v Tigray se situace řeší najímáním nekvalifikovaných „pomocných učitelů“, 
přičemž také studenti-učitelé na stáži jsou použiti jako učitelé.

Velmi obtížné jsou také podmínky pro učitele v odlehlých oblastech s nevlídným klimatem. 
Největšími  problémy  je  minimum  služeb,  nedostatek  dobrého  a  bezpečného  bydlení  
a nezávadné vody. Tyto podmínky vedou k relativně vysoké fluktuaci učitelů v těchto oblastech. 
V některých vesnických školách tak k profesi učitele patří i nabídka zajištění kvalitního bydlení 
a nezávadné vody.

V privátních sektorech bývá doškolování učitelů podporováno partnerstvím REB s RBCB. 
Tyto organizace zajišťují školení učitelů na soukromých institucích. 

Například  v Amhaře  zavedl  REB  kontrolní  mechanismus,  který  má  zjistit  kvalitu 
kvalifikovaných  učitelů.  Monitorování  soukromých  doškolovacích  institucí  je  vykonáváno 
Technickou  a  odbornou  komisí.  V současné  době  musí  být  již  počet  učitelů  přijatých  na 
doškolovací  zařízení  kvůli  kapacitě  limitován.  REB pak vyhodnocuje  soukromé doškolovací 
instituce a uděluje jim „povolení.“ 

III. Inspekce
WEO  předpokládá  řádnou  návštěvu  škol  a  školních  institucí  ve  všech  okresech  Etiopie. 
Bohužel,  jak  zjistila  mise,  mnoho  kanceláří  WEO nemá pravidelně  k  dispozici  kontrolního 
specialistu nebo možnost dopravy do dané oblasti.

Nejbližší školy tak mohou být navštěvovány každé dva týdny, zatímco školy více vzdálené 
pouze dvakrát za rok.
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IV. Učebnice
V některých  oblastech  sice  vzrostl  rozpočet  pro  výrobu  učebnic,  ale  tento  pozitivní  jev  je 
konfrontován s množstvím tiskáren, které je nejsou schopny doručit včas. Zpožděné nebo špatné 
doručení  a  přepravní  problémy  pak  vedou  k tomu,  že  školy  neobdrží  učebnice  včas  nebo, 
v horším případě, vůbec.

Tyto problémy jsou zaznamenávány ve všech regionech. Díky rozšíření nových škol a tříd 
pak vzrůstající nároky na množství učebnic nedrží krok s počty dětí, které do škol nastupují.

Počty  studentů  na  jednu  učebnici,  které  se  průměrně  udávají,  vypadají  někdy  velmi 
optimisticky, ale jsou bohužel často matoucí a dokonale nevystihují situaci.

Dostupnost učebnic se různí v rámci stupňů i předmětů. Například jedna misí navštívená 
škola v Oromii neměla k dispozici žádnou učebnici biologie pro 5. – 8. ročník a pouze jednu 
učebnici amharštiny na 40 studentů. Pro ostatní předměty byl udáván poměr student:učebnice 
mezi 3:1 a 4:1. Bylo také zjištěno, že u jedné základní školy vzrostl podíl studentů na učebnici 
ze 4:1 na 5:1 jen kvůli  tomu, že byla nucena se o knihy dělit  s nedalekou nově postavenou 
školou, které ještě učebnice nebyly doručeny.

Naproti  tomu ale třeba v Harari  se zdá být situace výrazně lepší.  Zde v podstatě všichni 
studenti  mají  své učebnice a poměr studentů k učebnicím tak dosahuje ve většině předmětů 
skvělých 1:1.

Problém dodávky učebnic ještě komplikuje požadavek na personální a finanční náklady při 
jejich tisku v několika místních jazycích.  Převážně od 5.  až 7.  ročníku pak bývají  učebnice 
v některých regionech v angličtině, takže i  jejich nahrazování pak může trvat  delší  dobu, ve 
které se děti prakticky nemají z čeho učit.

V. Vybavení škol a školní prostředí
Podle průzkumů z roku 2002, pouze 47,2 % škol oznámilo, že má přístup k vodě a 78,4 % škol, 
že má toalety. Na všech stupních 77,7 % škol udává, že provozuje pedagogická centra. Stále ale 
mnoho škol, hlavně v rurálních oblastech, trpí vážným nedostatkem výše zmíněných základních 
příslušenství. (ESDP II., JRM 2004)

Podmínky se různí v rámci celé země i v rámci regionů. V některých oblastech, jako je třeba 
Tigray, Region Jižních národů a Behishangul-Gumuz, je špatné kvality jak budova škol, tak  
i  nábytek  a  ostatní  příslušenství.  Děti  dochází  do  tříd,  kde  sedí  na  kamenech  nebo  prašné 
podlaze a nemají přístup k vodě ani toaletám. Naproti tomu nově vybudované školy, například 
v Oromii, jsou kvalitně postavené a zařízené.

Celkově je ale nutno podotknout, že školní prostředí se zlepšuje díky rostoucímu zapojení 
společnosti do vzdělávání. Rodiče a místní občané jsou si stále více vědomi důležitosti vzdělání, 
a tak cítí větší potřebu do celého procesu přispívat a pomáhat ho rozvíjet.

Podle  ESDP  II.,  JRM  2004,  ve  čtyřech  regionech  Etiopie  bylo  na  středních  školách 
zaznamenáno používání plazmových televizí.  Nejsou ale vyučovací  pomůckou dlouho, takže 
ještě nebylo příliš podrobně prozkoumáno, jak se jejich používání osvědčilo.

V Harari  bylo  pro studenty údajně problémem při zápisu poznámek zkombinovat  výklad 
učitele se sledováním instruktora v televizi.  Podle odborného týmu, který s učiteli  i studenty 
diskutoval, byl obsah i jazyk, kterým mluvčí v programu hovořil, složitý.
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V Regionu  Jižních  národů  naopak  učitelé  i  studenti  nadšeně  nové  vyučovací  pomůcky 
uvítali.  Nevýhodou  je,  že  není  možné  sledovat  ve  stejný  čas  více  programů  týkajících  se 
různých předmětů. To by jinak škola musela mít televizních přístrojů větší množství, což není 
v současnosti realizovatelné.

Celkově  můžeme  shrnout,  že  stále  největším  problémem  zůstává,  jak  dosáhnout  větší 
kvality ve výuce, když se nedostává prostředků. Zvyšování kvality je přitom klíčem, jak zvýšit 
celkový zájem o vzdělávání a udržet si důvěru rodičů ve školský systém.

Otázka  nekvalifikovaných  učitelů  také  zůstává  nezodpovězena.  Jejich  řady  jsou  stále 
posilovány, ale vzhledem k plánovanému navýšení počtu dětí, které by měly do školních lavic 
usednout, je to číslo stále nedostačující. Dochází tedy k tomu, že je učitelský sbor doplňován 
„para-profesionály.“ Zde je ale důležité, aby se těmto amatérům dostalo včasného doškolení  
a mohli tak být co nejdříve také kvalifikováni pro vyučování na daném stupni.

Pro současnou situaci je důležité hlavně zajistit funkčnost systému na efektivní objednávání 
a rozšiřování adekvátních učebnic. Stejně tak i zabezpečit kvalitní vzdělávání pro pedagogy na 
učitelských institutech.

3. 5. Rovnost příležitostí

Splnění národního plánu pro podíl dívek na základních školách je na dosah. Oproti tomu je ale 
procento žen-učitelek ve vzdělávacím systému stále velmi skromné. A ještě hůře jsou na tom 
ženy-učitelky konkrétně na středních školách, kde nebyl zaznamenán pokrok žádný. (viz Tab. 8)

Tab. 8: Rovnost pohlaví v Etiopii

R. 2000 R. 2002 R. 2003 PLÁN NA R. 
2004

GER na ZŠ ve dvou nejzaostalejších reg (%) 10.8 14.8 14.8 20.0 
Podíl dívek na ZŠ (1. – 8. tř.) (%) 40.6 41.2 42.6 43.3 
Podíl žen-učitelek na ZŠ (%) 29.4 - 33.2 -
Podíl žen-učitelek na SŠ (9. –12. tř.) (%) 8.4 - 8.1 -

zdroj: ESDP II., JRM 2004

Počty  přihlášených  dívek  jsou  obzvlášť  nízké  v rurálních  oblastech,  ve  venkovských  
a  muslimských  společenstvích.  Důvodem  je  chudoba,  nízké  povědomí  okolní  společnosti  
o  vzdělání,  zapojení  dětí  do  domácích  prací,  rané  svatby  a  bohužel  také  nelidské  praktiky 
vykonávané na dětech dívčího pohlaví. Dalšími faktory, které brání dívkám docházet do výuky 
jsou často velké vzdálenosti  od budovy školy a nedostatek oddělených či  úplně chybějících 
toalet na školách. Také díky povinnostem v domácnostech chodí dívky do školy pozdě nebo 
v horším případě nechodí vůbec.

V podpoře znevýhodněných studentů se zapojuje řada organizací – přes UNICEF po různé 
učiteli  založené  charitativní  kluby,  které  spolupracují  s nevládními  organizacemi.  Pomáhají 
například nákupem školních uniforem nebo psacích potřeb.
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Mezi  nejvíce  ohrožené  skupiny  patří  sirotci,  kteří  své  rodiče  ztratili  hlavně  v důsledku 
HIV/AIDS. Často tvoří velké procento z celkové studentské populace. Zároveň je důležité také 
pomoci  dětem se  zvláštními  vzdělávacími  potřebami  –  pro  ně  je  například  v Addis  Ababě 
k dispozici 11 pomocných škol. Vedle toho je ve městě také slepecká knihovna a 7 nevládních 
zařízení zaměřených na speciální pomoc postiženým dětem. 

Tab.9: Index rovnosti pohlaví (GPI)

GPI ETIOPIE SSA ROZVOJOVÉ ZEMĚ SVĚT
Základní stupeň 0,86 0,89 0,94 0,94
Středoškolský stupeň 0,65 0,78 0,92 0,94
Vysokoškolský stupeň 0,34 0,62 0,87 1,03

zdroj: Zpráva EFA 2007

Tab.  9 udává hodnoty indexu rovnosti  pohlaví,  které byly v roce 2007 zaznamenány ve 
zprávě EFA.

Zatímco světový průměr se s průřezem stupni vzdělávacího aparátu příliš nemění, jinak je 
tomu u ostatních hodnot. GPI rozvojových zemí se pozvolna snižuje se stoupajícím stupněm 
vzdělávání.  I  když  hodnot  světového  GPI  dosahuje  pouze  na  základním  stupni,  přesto  je 
výsledek  daleko  lepší  než  u  Subsaharské  Afriky nebo  konkrétně  Etiopie.  Již  na  základním 
stupni  není  rovnost  mezi  pohlavími ideální,  a  to  se  ještě  postupem do vyšších  úrovní  dále 
snižuje. Situace Etiopie je v porovnání s průměrem regionu Subsaharské Afriky velice zaostalá.

Rozdíly genderu, co se počtu dětí přihlášených do škol týká, se přesto pozvolna začínají 
zmenšovat. Je tu ale řada diferencí v rámci regionů, okresů a společenských skupin, a také mezi 
jednotlivými stupni ve škole. Ty podmiňuje řada faktorů – od vzdálenosti z domova do školy 
přes  rané uzavírání  svazků a domácí  povinnosti.  Vše souvisí  s kulturou společnosti  a  jejími 
zvyklostmi, které se jen těžko mění.

Obecně  je  podíl  žen-učitelek  na  základních  školách  celkem  vysoký,  někdy je  dokonce 
ženského  personálu  více  než  mužského.  Ale  když  půjdeme  do vyšších  stupňů,  žen  rapidně 
ubývá. To má také později souvislosti  s nízkým procentem studentek na středních školách – 
když by dívky viděly kolem sebe více učitelek, mohlo by je to přilákat a motivovat, a třeba by 
v budoucnu také zatoužily stát se vyučujícími. 

Existuje mnoho strategií, které jsou využívány ke zlepšení genderové rovnosti na základních 
školách. Například jsou pořádány diskuse pro matky studentek, které by se zde měly utvrdit 
v tom,  že  poslat  dceru  do  školy je  naprosto  správné  rozhodnutí.  Pak  jsou  také  na  školách 
zakládány nejrůznější dívčí kluby, poradenská centra pro dívky, kluby pro ženy-učitelky (hájící 
zájmy dívčího vzdělávání a podporující ho), speciální programy pro dívky, které jsou založené 
na principu uvolněného prostředí, kde si mezi sebou dívky sdělují zkušenosti a nápady.

K dalším snahám o zlepšení  životní  situace všech dívek se řadí  pokus Ženské asociace  
o prosazení  zákona proti  raným uzavíráním svazků a znásilňování.  Tato snaha by měla být 
koordinována  ještě  s Dívčí  poradenskou  komisí  na  školách,  WEO  a  Okresním  soudním 
systémem.

Důležitou  roli  v naplňování  všech  plánů  a  programů  hrají  hlavně  rodiče  a  Učitelské 
asociace. Díky nim je rozšiřováno uvědomění o důležitosti dívčího vzdělávání.
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Když podle ESDP II., JRM 2004 shrneme genderové rozdíly v číslech, tak největší podíl 
žen-učitelek  na  ZŠ nalezneme v Harari  (45,3  %),  nejnižší  pak  v Afaru  (24,4  %).  V prvním 
stupni základního vzdělávání je 49 % učitelů ženského pohlaví, zatímco na druhém stupni je to 
pouze  13 %! Na středních školách pak jen 15 % z celkového počtu vyučujících tvoří ženy.  
(V Afaru je to pouze 1,9 %!).

Problém genderové  nerovnosti  ale  není  pouze  problémem vzdělávání.  Jedná  se  o  potíž 
prostupující  myšlením  celé  společnosti  a  nelze  jej  tak  vyřešit  pouze  na  bázi  vzdělávacího 
sektoru.

Nerovnosti  jsou  k nalezení  také  v oblasti  fyzického  a  psychického  zdraví.  Udává se,  že 
z celosvětové populace školního věku se musí přibližně 7 % vyrovnávat s nějakým handicapem. 
Když k tomu přidáme závažnější problémy při učení, koncentraci ve třídě, problémy s chováním 
nebo emocionální poruchy, mnoho zemí odhaduje, že takových dětí, které vyžadují speciální 
pomoc  je  kolem 10 až  20 %.  S přihlédnutím na Etiopii,  faktory jako  chudoba,  podvýživa  
a osiřelost nutnost speciální pomoci ještě zvyšují.

3. 6. Správní záležitosti

Podle ESDP II., JRM 2004 je obecně dostatek kapacit na regionálních úřadech a decentralizace 
je ve smyslu struktury a funkce stabilizována na úrovni okresů. Management škol je ale slabší – 
mnoho škol stále neřídí svůj vlastní rozpočet. Školy se přesto snaží dělat maximum pro řízení 
značného rozsahu významných záležitostí. Zapojení společnosti do věcí školního managementu 
je dobře vybudováno, lidé školy podporují formou financí nebo v naturáliích.

Důležitá je snaha společnosti pomáhat stavět školy. Díky tomu, že lidé začínají pociťovat 
respekt  ke  vzdělání,  je  jejich  zapojení  do  celého  systému velice  prospěšné  a  může  tak  být 
dosaženo většího pokroku v celém vzdělávacím systému.

Méně  pozitivní  je  na  celé  věci  fakt,  že  nově  stavěné  školní  budovy jsou  často  chatrné 
kvality. Bývají postavené ze dřeva a bláta. Tyto podmínky se ale region od regionu různí.

Regionální  odlišnost  byla  misí  zjištěna  také  v najímání  učitelů.  Například  
v Benishangul-Gumuz  posílá  WEO  učitele  na  místo  výkonu  povolání  podle  let  praxe. 
Zkušenější mají možnost mít komfortnější místo než začínající pedagogové, kteří jsou zpravidla 
zařazeni do škol v odlehlých oblastech.

V Oromii jsou najímáni učitelé podle dokončeného vzdělání.  Někteří jsou vypláceni,  jiní 
dostanou odměnu ve formě naturálií  a  jiní  nejsou odměněni vůbec.  Pro všechny je největší 
motivací certifikát,  který dostanou po absolvování vedených hodin alternativního základního 
vzdělávání po dobu jednoho roku. Tento certifikát je zvýhodní před ostatními a mají tak lepší 
možnost vstoupit do pedagogického institutu (TTI). 

Na WEO je stále nedostatečná kapacita -  pouze 25 až 70 %  pracovních míst je zaplněno. 
Důvodem je omezený rozpočet a nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by místa mohli obsadit.

Místa na WEO jsou často obsazována učiteli a řediteli škol. To nese výhody i nevýhody. 
Úřady jsou tím sice  dobře  informování o  hlavních  problémech škol  v okolí,  ale,  na druhou 
stranu, pro nedostatek zaměstnanců na úřadě jsou tu v administrativních funkcích zaměstnáni 
jedni z nejlepších pedagogů.
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Práci úřadů nikterak nepomáhá, že kanceláře nejsou vybavené počítači a je zde nedostatek 
expertů na statistickou analýzu a obecně manipulaci s daty.

Aktivity spojené s rozpočtováním, monitorováním a zpravodajstvím trpí nedostatky všude. 
Hlavní problém je opožděný sběr přesných dat, což má negativní dopad na plánování a vedení 
rozpočtu.  Informační  systém EMIS (Education Management Information System) zachycuje 
data  pouze  jednou  za  rok  –  zatímco  všechny  ukazatele  se  mění  v průběhu  školního  roku. 
Dobrým příkladem je  oproti  tomu Týdenní  informační  systém v regionu Amhara.  Zde jsou 
jednou za týden zasílány na WEO informace o počtu dětí, docházce, propadnutích a všechny 
související příčiny. Na WEO jsou data zpracovávána a posílána dále až na REB. Přitom jsou na 
každé  úrovni  určité  informace diskutovány a  řešeny a  výsledky jsou zase  posílány zpět  na 
nejnižší  úrovně.  Tento  systém  nejenom,  že  pracuje  rychleji  a  daleko  efektivněji,  ale  také 
celkově zlepšuje analytické schopnosti úřadů a jejich spolupráci na všech úrovních.

Celkově je třeba zlepšit úroveň vyškolení a řízení. REB by se mělo postarat o zvýšení kvalit 
plánovacích  a  správních  schopností  na  všech  úrovních.  Přesto  všechno  se  ale  dá  říci,  že 
zaměstnanci WEO zvládají své úlohy tak dobře, jak jim jejich možnosti dovolí. Podporují školy 
a plánují a udržují statistiky i přes nedostatečnou dopravní situaci a zvyšující se náklady.

3. 7. Finanční záležitosti

Ve  všech  regionech,  které  mise  navštívila,  je  vzdělávání  dávána  poměrně  velká  priorita. 
S nárůstem platů na úrovni okresů a učiteli tvořícími velké množství placené pracovní síly se 
tak stává nevyhnutelným, aby vzdělávání připadla velká část okresního rozpočtu.

Plánování rozpočtu a finanční analýza na WEO jsou slabé – omezují se na to, „kolik peněz 
se utratilo“ a „kolik zbylo“. Důraz je kladen na zvýšení počtu dětí hlásících se do školy a na 
snížení  podílu  žáků  na  učitele.  Tyto  ukazatele  jsou  sledovány  bez  ohledu  na  jednotkové 
náklady. Mnoho okresů za posledních pár let ani nemělo kapitálový rozpočet a je závislých na 
nevládních organizacích a jiných donorských aktivitách.

Obecně je plánování a samotný rozpočtový proces zaznamenáván se zpožděním. Data navíc 
nejsou  jednotná,  pochází  z různých  zdrojů  a  zůstávají  nekompletní.  Celkově  je  na  okresní  
a regionální úrovni nedostatek odborníků na statistickou analýzu.

Na  národní  a  regionální  úrovni  se  často  setkáváme  s nedostatečným  využíváním 
kapitálového rozpočtu. Důvodů je několik – například zdlouhavé zprostředkování příslušenství 
a  vybavení,  chabá  infrastruktura  a  odlehlost  okresů,  nízká  kapacita  prováděcích  subjektů  
a  dodavatelů,  sezónnost  provedení  veřejných  aktivit  spojená  s každoročním  plánovacím 
procesem. (ESDP II., JRM 2004)

Tok peněz do škol probíhá formou jednorázové subvence. V některých regionech je stranou 
ponechán  rozpočet  pro  školy,  které  si  o  něj  můžou  v případě  potřeby  zažádat.  Škola  pak 
písemně zažádá WEO nebo BOFED a subvence jí je přidělena. Ve všech případech ale bývá 
přidělený obnos pro potřeby a požadavky školy nedostatečný.

Ve všech regionech existuje jistá forma „spolu-financujících“ subjektů, kterými jsou lokální 
společnosti  a nevládní organizace. Zahrnuje stejně tak příspěvky od místních jako konkrétní 
pomoc  v naturáliích  (například  na  výstavbu  nových  škol)  od  nevládních  organizací.  Další 
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možnost, jak získat nějaké finanční prostředky na rozvoj vzdělávacích zařízení, může vyplynout 
i  od učitelů  a žáků – například pronajmout  školní  prostory k pořádání  festivalu  nebo párty, 
nabídnout třídy k večernímu vyučování, nebo třeba prodávat produkty vlastní výroby.

3. 8. Zvyšování kapacit (Capacity building)

V oblasti nabývání a upevňování vědomostí došlo ke značnému pokroku. Samozřejmě pokud 
přihlédneme k místním podmínkám.

Mnoho  členů  okresních  kanceláří  se  účastní  10ti-denních  kurzů,  kde  jsou  zaučováni 
v administrativních věcech, plánování rozpočtu, managementu, zpravodajství a tak dále. Kurzy 
jsou velmi prospěšné,  nicméně by je  bylo  potřeba ještě  rozšířit  a  zlepšit,  a  to hlavně co se 
praktických  věcí  týká.  Představitelé  škol  jsou  pak  školeni  na  WEO  ve  vzdělávacích 
záležitostech, jako je vedení školy nebo třeba propagace dívčí výuky. 

Obecně je zde stále potřeba vylepšování  úrovně vyškolování  zaměstnanců. Požadavek je 
směřován především na zvýšení počtu krátkodobých kurzů.

3. 9. Školení učitelů

I. Výcvikové potřeby a výcvikové režimy
Podle ESDP II., JRM 2004 učitelé vyžadují pokračování kurzů angličtiny a vyučovacích metod. 
Stejně tak i školení v oblastech jako je třídní a školní management, aktivní učení a studentské 
metodiky.  Školitelé  učitelů zdůrazňují,  že hlavní  je  naučit  učitele,  aby žáky připravovali  do 
praktického života, především na skutečné situace, které je budou potkávat. Velký požadavek je 
kladen také na výcvik nejvyšších představitelů škol a na samotné školící pedagogy.

Aktivní zapojení soukromých vzdělávacích institucí umožňuje  zaměstnávat  vysoký počet 
učitelů. Jen v Amhaře podstoupilo intenzivní trénink a nato bylo zaměstnáno v roce 2004 více 
než 540 inspektorů a 1726 ředitelů základních škol. Učitelé, kteří se zúčastnili kurzů, si mohli 
vyměňovat  zkušenosti,  obohatit  se  o  nové  metody  ve  výuce  a  podílet  se  tak  na  oživení 
vyučování.

Velice  efektivním  způsobem,  jak  trénovat  a  podporovat  učitele,  se  ukázala  být  metoda 
skupinové výuky na školách. Zde se scházejí zkušení učitelé spolu se začínajícími. Sdílejí tu 
navzájem zkušenosti  z praxe,  debatují  a  hodnotí.  Některá  tato  centra  využívají  i  instruktory 
z místních učitelských institutů, kteří se s ostatními podělí zase o odlišné metody ve výuce. 

V regionu Harari jsou zase učitelé rozdělováni do studijních skupin, které mají vždy týdenní 
kurzy.  Zde  probírají  různé  záležitosti,  od  třídního  managementu  po  využití  vyučovacích 
pomůcek a vedení studentské rady.

V regionu Oromia se 8 000 učitelů zúčastnilo národního distančního vzdělávacího programu 
vedoucího k vysokoškolskému diplomu. Vyskytlo se zde ale mnoho problémů, které se musely 
vyřešit prodloužením kurzu z původně plánovaných dvou let na roky čtyři. Z 8 000 učitelů kurz 
absolvovalo 6 500 účastníků. Kurz byl následně evaluován a zjišťovalo se, zda je možné v jeho 
realizaci nadále pokračovat. 
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II. Učitelské vzdělávací instituce
Velkým problémem je nedostatečná kapacita učitelských vzdělávacích institutů a univerzit. Je 
tedy otázkou, zda se současný pozitivní trend v počtu kvalifikovaných učitelů i  nadále bude 
udržovat. 

Mimo to je zde ještě obtíž s nedostatkem učitelů v oblasti přírodních věd. Pak je tu napětí 
mezi  potřebou  ještě  navýšit  počty  kvalifikovaných  učitelů  (zvláště  těch  se  zaměřením  na 
matematiku a přírodní vědy) a kapacitou pedagogických institucí.

Špatným  příkladem  vzdělávacího  institutu,  který  se  zaměřil  na  navýšení  přihlášených 
učitelů, je Adama Teacher Training College v Oromii, jak ESDP II., JRM 2004 uvádí. Došlo 
zde  k řadě  problémů  –  drasticky  narostl  počet  zapsaných,  vznikl  nedostatek  prostoru 
k vyučování  (ubytovny  byly  převedeny  do  tříd),  docházelo  k deficitu  a  velké  fluktuaci 
vyučujících a kurikulum bylo na velmi špatné úrovni (vyučující neměli dostatek času stávající 
kurikula předělat).

Neustálou překážkou jsou finance.  Bez nich nemůže dojít  k implementaci  informačních  
a sdělovacích technologií, které jsou součástí nového kurikula.

V Etiopii probíhá několik druhů vzdělávacích kurzů pro učitele. Patří sem TDP (Teacher 
Development Programme),  který hraje důležitou roli  v obohacování a osvěžování schopností 
pedagogů. Získávají nejen nové znalosti, ale také motivaci, aby ve vzdělávání pokračovali. 

Pak  je  tu  LAMP (Leadership  and  Management  Programme),  kde  jsou  školeni  vedoucí 
pracovníci.  Ředitelé  škol  a  inspektoři  zde  získávají  nové  vědomosti  o  vedení  personálu, 
strategickém plánování a decentralizaci.

Dalším kurzem je  ELIP  (English  Language  Instruction  Programme).  Jedná  se  o  tříletý 
program  zlepšování  anglického  jazyka  pro  všechny  zaměstnance  školy.  Kurz  probíhá  
v 65 centrech a provozují ho vyškolení Etiopané v angličtině. Skládá se ze tří stadií – první  
a poslední  probíhá formou vyučování  „tváří  v tvář“ a prostřední  formou distančního studia  
(s využitím knih, audia a videa).

Angličtina je vyučována od 1. třídy. Jako prostředek komunikace je používána od 5. třídy 
(nebo od 7.  třídy – záleží  na rozhodnutí  regionu).  Kromě toho je  pak většina předmětů na 
středních  školách  v angličtině  vyučována.  Znamená to,  že  by každý učitel  měl  v anglickém 
jazyce  vynikat  natolik,  aby v něm dokázal  svůj  aprobační  předmět  vyučovat.  Rozvoj  ELIP 
center je tedy více než nutný, ačkoli náklady mohou být vysoké.

Cíle, které jsou často kladené před učitele, bývají velmi vzdálené realitě a je obtížné jich 
v nejbližší době dosáhnout. Těžké je především to, že tyto akční rámce mohou být použity ve 
třídách s rozumným počtem dětí. Skutečnost je ale jiná, a etiopského učitele pravděpodobněji 
potká místnost, kde se bude tísnit na 100 žáků. Teď je tedy důležité, aby se učitelé naučili vést 
hodinu, kde je velké množství dětí, a to bez použití nějakých pomůcek a s malou hrstkou knih. 
Doufejme, že se jedná jen o dočasné řešení, než se podaří snížit počet dětí ve třídách a zvýšit 
počty učitelů.
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3. 10. Angažovanost společnosti

Zájem společnosti  o  vzdělávání  roste.  Na  všech  úrovních  systému  byl  zaznamenán vysoký 
stupeň zapojení společnosti do chodu školství. Ve všech regionech vznikají PTA (Parent and 
Teacher Associations) – sdružení rodičů a učitelů, které se snaží různými způsoby přispívat do 
vzdělávacího procesu.

Pomoc přichází hlavně ve dvou formách:
A. Zapojení  do  záležitostí  školního  managementu  (dozor  nad  vzdělávacím  procesem, 

zvyšování  informovanosti  o  výhodách  zapojení  dívek  do  výuky,  diskuse  nad  důvody 
absencí na vyučovacích hodinách, rozhovory s rodiči a dětmi o důležitosti vzdělání, řešení 
disciplinárních problémů atd.)

B. Přispěvky ve  formě pomocné  pracovní  síly,  materiálu  a  hotovosti  (stavba  dalších  tříd  
a školních budov, zlepšování školního prostředí, organizace uklízení školního zařízení atd.)

Je  velmi  dobré,  že dochází  ke stále  větší  propagaci  vzdělání  a lidé  v Etiopii  si  začínají 
uvědomovat  jeho  důležitost.  I  přes  tyto  pozitivní  trendy jsou  ale  stále  omezeni  financemi. 
Udržitelnost této strategie je tak závislá na tom, jaké požadavky si budou klást ostatní sektory. 

Vznik  a  rozšiřování  PTA  je  kritickým  faktorem,  obzvláště  pokud  je  zde  stále  potřeba 
obnovovat a stavět školy, byty pro učitele a administrativní prostory.

3. 11. HIV/AIDS

Nemoc HIV/AIDS stále zůstává tak trochu tabu. Naštěstí zde došlo k jistým pokrokům, které 
dávají ve školách prostor k tomu, aby byli studenti i lidé kolem dostatečně informovaní o této 
problematice  a  mohli  se  také  aktivně  zapojit  do  různých  kampaní  a  klubů,  které  se  snaží 
s nemocí bojovat.

Na  školách  vznikají  kluby  HIV/AIDS,  některé  sdělovací  prostředky  jsou  využívané 
k orientaci dětí v této problematice, při zvláštních událostech (vlajkové ceremoniály, zahájení  
a ukončení školního dne ve třídách) jsou skutečnosti spojené s nemocí HIV/AIDS připomínány, 
v některých  školách  (např.  Tigray)  nosí  učitelé  kabáty  se  symboly  HIV/AIDS,  nevládní 
organizace  se  zasazují  o  informovanost  mladých v těchto  záležitostech  a  jsou organizovány 
různé semináře, které podporují obecné znalosti o HIV/AIDS problematice.

Překážkou stále je, že problematika HIV/AIDS není dostatečně zahrnuta do všech aspektů 
vzdělávacího sektoru. Kromě toho nejsou k dispozici seriózní data, která vypovídají o efektu 
nemoci a její souvislosti se zapojením dětí a učitelů do výuky.

Důležitá je  pomoc sirotkům a slabým dětem. Na tom se podílí  svépomocné organizace, 
Anti-HIV/AIDS  kluby  a  dětské  sociální  kluby,  které  podporují  jejich  vzdělání  dodáváním 
oblečení, školních pomůcek a provozem stravovacích center v období prázdnin.

Pro HIV-pozitivní učitele existují na úrovni WEO podpůrné programy.
Situace se samozřejmě regionálně různí. ESDP II., JRM 2004 udává, že v   Addis Abebě 

vznikl například program („Move Intervention“), který nabádá ke vzrůstu informovanosti o této 
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nemoci. Aktivně se ho zúčastňují studenti střední školy, kteří obchází budovu a okolí a diskutují 
s ostaními o problematice HIV/AIDS. Oproti tomu je situace v Regionu Jižních národů velmi 
špatná  –  HIV/AIDS  zde  stále  patří  k tabu  a  společnosti  tak  dělá  velké  problémy  s touto 
chorobou bojovat.

Když  pohlížíme  celkově  na  Etiopii,  musíme  si  uvědomit  její  diferenciaci  v rámci 
jednotlivých regionů. Je rozdíl,  jestli  je analyzována situace ve školství například v hlavním 
městě  –  Addis  Abebě – a  nebo v některé  z rurálních oblastí.  Různé podmínky utváří  různé 
„klima.“ Platí pravidlo, že čím odlehlejší místo, tím větší nevědomost o významu vzdělávání 
jako takového.

Podle zprávy ESDP II., JRM 2004 lze říci, že dětí, které se chtějí vzdělávat, sice přibývá, 
ale celkový efekt není nijak uspokojivý. V celé zemi není dostatek finančních prostředků na 
zkvalitnění  výuky.  Je  sice  skvělé,  že  se  pedagogové  na  vzdělávacích  kurzech  učí,  jak  při 
hodinách uplatňovat nejrůznější aktivní metody, ale jen těžko je lze aplikovat ve třídě, kde se 
tísní  kolem sta  dětí.  V takových  podmínkách musí  být  každý  učitel  flexibilní  a  dokázat  se 
přizpůsobit  okamžité  situaci.  Stranou jdou v tu  chvíli  teoretické  koncepce,  přichází  na  řadu 
tvrdá realita, se kterou se vyrovná jen odolný učitel.

Za podrobnější analýzu by jistě stál bližší výzkum změn v etiopském školství. Etiopie je 
zemí,  která  se,  co se vzdělávacího  sektoru týká,  velice  dynamicky vyvíjí.  Probíhá zde řada 
programů snažících se situaci výuky zlepšit. Ať už se jedná o kurzy pro učitele nebo nejrůznější 
aktivity pro děti. Bylo by tedy zajímavé zaměřit se na změny, které se za posledních několik let 
v Etiopii udály, a analyzovat jejich důsledky a na jejich základě navrhnout možná vylepšení do 
budoucnosti.
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Kapitola 4

DOTAZNÍKY PRO ETIOPSKÉ UČITELE

Závěrečnou kapitolou práce je vyhodnocení dotazníků určeným etiopským učitelům, které byly 
zaslány, následně vyplněny a zpětně odevzdány na přelomu dubna a května roku 2007.

Dotazníky (ukázka – viz Příloha 2) se zaměřily především na vztah učitelů k sebevzdělávání 
a jejich názory na kurzy pro pedagogy, které v Etiopii běží. Učitelé byli také dotazováni, jaký 
mají názor na školství v Etiopii, zda podle nich došlo za posledních deset let ke zlepšení či tomu 
bylo jinak. Nechyběly ani otázky na problémy, které jim každodenní práce přináší – přeplněné 
třídy, nedostatek učebnic, vyučovacích pomůcek apod. V závěru dotazníku ještě učitelé měli 
odpovědět na otázku, zda mají  svou profesi rádi. Poslední otázka byla volnější – dotazovaní 
měli vypsat, s jakými problémy a obtížemi se denně nejvíce setkávají.

Vyhodnocování dotazníků, které vyplnilo dohromady 47 etiopských učitelů, nebylo vždy 
snadné. Řada  otázek  zůstala  některými  jedinci  nezodpovězena,  popřípadě  zodpovězena,  ale 
nečitelně. A nebo zodpovězena čitelně, ale ne v anglickém jazyce, nýbrž v amharštině (což ale 
většinou bylo na okraji stránky přeloženo vedoucím kurzu, který dotazníky rozdával ve třídě, do 
angličtiny).

První  část  dotazníku  měla  ověřit  charakter  vybraného  vzorku  učitelů  (viz  Příloha  3) 
Z dotazovaných osob tvořili  57% muži, 38 % ženy a 4% respondentů své pohlaví neuvedlo. 
Průměrný věk dotazovaných byl 35,6 roku, medián pak 36 let.

Města, která respondenti uvedli  jako místa působení své učitelské praxe, byla  dost často 
nečitelná, je zde tedy zřejmá pochybnost o správnosti názvů. Pro práci ale tato data nejsou až 
tak podstatná, proto jim není přikládán velký význam. Pro potřeby této práce postačí fakt, že 
všichni učitelé působí ve spolkovém státě Region Jižních národů, kde byly dotazníky místními 
zaměstnanci z organizace Člověk v tísni rozdány.

Vybraný vzorek učitelů je možno také rozdělit podle stupně, na kterém vyučují (viz Graf 5). 
Na 1. stupni základní školy (P1, 1. – 4. třída) učí 28 % dotazovaných, na 2. stupni základní 
školy (P2, 5. – 8. třída) 66 %, a na střední škole (HS) 4 %. Jedna osoba tuto charakteristiku 
neuvedla.

Další otázka byla směřována na počet let praxe etiopských učitelů, čili jak dlouho už působí 
ve školství. Odpovědi byly různé, závislé na věku dotazovaných. Možná zajímavost je ale ta, že 
po odečtení  let  praxe  od věku respondentů,  se  dostaneme k věku,  kdy daná osoba začínala 
vykonávat  profesi  učitele  -  výsledky se  pohybují  v rozmezí  od  14  let  do  29  let.  Průměrná 
hodnota nástupu do školní praxe je 19,9 let a medián 20 let. Důvody někdy velmi mladého věku 
při nástupu do školství můžeme vidět v tom, že je v Etiopii nedostatek učitelů, a tak jsou jako 
pomocníci (a někdy i současně plnohodnotní pracovníci) najímáni mladí studenti, kteří dokončí 
základní, případně střední školu.
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Aprobační předmět, který učitelé do dotazníků uváděli, měl posloužit také pouze orientačně. 

Není na něm postaven žádný výzkum a pro potřeby práce není relevantní.

Graf 5: Školní stupeň působení vybraných etiopských učitelů

zdroj: výzkum autorky

Významnou  otázkou  byl  průzkum  dosaženého  vzdělání  učitelů.  Dříve  učitelé  v  Etiopii 
nastupovali  do pedag.  praxe  většinou  po ukončení  střední  školy,  a  to  10.  nebo 12.  třídou  
(Grade 10 resp.  Grade 12),  event.  si  ještě  doplnili  pedagogické vzdělání  krátkým studiem.  
V současné  době  je  zaveden  systém,  kdy budoucí  pedagogové  mají  možnost  studovat  po  
10. či 12. třídě na dvouletém Teacher Training Institute (TTI), ze kterého pak mohou jít učit na 
první stupeň základní školy, nebo na tříletém Teacher Training College (TTC), ze které jsou pak 
připraveni  jít  vyučovat  na  druhý stupeň základní  školy.  Možnost  dalšího  studia  představuje 
universita (UN), odkud jsou pak absolventi aprobovaní na vyučování i na střední škole.

Výsledky  dotazníku  ukázaly,  že  většina  respondentů  je  k výkonu  na  daném  stupni 
vyškolena. Výjimku tvořili pouze tři dotázaní, kteří se svým vzděláním na TI nejsou vyškoleni 
k vyučování  na  druhém  stupni  základní  školy.  (viz  Tab.  10)  Významné  závěry  o  podílu 
kvalifikovaných  učitelů  ale  z vybraného  vzorku  dělat  nelze.  Nemůžeme  ho  považovat  za 
reprezentativní – nejen kvůli nízkému počtu respondentů, ale také z důvodu, že dotazníky byly 
rozdány hlavně v městských školách, které nejsou - oproti ryze rurálním oblastem - tak zaostalé.

Nejvíce dotazovaných bylo absolventy TTC (45 %). Dále pak TTI (30 %) a UN (21 %). 
Jedna osoba pak uvedla Grade 12 a jedna osoba neuvedla nic.
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Tab. 10: Porovnání stupně působení učitelů a jejich dosaženého vzdělání

UČ. STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČ. STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČ. STUPEŇ VZDĚLÁNÍ
1. P2 TTC 17. P2 TTC 33. P2 TTC
2. P2 G12 18. P2 TTC 34. P1 TTI
3. P2 TTC 19. P2 TTC 35. P2 TTI
4. P1 TTI 20. P2 TTC 36. P2 TTC
5. HS UN 21. P1 TTI 37. P1 TTI
6. P2 TTC 22. P1 TTC 38. P1 TTI
7. P2 TTC 23. P1 TTI 39. P2 UN
8. P1 TTI 24. - UN 40. P2 TTC
9. P2 TTC 25. P2 TTC 41. P2 TTC
10. P1 TTI 26. P2 TTC 42. P2 -
11. P2 UN 27. P2 UN 43. P2 TTI
12. P1 TTI 28. HS UN 44. P2 UN
13. P1 TTI 29. P2 TTC 45. P2 TTC
14. P2 TTC 30. P2 UN 46. P2 TTI
15. P1 TTI 31. P2 TTC 47. P2 TTC
16. P2 UN 32. P1 UN

zdroj: výzkum autorky

Následovaly  otázky  týkající  se  sebevzdělávání.  Byl  položen  dotaz,  zda  respondent 
absolvoval nějaký vzdělávací kurz. Jestli ano, pak jak byl s jeho průběhem a výsledky spokojen.

Podle dotazníkového průzkumu 60 % respondentů již nějaký kurz absolvovalo a plánuje 
účast na nějakém dalším. 2 % dotázaných už také nějaký kurz podstoupilo, ale na další už jít 
nechtějí. Na kurz se teprve chystá 38 % dotázaných.

Při vyhodnocování této otázky ale vyplynulo,  že uvedené odpovědi v nabídce mohly být 
zavádějící. Respondenti mohli zaškrtnout možnost, že se na vzdělávací kurz chystají a nemuseli 
si všimnout, že je zde ještě možnost velmi podobná, jen s doplňkem, že se již nějakého kurzu 
zúčastnili. Vzhledem k tomu, že dotazníky byly rozdávány převážně během vzdělávacích kurzů 
pro etiopské učitele, je vysoce pravděpodobné, že všichni dotazovaní nějaký kurz podstoupili. 
Otázkou tedy zůstává hlavně to, jak byli s jeho průběhem spokojeni. 

Hodnocení vzdělávacích kurzů vyznívá pozitivně. 85 % dotázaných je hodnotí jako velice 
užitečné, 6 % osob se zdály zajímavé, ale ne příliš efektivní. 6 % nebylo spokojeno vůbec  
a jedna osoba svůj názor neuvedla. (viz Graf 6)
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Graf 6: Hodnocení vzdělávacích kurzů etiopskými učiteli

zdroj: výzkum autorky

Zajímavou otázkou byl názor učitelů na školství v Etopii. Jak se podle nich za posledních 10 
let  situace  změnila?  Zatrhnout  mohli  možnost  silného  zlepšení,  drobných  změn  k lepšímu, 
žádnou změnu, a nebo podle nich došlo ke změnám k horšímu.

Nejvíce dotazovaných Etiopanů (81 %) si myslí, že se situace drobně zlepšila, ale stále by to 
ještě  mohlo  být  lepší.  4  % lidí  je  přesvědčeno,  že  školství  v Etiopii  prodělalo  silné  změny 
k lepšímu. Stejný počet lidí (4 %) nevidí žádné změny a 9 % lidí si myslí, že situace je horší než 
byla. Jedna osoba se nevyjádřila. (viz Tab. 11)

Nejvíce  lidí  se  tedy přiklonilo  k možnosti,  že  v Etiopii  se  situace  relativně  zlepšila,  ale 
přesto stále není dokonalá. To, že etiopské školství dělá pokroky, je vidět na rapidním rozvoji 
vzdělávacích kurzů pro učitele i studenty, které v řadě regionů probíhají, pak také ve stavbě škol 
a podobně. Respondenti tak kolem sebe jistě vidí změny k lepšímu - příkladem může být třeba 
řada programů, které školí pedagogy v moderních vyučovacích metodách. Na druhou stranu ale 
učitelé znají každodenní praxi – přeplněné třídy, nedostatek prostoru a vyučovacích pomůcek. 
Stav etiopského školství tedy rozhodně není ideální a je toho ještě dost co zlepšovat.
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Tab. 11: Názor respondentů na změny v etiopském školství za posledních 10 let

ETIOPSKÉ ŠKOLSTVÍ
POČET RESPONDENTŮ 

STEJNÉHO NÁZORU
% DOTAZOVANÝCH

silně se zlepšilo 2 4
drobná změna, ale může to být ještě lepší 38 81
beze změny 2 4
změna k horšímu 4 9
neuvedeno 1 2

zdroj: výzkum autorky

Graf 7: Názory učitelů na vývoj etiopského školství

zdroj: Tab. 11, výzkum autorky

V dotazníku  následovala  otázka,  která  nabádala  respondenty,  aby  seřadili  vyjmenované 
nedostatky  v etiopské  školní  praxi  podle  toho,  jakou  kterému  z nich  přikládají  důležitost. 
Subjektivně měli očíslovat tyto pojmy: nedostatek nebo nevyhovující učebnice, nedostatek tříd, 
velký počet žáků ve třídách, nedostatek učebních pomůcek a nebo co je ještě napadne. Čísla 
měli udělovat podle toho, co jim z těchto věcí nejvíce narušuje výuku a co nejméně. Bohužel se 
tato  otázka  setkala  s komplikacemi  a  ne  mnoho  lidí  ji  správně  pochopilo,  takže  někteří 
zaškrtávali všechno nebo případně vůbec nic. Byla tedy vyhodnocena zároveň s další otázkou, 
kde měli dotazovaní napsat problém, se kterým se denně setkávají. (viz Tab. 12, Graf 8)
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Tab. 12: Každodenní problémy ve školství z pohledu etiopského učitele

PROBLÉM
POČET RESPONDENTŮ 

STEJNÉHO NÁZORU
% DOTAZOVANÝCH

nízké platy 11 23
přeplněné třídy 12 26
špatná doprava (dostupnost) 2 4
nedostatek učebnic a školních pomůcek 15 32
nezájem žáků, špatné chování, demotivace 4 9
hygiena, zdravotní problémy 2 4
administrativa, vláda 6 13

zdroj: výzkum autorky

Graf 8: Každodenní problémy ve školství z pohledu etiopského učitele

zdroj: Tab. 12, výzkum autorky

Z Tab. 12 a Grafu 8 lze vyčíst,  že nejčastější odpovědí byl nedostatek učebnic a školních 
pomůcek, na který si stěžovalo 32 % z dotázaných. Situace je v tomto ohledu skutečně velmi 
špatná a je normálním jevem, že ve třídě vychází jedna učebnice (pokud se vůbec sežene) na 
velké množství žáků.

S tím mají souvislost také často zmiňované přeplněné třídy. Jen s velkou námahou tak učitel 
může zvládnout třídu s počtem žáků, který se blíží  stovce. O aplikaci různých aktivizujících 
metod pak nemůže být mnohdy ani řeč. Vysoký počet dětí má samozřejmě za následek to, že 
většina nedává pozor. Demotivace v řadách učitelů i žáků je pak naprosto pochopitelná.
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Hygiena a zdravotní  důvody byly sice v dotaznících zmíněny pouze dvakrát,  přesto jistě 
patří  k závažným problémům chodu školy.  Špatná hygienická  situace má za následek nejen 
nízký  zájem  o  školní  docházku  (především  dívek),  ale  hlavně  šíření  řady  infekčních 
onemocnění. 

Nespokojenost s výší platů byla očekávaná. Řada učitelů je toho názoru, že finanční odměna 
neodpovídá jejich vykonané práci.

Špatnou dostupnost zmínili učitelé, kteří do dotazníku připsali, že je jejich škola v odlehlé 
venkovské oblasti, a překonávat tak vzdálenost mezi pracovištěm a domovem je pro ně velkým 
problémem.

V dotazníku ještě byla, možná spíše pro zajímavost, otázka, která se respondentů ptala na to, 
jaký vztah vůbec ke svému povolání mají. Zda je baví učit nebo jestli to berou pouze jako práci, 
případně jestli by raději dělali něco jiného.

Na tuto otázku odpovědělo  60 % učitelů,  že  mají  svou profesi  rádi.  9 % dotazovaných 
napsalo, že vyučování dětí je pro ně prací jako každou jinou. A nakonec 30 % respondentů se 
přiznalo, že by raději vykonávalo jiné povolání. Jedna osoba svůj názor neuvedla. (viz Graf 9)

Graf 9: Vztah etiopských učitelů k jejich profesi
zdroj: výzkum autorky
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Dotazníky potvrdily neveselou situaci etipského školství. Nedostatek finančních prostředků 
brání  lepší  kvalitě  vzdělávání  (nedostatek  tříd,  učebnic,  studijních  pomůcek).  Pokračující 
nevědomost o důležitosti vzdělání stále brání zlepšení bídné africké situace.

Pozitivní je, že v regionu Subsaharské Afriky (konkrétně zkoumané Etiopie) probíhá řada 
vzdělávacích  kurzů  pro  studenty  i  samotné  učitele.  Ty  je  obohacují  o  nové  informace, 
zkušenosti a metody,  které mohou implementovat do výuky a praktického života. A konečně 
tyto kurzy jsou pro jejich absolventy notným oživením a měly by jim také dodat potřebnou 
motivaci do dalšího studia. 

Rozvojová pomoc ve formě finančních prostředků je sice dobrá věc (pokud se dostanou 
k potřebným), ale v tomto případě je daleko potřebnější pomoc ve formě předávání informací  
a vzdělávání. Ta má na rozdíl od peněz, které se rychle utratí a její akceptoři si jich ani nemají 
možnost  nijak  vážit,  budoucnost.  Teprve  po  položení  pevných  základů  (založených  na 
vzdělanosti a informovanosti) může dojít k rozvoji společnosti ve všech aspektech.

Práce  s dotazníky  je  velice  zajímavá.  O  to  více,  když  se  jedná  o  dotazníky  z daleké,  
a  v našich  končinách  exotické,  Etiopie.  Některá  všeobecná  data  týkající  se  problematiky 
vzdělávání sice lze nalézt na webových stránkách organizací jako je UNESCO, Světová banka, 
UNICEF apod., ale na praktické věci tyto vyhledávače dát odpověď nedovedou. Něco naprosto 
jiného, než jen stahovat příslušné informace na internetových serverech, je „přijít do kontaktu,“ 
i když jen prostřednictvím dotazníku, s konkrétním člověkem.

Už jen kvůli této „osobnější“ formě by bylo určitě zajímavé dotazníky ještě více rozšířit. 
Nejen co se počtu dotazovaných týká (byl by tak nashromážděn reprezentativnější vzorek), ale 
také zaměření otázek by mohlo být širší.

Za pokus by určitě stálo porovnat vyplněné dotazníky na základě místa působení učitelů – 
zaměřit se na rozdíly mezi  venkovskými a městskými školami. Jak se jednotlivé oblasti  liší 
v počtu tříd na škole, počtu dětí ve třídě, dostatku či nedostatku učebnic a výukových pomůcek, 
přístupu pedagoga ve vyučování, dostupnosti školy, vybavení školy, možnostech mimoškolních 
aktivit,  vzdělávání  pro pedagogy atd.  V takovém případě by bylo  třeba dotazníky rozdat  na 
větším území než jen v rámci jednoho regionu. 

Jistě  nelze  opomenout také lákavou možnost  zeptat  se  na  pár  otázek i  dětí,  které  školy 
navštěvují. I když jejich názory mnozí podceňují, děti dokáží být daleko upřímnější než dospělí. 
Možná by se z některých jejich - na první pohled nevinných -  poznámek dala vyvodit  řada 
závěrů,  které  prozradí  o  situaci  školství  v Etiopii  daleko  více.  A  třeba  by  také  mohly  být 
zajímavým námětem pro využití nových vyučovacích metod.

54



ZÁVĚR

Na světě žije přes šest miliard lidí a každý z nich má stejné právo na vzdělání. V současné době 
je ale prakticky nemožné, aby se podařilo tento cíl alespoň z větší části naplnit a všem přístup 
ke kvalitní výuce dopřát. Zatímco vyspělé země si udržují svůj počet obyvatel na určitém bodě, 
země rozvojové prožívají  populační  boom. A s ním naše planeta Země strádá – s rostoucím 
počtem obyvatel se také zvyšují nároky na energii, potraviny, vodu a prostor. Hlavním životním 
cílem v chudých a přelidněných zemích se tak stává otázka přežití. Vzdělání je tu obrovským 
luxusem, který si jen tak někdo nemůže dovolit. Vše se tak ocitá v „bludném kruhu,“ protože 
právě vzdělání je předpokladem pro spokojenější život a bez něj na člověka moc optimistické 
vyhlídky nečekají. Vzdělaný člověk snáz najde práci, vydělá peníze a dokáže zaopatřit rodinu. 
Jak  tedy z kruhu  ven?  Možná  jediným řešením je  pomoc ve  formě bezplatné  výuky,  která 
umožní, aby znevýhodnění lidé místo „přežívání ze dne na den“ svůj život kvalitně prožili.

Cílem práce  bylo  podat  stručné  informace  o  stavu  vzdělávání  v celosvětovém  měřítku  
s podrobnějším zaměřením na region Subsaharské Afriky, konkrétně Etiopie.  Zde byla  data 
detailněji analyzována a byl učiněn pokus zdůvodnit výsledky, ke kterým práce dospěla.

V úvodní  kapitole  byl  nastíněn  pohled  na  současné  vzdělávání  ve  světě.  Snaha  dopřát 
základní vzdělávání všem lidem je také jedním z rozvojových cílů tisíciletí, které byly v roce 
2000 schváleny 191 státy. Prioritou každé země je tak jednoznačně podpora celého programu.

UNESCO  na  konferenci  v  Dakaru  v roce  2000  stanovilo  cíle,  které  jsou  důležité  pro 
uspokojení vzdělávacích potřeb všech dětí, mládeže a dospělých na celém světě. Patří mezi ně 
zlepšení péče a výchovy dětí od nejužšího věku, zajištění kvalitního bezplatného vzdělání pro 
všechny,  upevňování  dovedností,  zvýšení  gramotnosti  dospělých,  dosažení  rovnosti  pohlaví  
a celkové zlepšení kvality vzdělávání ve všech aspektech. 

I přes znatelné pokroky a přibližování se požadavkům EFA, stále  se v řadě zemí nedaří 
docílit toho, aby všechny děti pravidelně navštěvovaly školu. Jejich absolutní počty ve školách 
sice rostou, ale velký populační růst vše zkresluje. Hlavně v chudých zemích, kde se nedostává 
prostředků, je situace vážná. Mnoho lidí žije ve velmi špatných podmínkách, kdy přežívají ze 
dne na den. Nemají práci, peníze a trpí zdravotními problémy. Jediným řešením a „lékem“ na 
tuto situaci je možnost vzdělat se, získat zaměstnání a vydělat si potřebné peníze. Poskytnutí 
bezplatného vzdělání právě těmto lidem je východiskem z „bludného kruhu,“ který velkou část 
naší zeměkoule sužuje.

Druhá kapitola se podrobněji zaměřila na vzdělávání v Subsaharské Africe. Zpráva EFA se 
důkladně soustřeďuje na rozvoj programů ECCE a průběh školní docházky. Přístup ke vzdělání 
a kvalita výuky se v rámci regionu velmi liší. Když přesto pohlédneme na Subsaharskou Afriku 
jako na celek, stále patří k nejméně rozvinutým regionům světa v oblasti kvality výuky.

V první  a druhé kapitole  tak došlo k ověření  první hypotézy,  která stanovila,  že region 
Subsaharské Afriky patří mezi nejzaostalejší, co se kvality vzdělávání týká.

V první kapitole byla  předložena data hodnotící  celosvětové trendy ve vzdělávání,  druhá 
kapitola  se pak detailněji  zaměřila  na region Subsaharské Afriky.  I  když  dochází  k určitým 
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změnám k lepšímu ve vzdělávacím sektoru tohoto regionu, stále se v některých ohledech ani 
zdaleka neblíží světovému standardu.

Počty dětí, které se do školy přihlásí velice vzrůstají. Jak bylo řečeno, podle zpráv EFA, 
Subsaharská Afrika patří k jednomu z regionů, kde zájemci o školní docházku rapidně vzrůstají 
– mezi roky 1999 a 2004 o 27 %. Je ale nutné dodat, že z velkého počtu přihlášených dětí se 
jich valná většina nedostane ani do posledního stupně základního vzdělání.  Rovněž můžeme 
říci, že i přes velké číslo dětí zapsaných do výuky na základní škole (podle EFA 101 miliónů 
v roce 2004), je stále Subsaharská Afrika domovem pro téměř polovinu „mimoškolních“ dětí na 
světě – v roce 2004 se zde jejich počet vyšplhal na 38 miliónů. 

Středoškolské vzdělání v Subsaharské Africe zaznamenalo v roce 2004 nárůst o 43 % oproti 
roku 1999. Je ale velice závislé na vzdělání základním – na to aby se zvýšil počet dětí hlásících 
se do tohoto navazujícího stupně, musí také bezpodmínečně dokončit základní vzdělání, což se 
v současné době v mnoha případech nedaří. Výše zmiňovaný nárůst o 43 % (v roce 2004 bylo 
přihlášeno 31 miliónů dětí) tak může být zkreslující. Mimo absolutní čísla je zde účast stále 
malá,  přibližně  pod  30  %.  Počty  přihlášených  se  regionálně  velmi  různí.  Proto  nalezneme 
odlišná  čísla  v městských  oblastech,  kde  je  základní  vzdělání  kvalitnější  a  pokračující 
středoškolské daleko dostupnější, než v oblastech rurálních, kde kvalita i dostupnost základního 
vzdělání stále pokulhává a možnost středoškolského vzdělání je tak vzdálenější. Vysokoškolské 
vzdělávání zaznamenává také nárůst, přesto ale počet studentů tohoto stupně tvořil v roce 2004 
pouze 5 %. 

O kvalitě vzdělávání v Subsaharském regionu vypovídá také gramotnost obyvatelstva, která 
je zde nejnižší na světě – pouze 61 % lidí tu umí číst a psát. Vlivem populačního růstu se počet 
negramotných bude stále zvyšovat - odhadem ze 144 miliónů v roce 2004 až na 168 miliónů 
v roce 2015. Zakročit mohou vlády jednotlivých zemí, když více rozvinou vzdělávací programy 
pro dospělé a pokusí se tak této „chorobě,“ která celý region trápí, čelit.

Problémem kvality výuky je zde také vysoký počet dětí, které opakují ročník. To souvisí 
s nízkou účastí v předškolním vzdělávání. Děti nenavštěvují školky a nezvládají pak kurikulum 
na základním stupni. Dojde tak k tomu, že školu předčasně opustí.

Nízká  kvalita  výuky  je  samozřejmě  také  důsledkem  špatného  zajištění  chodu  celého 
vyučovacího  procesu.  Na  nedostatečném  prostoru  se  tísní  velký  počet  žáků,  kteří  nemají 
dostatek učebnic. Vzdělávají je učitelé, kteří nedosáhli potřebné kvalifikace. O pomůckách při 
vyučování,  jako  jsou  třeba  barevné  křídy  a  tabule,  se  může  řadě  škol  pouze  zdát.  Špatná 
finanční situace často nedovoluje ani opravit školní budovy, aby alespoň vzdáleně vyhovovaly 
hygienickým normám.

Subsaharská  Afrika  tedy díky pokračujícímu  populačnímu  boomu může  stále  zásobovat 
školní vzdělávací systém velkým počtem dětí. O to větší je pak problém, aby vzdělávání bylo 
efektivní.  Navíc se celá situace dostává do „bludného kruhu“ – lidé jsou zde chudí,  nemají 
peníze na jídlo, vzdělání a léky proti nemocem, které je ohrožují. Z tohoto důvodu si nemohou 
sehnat zaměstnání a nějaké peníze si vydělat.  A tak se celá situace s nedostatkem jídla, léků  
a vzdělání stále opakuje a je předávána z generace na generaci.  Nadějí  na lepší život je jen 
nějaký impuls z vnějšku. Jediným řešením je umožnit těmto chudým lidem vzdělání, alespoň to 
základní.
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Třetí  kapitola  s názvem „Vzdělávání  v Etiopii“  přináší  detailnější  analýzu  problematiky 
vzdělávání v konkrétní zemi. Do Etiopie je již řadu let směřováno velké množství rozvojové  
a humanitární  pomoci. Situaci  se ale stále nedaří  příliš  podchytit.  Naopak se někdy zdá, že 
prostředky, které jsou do země zasílány, aby stav zlepšily, ho zhoršují. Počet obyvatel neustále 
narůstá, a proto také dochází ke zvyšování počtu lidí trpících hladem, prohlubují se problémy ve 
zdravotnictví a školství a chybí zásobování pitnou vodou.

V Etiopii probíhá řada projektů, které se snaží zkvalitnit školský systém, vyškolit učitele, 
postavit  školy  pro  děti  z jinak  nedostupných  oblastí  a  podobně.  Jednou  z  humanitárních 
organizací, která se snaží poskytnout výše zmiňovanou pomoc, je Člověk v tísni. S cílem přispět 
k rozvoji  Etiopie  byla  v  roce  2003  založena  v zemi  mise  společnosti.  Svými  rozvojovými 
projekty v oblasti školství, sociálních programů a zdrojů pitné vody tak Člověk v tísni působí 
v  Regionu Jižních  národů v jižní  Etiopii.  Mise  zde  staví  školy -  příkladem je  stavba velké 
základní experimentální školy ve  městě Alaba, kombinující stavbu kvalitních školních budov se 
školením  učitelů  v moderních  vyučovacích  metodách  a  jejich  aplikaci  ve  výuce.  Dalším 
programem je vzdělávání pedagogů – s cílem zlepšit kvalitu výuky zde probíhá projekt, který se 
soustředí na plošnou aplikaci moderních vyučovacích metod do etiopského školství. Člověkem 
v tísni vyškolení místní experti pořádají školení pro učitele základních škol a rozšiřují tak jejich 
klasické vyučovací metody o nové úspěšné postupy.

V této kapitole byl  také zmíněn rostoucí počet dětí  zapsaných do školy a počet školních 
zařízení.  Vše je diferencováno podle stupně vzdělávání  a  regionu.  Možností,  jak  zapojit  do 
vzdělávacího  systému  „mimoškolní“  a  vesnické  děti  a  děti  s fyzickým  nebo  psychickým 
handicapem,  se nabízí  také Alternativní  vzdělávání  (ABE),  které  v Etiopii  začíná nabírat  na 
významu a v dosažení cílů EFA do roku 2015 hraje významnou roli.

Důležitým faktorem je  hodnocení  kvality a efektivity výuky.  Je  zde  snaha zvýšit  počty 
kvalifikovaných  učitelů  a  hodnotných  učebnic.  V tomto  směru  je  pozitivním jevem kladný 
přístup  učitelů  ke  vzdělávacím  kurzům.  Bohužel  ale  nedostatek  finančních  prostředků 
nedovoluje programy tohoto typu ještě více rozvíjet.

Třetí kapitola ověřuje druhou hypotézu, která stanovuje převahu gramotných chlapců nad 
gramotnými děvčaty.

Problémy  spojené  s genderovou  nerovností  se  většinou  odvíjí  od  kulturního  charakteru 
společnosti.  Většina  zemí v Subsaharské  Africe  stále  pohlíží  na  ženy pouze jako  na matky 
starající se o děti, manžela a blaho domácnosti. Docílit tak toho, aby se více žen zapojilo do 
vzdělávacího procesu, je velice obtížné.

Gramotnost je celkově obrovským problémem Subsaharského regionu, podle zprávy EFA 
zde dosahuje průměrně pouze 61%. Konkrétně v Etiopii je pak počet gramotných jen 45 %.

Index  rovnosti  pohlaví  u  gramotnosti  udává,  že  jeho  průměrná  hodnota  v regionu 
Subsaharské Afriky je 0,77. V Etiopii to je 0,73. V zemích jako je například Čad, Guinea nebo 
Mali se hodnota GPI pohybuje dokonce mezi 0,31 a 0,44! 

GPI tak dokazuje, že negramotnost v Subsaharské Africe je způsobena hlavně nevzdělaností 
žen a dívek. Z celkového počtu negramotných, právě ženská složka tvoří přibližně 60 %. 
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Příčiny  je  třeba  hledat  jednak  v kulurním  založení  celé  společnosti  a  také  ve  velké 
neinformovanosti  o  možnostech  vzdělání.  Když  pomineme  tyto  faktory,  vyvstanou  tu  také 
problémy praktické, které brání dívkám studovat. Patří sem třeba problémy s nedostatečnými 
sociálními zařízeními na školách, kvůli kterým dívky často předčasně končí školní docházku. 
V budovách není k dispozici voda a toalety jsou hygienicky ve velmi špatném stavu. Stává se 
tak, že když dívky dospívají a začnou menstruovat, přestanou do školy chodit. 

Nerovnost  pohlaví  ještě  podporuje  nedostatek  žen-učitelek  na  vyšších  vzdělávacích 
stupních. Zatímco v předškolní výuce tvoří ženy většinu učícího personálu, v základní výuce  
a výše pak procento žen-učitelek rapidně klesá. A právě také nízký počet učitelek ženského 
pohlaví má vliv na převahu chlapců nad dívkami ve vyšších stupních. Jak již bylo řečeno, větší 
zastoupení žen-učitelek by mohlo dívky přimět  k tomu, aby do školy docházely v hojnějším 
počtu, mohly by ve své učitelce spatřovat vzor, který by chtěly následovat. Ženy-učitelky také 
velice  pomáhají  při  organizaci  různorodých  školních  klubů,  které  mají  za  úkol  propagovat 
vzdělávání  dívek  a  diskutovat  o  jeho  možnostech  nejen  se  studentkami,  ale  také  s jejich 
matkami.

Po přečtení  třetí  kapitoly  „Vzdělávání  v Etiopii“  je  možno  polemizovat  o  ověření  třetí 
hypotézy. Ta poukazuje na to, že jednou z příčit nekvality vzdělávání v Etiopii je nedostatek 
vyškolených učitelů. Jistou formou (na vybraném vzorku učitelů) se ověření nabízí také v další 
kapitole (viz Kapitola 4: Dotazníky pro etiopské učitele).

Kvalifikace učitelů  je  v Etiopii  stále  problémem,  ale  naštěstí  díky řadě projektů dochází 
v tomto směru k velkému pokroku. Jak bylo uvedeno v Kapitole 3 (viz Tab. 6: Kvalita výuky), 
na všech stupních dochází  k růstu počtu  kvalifikovaných učitelů.  Přesto  ale  hodnoty nejsou 
dostačující. Ve školkách je zde podle Zprávy EFA 74 % vyškolených učitelů (v roce 2004). 
Číslo to zdaleka není dostačující, ale v rámci Subsaharské Afriky se dá hovořit o průměru. 

Nejlepší je situace na nižším stupni základních škol. Zde procento kvalifikovaných učitelů 
podle Zprávy EFA dosahuje 97 % (v roce 2004). Přesto z toho lze ale odvodit, že cíl stanovený 
pro rok 2004 dosažen nebyl (viz Tab. 6: Kvalita výuky).

Na vyšším stupni základních škol je situace nejhorší. Procento kvalifikovaných učitelů se tu 
pohybuje kolem 32 %. Učitelé, kteří na tomto stupni vyučují mají často jen aprobaci pro nižší 
stupeň. Kvůli nízkému počtu učitelů zde pak také působí někteří studenti – buď při hodinách 
pomáhají učiteli organizovat některé aktivity (což je při velkém počtu studentů nutné), nebo při 
nedostatku učitelů vedou hodinu sami.

Na středních  školách  je  stav  obdobný jako  na  vyšším stupni  základních  škol.  Procento 
vyškolených učitelů zde lehce přesahuje 40 % (ESDP II., JRM 2004). 

Procento kvalifikovaných učitelů na terciálním stupni je možno v tomto případě zanedbat, 
není příliš podstatné – především pro nízký podíl studentů, kteří se tohoto stupně výuky účastní 
(2 %, Zpráva EFA 2007).

Nedostatek  kvalifikovaných  učitelů  je  tedy  jistě  jedním  z příčin  špatně  fungujícího 
etiopského škoství, hypotéza může být potvrzena. Nelze ale říci, že se jedná o problém jediný. 
Největším problémem je asi nedostatek financí, které by později měly být správně a efektivně 
investované do vzdělávacího sektoru. V celém regionu Subsaharské Afriky není dobrá „půda“ 
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pro vzdělávání  – špatná  doprava do hůře situovaných míst,  málo škol,  nedostatek  učebnic  
a  školních  pomůcek,  nedostatek  prostoru  pro  výuku,  přeplněné  třídy,  špatné  hygienické 
podmínky ve školních budovách a tak dále.

Možné  řešení  problému kvality  výuky lze  vidět  ve  financování  vzdělávacích  kurzů  pro 
učitele, opravy a stavby škol, financování školních pomůcek a vhodných učebnic. 

Třetí kapitola dává také odpověď na  čtvrtou hypotézu, která stanovila, že existuje rozdíl 
mezi přístupem ke vzdělání v městských a venkovských oblastech. 

Obecně  lze  samozřejmě  říci,  že  ne  všude  jsou  vždy stejné  podmínky  k tomu,  aby  tam 
docházelo k rapidnímu pokroku v oblasti vzdělávání. Na příkladu Etiopie se na zřetel musí brát 
fakt, že většina obyvatel jsou venkované, kteří obývají 60 % plochy Etiopie. Jak již bylo řečeno, 
vláda některé regiony označila za rurální – Afar, Somali, 33 okresů Oromie a 7 okresů Regionu 
Jižních národů.

Je  zde  velký  rozdíl  mezi  přístupem  ke  vzdělání  v městských  a  venkovských  oblastech. 
Zájem o studium na základní škole se v roce 2003 pohyboval v jednotlivých regionech převážně 
mezi  61 % a 104,5 % (GER),  přičemž v Addis Ababě jeho hodnota dosáhla  142,6 % a ve 
venkovském Afaru pouze 14,87 %.

Hodnota GER pro střední školy byla stejně jako u základních škol nejvyšší v Addis Ababě 
(86,6 %) a nejnižší v Afaru (5 %). (ESDP II., JRM 2004)

V celé  Etiopii  je  prakticky nevyvinutá  infrastruktura,  a  tak  se  některé  odlehlé  vesnické 
oblasti stávají nedostupnými. Pro obyvatele těchto míst je pak nemožné, aby denně docházeli do 
vzdálené školy. Nedostupnost je samozřejmě problémem nejen žáků, ale také učitelů, kteří tu 
působí.  V těchto  odlehlých  oblastech  je  minimum  služeb,  nedostatek  nezávadné  vody, 
hygienického vybavení, kvalitního bydlení a podobně. Aby tato odlehlá místa vůbec nalákala 
nějaké kvalitnější učitele, bývá zde spolu s postem vyučujícího nabízeno také dobré bydlení  
a přístupnost vody. Tyto situace pak končí tím, že je najat nekvalifikovaný učitel, protože ten 
vyškolený raději vezme zavhod atraktivnějším místem (pokud mu ovšem bude navrženo). Je 
koneckonců  zvyklostí,  že  zkušenějšímu  učiteli  je  nabídnuto  lepší  a  komfortnější  místo  než 
začínajícímu pedagogovi.

Dalším  z důvodů,  proč  jsou  na  tom  školy  v rurálních  oblastech  hůře,  je  jejich  špatná 
vybavenost.  Netýká  se  to  pouze  a  jenom škol  ve  vesnickém prostředí,  přesto  je  ale  tento 
problém patrný hlavně zde. Školní  budovy nemají přístup k nezávadné vodě, nemají  toalety 
(nebo je mají, ale ve velmi špatném stavu), nemají dostatek prostoru pro výuku, židle, pomůcky 
a podobně. 

Tyto  problémy pak také notně zasahují  do procentuálního rozložení  dívek a chlapců ve 
školách, co se rurálních oblastí týká. Je obecně platné, že zde je nižší povědomí společnosti  
o vzdělání a větší důraz na kulturní zvyklosti, které stále pasují dívky pouze do rolí pracovnic 
v domácnosti a matek od dětí. Je tedy více pravděpodobné, že právě ve venkovských oblastech 
bude ve školách více chlapců než dívek. Důvodem jsou také již zmiňované špatné hygienické 
podmínky, které dívkám brání do školy docházet.
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Oproti tomu ve městě mají jeho obyvatelé daleko větší možnosti. Bývá centrem vzdělanosti, 
průmyslu,  obchodu. Ve větších městech se nachází univerzity. Lidé obecně mají ve městech 
větší šanci navázat kontakt s okolním světem.

Samozřejmě, ve všem hrají roli peníze. Na oživení školství nejen ve městech, ale především 
v rurálních oblastech, je zapotřebí velkého množství finančních prostředků. Další věcí pak je, 
aby tyto prostředky byly využity efektivně a s rozumem…

Viditelný  rozdíl  mezi  přístupem ke vzdělání  ve  venkovských a  městských  oblastech  na 
příkladu vybraných zemí Subsaharské Afriky je možno také vidět v Tab. 5. Všechny uvedené 
země vykazují  mnohem větší  podíl  „mimoškolních“  dětí  v rurálních  oblastech  než  je  tomu 
v oblastech městských (v Etiopii téměř čtyřnásobně).

Hypotézu tedy lze potvrdit, ve venkovských oblastech je přístup ke vzdělání strastiplnější 
než ve městech, čili oba přístupy se od sebe liší.

Africký kontinent ztělesňuje množství extrémů. Afrika je kolébkou lidstva, synonymem pro 
chudobu a hlad, ohniskem nakažlivých nemocí a ozbrojených konfliktů. Najdeme tu rozmanité 
etnické skupiny, nádherné přírodní scenérie a zásoby nerostného bohatství. Každému se v první 
chvíli v souvislosti s „černým“ kontinentem vybaví něco jiného.

Je otázkou, kam směřuje vývoj afrického kontinentu. Svět se globalizuje a Afrika jako by 
zůstávala stranou. Příčin je více. Možno je hledat u samotných Afričanů za to, že podporují 
diktátory, dovolí přítomnost korupce a nezodpovědně plodí dětí. Nebo u vyspělých zemí, které 
zanechaly v Africe neživotaschopné politické a ekonomické útvary a nadále africký kontinent 
využívají.  A konečně také přírodní podmínky Afriky – tropické klima umožňuje rychlé šíření 
infekčních  nemocí,  deště  i  sucha  komplikují  zemědělství,  neexistence  splavných  řek  brání 
rozvoji obchodu. 

Aby se Afrika mohla začít rozvíjet, musí se na jejím území zabránit konfliktům a korupci. 
Nutné je zavedení fungující demokracie a prostředí vhodného pro rozvoj podnikání, obchodu 
a investic. Více než důležitá je samozřejmě humanitární a rozvojová pomoc, ale jen v případě, 
že bude skutečně smysluplná. V opačném případě taková pomoc hraje pouze podpůrnou roli, 
která je kontraproduktivní – nemotivuje příjemce k tvrdé práci, brzdí soukromé aktivity, vytváří 
závislost a podhoubí pro korupci.

Proto je vzdělání tak významné. Když se lidé naučí, jak si peníze vydělat a sami si za ně 
nakoupí  potřebné  věci,  je  to  pro  ně  mnohem cennější  a  poučnější,  než  když jim je  někdo 
připravené  naservíruje  pod  nos.  Je  to  cesta  sice  mnohem náročnější,  ale  o  to  efektivnější. 
Znamená totiž příslib do budoucna. Démokritos kdysi prohlásil:  „Vzdělání má hořké kořeny,  
ale sladké ovoce.“ Měl naprostou pravdu.

Je třeba si uvědomit, jak je vzdělání důležité. Nestačí ale,  abychom si to uvědomili my, 
obyvatelé  ekonomicky  rozvinutých  zemí.  K tomuto  závěru  musí  dojít  také  lidé  obývající 
nejchudší  kouty  světa.  Právě  jim  je  třeba  podat  pomocnou  ruku  ve  formě  kvalitního  
a bezplatného vzdělávání a pomoci jim tak k tomu, že se jejich životy nebudou řítit do záhuby.
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PŘÍLOHY



Příloha 1:

 Tab A - Nárůst přihlášených do výuky na ZŠ v regionech Etiopie v letech 1999 až 2003

PRŮMĚRNÝ NÁRŮST  (%) 
MEZI ROKY 1999 & 2003

GER (1 - 8 TŘÍDA)
V  1999 & 2003

Region Přihlášení do ZŠ Počet učitelů Počet škol 1999 2003
Tigray 8,9 11,5 5,4 63,5 80,6
Afar 11,5 8,4 5,9 9,1 13,7
Amhara 10,1 6,0 2,2 46,8 61,8
Oromia 11,9 3,6 3,7 51,6 72,7
Somalia 16,6 7,1 7,9 8,3 15,0
Benishangul 7,6 6,7 2,4 81,8 100,5
SNNPR 8,6 6,0 2,8 59,8 74,1
Gambela 4,4 4,2 4,7 93,7 106,6
Harari 3,6 4 1,6 96,2 104,5
Addis Ababa 7,8 6,1 5,4 91,4 148,8
Dire Dawa 9,9 7,8 8,0 62,4 83,2
Národní průměr 10,2 5,5 3,4 51,0 68,4

zdroj: ESDP II., JRM 2004

Tab B - Počet žáků na učitele a počet žáků ve třídách na ZŠ v regionech Etiopie
v letech 1999 až 2003

POČET ŽÁKŮ NA JEDNOHO UČITELE POČET ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ NA ZŠ
Region 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
Tigray 62 67 69 59 55 65 69 65 62 58
Afar 28 29 31 29 29 42 44 42 42 42
Amhara 62 67 70 70 71 63 71 76 74 76
Oromia 53 60 66 68 72 67 70 73 75 77
Somalia 31 35 44 52 52 54 56 72 56 56
Benishangul 50 50 52 49 51 60 60 59 62 64
SNNPR 61 63 66 67 67 73 77 80 78 80
Gambela 35 36 38 39 48 54 57 65 58 74
Harari 26 23 24 27 24 47 48 53 48 53
Addis Ababa 46 45 38 41 39 67 65 63 61 59
Dire Dawa 43 44 41 40 41 60 62 61 59 56
Národní průměr 56 60 63 64 65 66 70 73 73 74

zdroj: ESDP II., JRM 2004



Příloha 2: Dotazník pro etiopské učitele

QUESTIONNAIRE FOR ETHIOPIAN TEACHERS

I´m a student of the Charles University in Prague, the Faculty of Science. I´m working on the 
Bachelor work themed „Education in Subsaharan Africa, Ethiopia.“ This questionnaire helps me 
in my work.
If you have some remarks, put it down on the other side, please! Thank you a lot for your 
answers!!! Tereza Kocová

1. Gender F M Age In which town do you act as a teacher?

2. Where do you teach?
 Primary School 1st cycle (Grade 1 – 4)
 Primary School 2nd cycle (Grade 5 – 8)
 Hight School

3. How long have you been a teacher? What is your subject area?

4. What is the highest degree you have achieved?
 Hight School – Grade 10
 Hight School – Grade 12
 Teacher Institute
 Teacher College
 University
 something else

5. Would you like to continue in selfeducation? 
 YES, I’ve already passed some educational course and I would like to go to another one
 YES, I’ve already passed some educational course and that’s enough
 YES, I would like to pass some educational course in the future
 NO, my education is enough for me

6. If you´ve just passed some educational course, has the course helped you to improve 
your teaching methods?
 YES, a lot, I’ve learned many new things that I can use
 YES, it was interesting, but not so much useful, I think
 NO, I wasn‘t satisfied



7. What do you think about the education in Ethiopia in the last 10 years?
 it’s strong improve
 there is some change for the better, but it could be even better
 no change
 change for the worse

8. Where do you see the biggest lack of the Ethiopian education? What limites you the 
most in your work?
(Please range following weaknesses! Mark with numbers 1 – 5 the order of importance for you, 
number 1 will have the most limiting factor for you)
 shortage of and/or non-availability of textbooks in classrooms
 shortage of classrooms
 a lot of pupils in the classroom
 shortage of another teaching aids (e.g. coloured chalks, felt pens, papers, illustration aids…)
 something else

9. Do you enjoy your job?
 YES, I like it a lot
 It is a job for me, like any others
 NO, I’d rather do something else

10. What problem do you tackle most often? Please, write down something, that obstructs 
you in your work almost every day!



Příloha 3: Charakteristiky vybraného vzorku etiopských učitelů

POHLAVÍ VĚK MĚSTO STUPEŇ PRAXE 
(POČET LET) APROBAČNÍ PŘEDMĚT

1 M 27 BOKASSO P2 6 matematika
2 F 38  - P2 24  - 
3 F 39  - P2 24  - 
4 F 38 AWASSA P1 22 angličtina, amharština
5 M 36 LEKU HS 7 angličtina, amharština, občanka
6 M 28 YIRGA CHEFFE P2 4 amharština
7 F 23 YERGALEM P2 2 jazyky
8 M 29 GARA-RIL P1 6 předměty 1.stupně
9 M 22 TULA P2 3 občanka

10  - 29 BOKASSO P1 3 předměty 1.stupně
11 F 23 BOKASSO P2 2 biologie
12 M 48 AWASSA P1 22 hudební výchova
13 F 32  - P1 12 předměty 1.stupně
14 M 26 WONDO GENET P2 4 matematika
15 M 43  - P1 24 předměty 1.stupně
16 M 24  - P2 4 matematika
17 M 27 YIRGALEM P2 5 dějepis, zeměpis, občanka
18 M 45 DILLA P2 31 občanka
19 M 43 KEBADO P2 23 angličtina
20 M 28 DURAMIC P2 7 biologie
21 M 42 YIRBA BOR P1 23 angličtina
22 F 49  - P1 28  - 
23 F 32 YIRGALEM P1 13 předměty 1.stupně
24 F 47 AWASSA  - 24 amharština
25 M 31 ALABA P2 15 občanka
26 M 35 KEBADO P2 13 občanka
27 M 32 AWASSA P2 15 matematika
28 M 39 LEKU HS 20 angličina
29  - 30 LEKU P2 10 amharština
30 F 38 ABELA LUKU P2 23 zeměpis
31 M 25 AWASSA P2 3 biologie
32 F 30 GEMEXO G. P1 10 předměty 1.stupně
33 M 30 WONDO GENET P2 14 matematika
34 F 46 GEMEXO G. P1 24 angličtina amharština
35 M 50  - P2 32  - 
36 M  - AWASSA P2 28 angličtina
37 F 45 AWASSA P1 24 předměty 1.stupně
38 F 40 AWASSA P1 27 předměty 1.stupně
39 F 40 AWASSA P2 20 zeměpis
40 F 40 AWASSA P2 26 občanka, angličtina
41 M 38 AWASSA P2 18 fyzika
42 M 45 AWASSA P2 25 občanka
43 M 30 AWASSA P2 9 občanka
44 F  - AWASSA P2 32 amharština
45 F 26 AWASSA P2 3 dějepis, zeměpis 
46 M 49  - P2 30 občanka
47 M 45 AWASSA P2 24 přírodní vědy

zdroj: výzkum autorky



Příloha 4: Fotografie z etiopských škol

Základní škola v Awasse

Foto: P. Skalická (23. 5. 2006)



Střední škola v Arba Minch

Foto: P. Skalická (11. 4. 2006)



Střední škola v Alabě

Foto: P. Skalická (25. 5. 2006)
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