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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá využitím práva jako nástroje pro řízení vzdělávací 

soustavy v ČR a vyhodnocením dopadů vybraných legislativních změn na vzdělávací 

systém, přičemž sledované období je vymezeno roky 1990–2010. Tématem práce je právo 

jako nástroj vzdělávací politiky v ČR, sledování a posuzování záměrů a skutečnosti.  

Jedna část teoretické pasáže je věnována definicím a vysvětlení základních pojmů, se 

kterými autorka v dalších částech pracuje a využívá je. 

Teoretická část přináší stručnou analýzu vývoje prvních dvaceti let proměny školství po 

listopadovém převratu v roce 1989, popisuje stěžejní pokusy proměny vzdělávání  

a výchovy, zabývá se novelami školského zákona a příp. další legislativou, která měla vliv 

na školství a vzdělávání.  

Práce shrnuje nejen stěžejní legislativní úpravy ve vzdělávacím procesu v ČR v letech 1990–

2010. Zabývá se vzdělávacím systémem z pohledu kurikulárních dokumentů – Základní 

škola, Obecná škola a Národní škola, Rámcový vzdělávací program – a rovněž systémem 

řízení škol a jejich financování.  

Práce se soustřeďuje na základní a střední školství, akcentuje však školy základní. 

Na ty je zaměřena praktická část, v níž proběhly polostrukturované rozhovory s deseti 

řediteli škol. Jelikož byla práce zaměřena na tři základní problematické okruhy, tedy 

legislativu a kurikula, řízení školy a financování, jevil se polostrukturovaný rozhovor jako 

možnost získat informace k jasně daným základním otázkám, zároveň však byl dán prostor 

dotazovaným, aby mohli sdělit své zkušenosti z praxe. Každý rozhovor byl tedy ve svém 

obsahu originální a přinesl nové poznatky a osobité pohledy zkušených ředitelů. Práce je 

územně omezena na Prahu 5. Výsledky praktické části práce tedy mohou poukázat na trend 

a závěry mohou být podkladem pro další zpracování. 

 

 

Klíčová slova v českém jazyce: školství, vzdělávání, pedagog, žák, veřejný zájem, 

kurikulum, legislativa, právo, ústava, reforma, inovace, vzdělávací soustava, právní 

subjektivita 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 This diploma thesis examines the use of the law as an instrument for the governance 

of the education system in the Czech Republic. It evaluates the impact some selected changes 

in legislation had on the education system during the period between 1990 and 2010. The 

topic of this paper is the law used as an instrument for implementing education policies in 

the Czech Republic, as well as monitoring of and evaluating objectives and reality. A section 

in the theoretical part is dedicated to defining and explaining the basic terms the author works 

with and uses throughout the text. The paper briefly analyses the development of changes 

within the school system in the course of the first twenty years that followed after the 

November overthrow in 1989. Key attempts to make changes in education and child-rearing 

are described, and the amendments to the Education Act or, if applicable, other legislation 

that impacted on the school system and education are examined. 

Not only does this paper summarize the key legislative reforms within the education 

process in the Czech Republic between 1990 and 2010, it also examines the education system 

from the curriculum documents' point of view – Primary School, General School and 

National School, the Framework Education Programme – as well as the school governance 

systems and funding thereof. This paper focuses on both primary and secondary school 

systems; however, the main emphasis is placed predominantly on primary schools. Primary 

schools are the main topic in the practical part, which consists of semi-structured interviews 

conducted with ten school headteachers. Since this paper mainly focuses around three basic 

issues – legislation and curricula, school governance and the funding of the regional school 

system – the semi-structured interviews facilitated obtaining information from replies to 

accurately defined basic questions, while simultaneously giving the interviewees plenty of 

space to talk about their work experiences. Each interview thus had an original content and 

brought up new findings and other observations. This research has been limited to the Prague 

5 district. The results in the practical part of this paper can therefore show which trends are 

there, and the conclusions could form a basis for further processing. The headteachers were 

in agreement when they discussed the funding of the regional school system and the concept 

of the headteacher's role. They did not see any problems when it comes to the scope of their 

powers. Not receiving any support is a problem for them as they alone have to do everything. 

The funding of the regional school system is organised well in principle; however, the 



 

 
 

changes that are being drafted – the so-called limit norms – pose a problem. The 

headteachers discussed the Framework Education Programmes in more detail. They most 

often mentioned the benefits brought to their own teaching practice when they design school 

education programmes. They also talked about the problem of incongruity of individual 

teaching plans between primary schools, which is then mostly felt when pupils transfer from 

one school to another. Other problems discussed included the overload of covered topics, 

the preferential treatment of quantity before quality and complexity of the paperwork. 

 

 

Key words: school system, education, educator, pupil, public interest, curriculum, 

legislation, law, constitution, reform, transformation, innovation, education system, legal 

personality, school headteacher, regional school system funding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Slovníček pojmů: 

 

Vzdělávání: Proces, v němž převažuje informativní aspekt a v němž jedinec získává  

a osvojuje si soustavu poznatků a dovedností i metodu jejich nabývání. Přitom tyto poznatky 

mají nejen instrumentální povahu, tj. poznatky a dovednosti mající především specifické 

funkční určení, ale i kultivační povahu, tj. poznatky, které nemají bezprostředně funkční 

určení, ale podílejí se na formování lidské osobnosti věděním, poznáním, kultivací apod. 

Vzdělávání je proces. 

Vzdělání: Souhrn znalostí, dovedností, intelektuálních a praktických vědomostí, které 

získáváme vzděláváním. Vzdělání je výsledek procesu vzdělávání. 

Vzdělávací systém: Vzdělávací systém je širší pojem (ve srovnání se školským systémem -  

pozn. autorky), zahrnuje veškeré edukační instituce a v nich realizované edukační procesy, 

tj. jak formální, tak neformální vzdělávání. … Školský systém je hlavní součástí celkového 

vzdělávacího systému. (Pedagogická encyklopedie, 2009, s. 56) 

Vzdělávací soustava: Vzdělávací soustavou se rozumí souhrn všech škol a vzdělávacích 

institucí včetně institucí podpůrných (výzkumných, poradenských, informačních), institucí 

kulturně osvětových (muzea, knihovny, galerie, zoologické a botanické zahrady apod.), které 

jsou potřebné k zajištění vzdělávání. V širokém pojetí pojmu se zahrnuje i působení 

hromadných sdělovacích prostředků. (Teorie a nástroje vzdělávací politiky, 2006, s. 15) 

Příspěvková organizace: Nezisková veřejnoprávní organizace, právnická osoba. 

Vzdělávací politika: „Vzdělávací politika je souhrn konkrétních činností a opatření, kterými 

zejména stát, ale i další subjekty ovlivňují celou vzdělávací oblast.“ (Žižková, 1994) 

Vzdělávací program: Zásady a principy, podle kterých probíhá vzdělávání. 

 

Slovník zkratek 

RVP – rámcový vzdělávací program 

ŠVP – školní vzdělávací program 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČŠI – Česká školní inspekce 

ECQ – Evropský rámec kvalifikací 

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy 
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 1 Úvod 

 

Ambicí diplomové práce s názvem „Analýza využití práva jako nástroje pro řízení 

vzdělávací soustavy v ČR a vyhodnocení dopadů vybraných legislativních změn v letech 

1990–2010“ je otevřít téma vzdělávací politiky v časoprostoru po listopadu 1989. 

Sledovaným obdobím je cca dvacet let od revoluce v listopadu 1989. Jde o velmi zajímavé 

a pestré období z několika úhlů pohledu. V prvopočátku se veškerá odvětví společenského 

zájmu potýkala se změnami, které spíše než novým koncepcím, vizím a strategiím podléhaly 

euforii a nadšení, jež by v duchu této doby nebylo smysluplné mírnit. Euforie počátku 90. 

let pomohla mnohým ambiciózním projektům v jejich zahájení i dokončení, byť s problémy, 

které vyplývaly z nezkušenosti a absence jakéhokoliv návodu z minulosti či ze zemí západní 

Evropy, k níž jsme právě v této době vzhlíželi s neskrývanou úctou a obdivem. Atmosféra 

doby bezesporu ovlivnila i vzdělávací politiku a konkrétní kroky na cestě k „moderní 

vzdělanosti“. S určitým odstupem, byť ještě není dostatečný pro seriózní vědeckou analýzu, 

se ukazuje, kde tehdejší aktéři politiky, především vzdělávací politiky, učinili rozhodnutí, 

jež nebyla dostatečně komunikována a promyšlena v obrazu několika tahů na šachovnici 

dopředu. Vzdělávací systém sice přijímal změny v krátkodobém horizontu, ad hoc, jejich 

dopady se však projevují v horizontu střednědobém a dlouhodobém. Mluvíme tady  

o minimálně jedné generaci našich občanů, kteří byli změnami dotčeni a jejichž vzdělání 

jimi bylo ovlivněno, příp. determinováno. Zásadním neduhem počátku 90. let minulého 

století byla absence dlouhodobé strategie ve vzdělávání v České republice. Ve velmi 

hektické porevoluční době nelze očekávat, že by se se změnami začalo od vytváření 

počáteční analýzy stavu, koncepce, strategie, strategických cílů, dílčích cílů, systému 

kontroly, systému hodnocení, vytvoření aktuální analýzy, nové koncepce atd. Vzdělávací 

politika po roce 1989 přinesla velké množství změn, které se netýkaly pouze roviny 

„školské“, ale byly úzce propojeny s tématy reformy veřejné správy, s ekonomikou, sociální 

oblastí. Změny, které bohužel výrazně determinovaly transformační procesy v oblasti 

rozvoje vzdělávání v České republice, se týkají rovněž nestabilního vedení Ministerstva 

školství ČR. Na postu ministra školství se vystřídalo příliš mnoho lidí na to, aby došlo ke 

sjednocení vize a dokončení koncepce vzdělávání, vedení se měnilo příliš často na to, 

abychom mohli zodpovědně říci, že ministerstvo bylo dlouhodobě stabilizované. To může 

být i důvodem, proč neexistovala vůle vymezit jasnou roli Národní rady pro vzdělávání,  
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o jejímž založení se hovoří již od roku 1994. Tato práce se proto nezabývá pouze zásadními 

legislativními počiny mezi lety 1989–2010, které měly vliv na rozvoj vzdělávání v ČR, ale 

rovněž se dotkne tématu Národní rady, jejíž smysl, pozici, náplň a kompetence řeší politici 

a odborná veřejnost u kulatých stolů téměř čtvrtstoletí. Cílem práce v obecné rovině je na 

základě systematického srovnávání legislativních a kurikulárních dokumentů a vyhodnocení 

výsledků polostrukturovaných dotazníků s aktéry vzdělávací politiky identifikovat, popsat  

a analyzovat základní trendy a vývojové tendence v oblasti vzdělávací politiky. Témata, na 

která se autorka v práci soustředí, se týkají legislativy jako nástroje vzdělávací politiky 

regionálního školství ve vybraném období 1990–2010. 

Autorka práce se obšírně zabývala uchopením práce z hlediska srovnání práva  

a vzdělávací politiky, konkrétně z hlediska jejich obsahu. To se ukázalo jako základní 

předpoklad pro tvorbu této diplomové práce a naplnění jejího smyslu a cíle. Na pojem 

vzdělávací politika můžeme nahlížet z různých úhlů pohledu. Buď jako na vědní obor, nebo 

jako na souhrn formálních a neformálních pravidel, jimiž se řídí jednání a chování státu  

a jeho institucí i dalších zainteresovaných osob v oblasti vzdělávání. Vzdělávací politiku 

autorka chápe jako určitou společenskou činnost, kterou její aktéři vykonávají 

prostřednictvím určitých opatření, skrze právo. Tím ovlivňuje změny ve společnosti, mění 

společenskou realitu. Proto je teoretická část fakticky rozdělena na dokumenty koncepčního, 

strategického rázu či podklady, které deklarují koncepční změny ve vzdělávacím systému,  

a na část práva, které již míří k realizaci změn. Právo jako opatření vzdělávací politiky se 

vytváří na několika úrovních. Autorka se zaměří na úroveň státu, tedy na tvorbu školských 

zákonů a novel, na strategické dokumenty vzdělávání pro Českou republiku. Cílem práce je 

identifikovat, popsat a analyzovat základní trendy a vývojové tendence v oblasti školského 

práva a následně srovnat původní záměry vzdělávací politiky se skutečností. Předmětem 

zkoumání jsou v této práci kurikulární a legislativní dokumenty.  

V praktické části se autorka soustředí na některá strategická rozhodnutí a jejich 

dopady na školství. Zaměří se na tři základní problematické okruhy, které z teoretické části 

vyvstaly jako nejvíce diskutované a pro transformaci školství po roce 1989 jako stěžejní. 

Sledovanými okruhy, s nimiž se v teoretické části nejvíce pracovalo, byly legislativa  

s akcentem na kurikulum, dále řízení škol a jejich financování. Okruhy jsou zpracovány pro 

základní a střední školy. Pro výzkumnou část bude využito polostrukturovaných rozhovorů 

s řediteli základních škol. Vymezeným územím je Praha 5 z důvodu zajištění 
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reprezentativnosti výsledků. Polostrukturované rozhovory byly připraveny tak, že byly 

definovány základní otázky shodné pro všechny dotazované a následné otázky pokládala 

autorka podle toho, jak každý dotazovaný reagoval. Tím byla zajištěna originalita a pestrost 

rozhovorů a široká nabídka podnětů a témat motivujících k dalšímu rozpracování  

a výzkumu. 
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2 Vztah školství a společnosti 
 

Politický převrat v roce 1989 významně zasáhl do všech oblastí veřejného života. 

Změny, k nimž docházelo, byly motivovány nebývale silnou společenskou poptávkou. 

Změny, jež se do té doby aplikovaly v našem vzdělávacím systému, se děly „shora“, 

centralizovaně, prostřednictvím státu, byť po vzniku první republiky byl poskytován prostor 

k reformám vzdělávacího systému (např. prostřednictvím reformních snah Československé 

obce učitelské). „Spolu s politickými a ekonomickými změnami, které prodělávala celá česká 

společnost, měnilo po roce 1989 svou podobu i české školství. Základní změny se dotkly 

povinné školní docházky, měnila se celá soustava středního školství, nově vznikly vyšší 

odborné školy a změnami prošlo i vysoké školství.“ (MŠMT, Zpráva o vývoji českého 

školství od roku 1989)   

Mluvíme-li o starých pořádcích, jak vypadala situace ve školství bezprostředně před 

listopadem 1989? „Systém řízení a správy školství byl před rokem 1989 vysoce 

centralizovaný, kompetence státu ke školství byly rozděleny na několik ministerstev a vedení 

komunistické strany stanovovalo a přímo či prostřednictvím MŠMT centrálně prosazovalo 

vzdělávací politiku, obsah vzdělávání a průběh pedagogického procesu. Správa škol 

regionálního školství a jeho financování byly v kompetenci ministerstva vnitra, které řídilo 

jeho jednotlivé úrovně prostřednictvím školských odborů národních výborů, jejichž součástí 

byly i školní inspekce. Mateřské a základní školy byly podřízeny okresním národním 

výborům, střední školy krajským národním výborům.“1 (MŠMT, tamtéž) 

 Vzdělávání se vždy revidovalo ve vztahu k převažující politické ideologii. Školství 

se do 90. let minulého století organizovalo s akcentem na třídní přístup, autoritářství, 

nekritický respekt, kázeň a disciplínu. Například Feřtek označuje pozdní fázi rakousko-

uherské monarchie ve školském systému jako „zopakuj, co jsem ti včera řekl, a vykonej, co 

jsem ti přikázal“, období komunistického režimu jako „drž hubu a krok“. (Feřtek, s. 11.  

a 15)  

                                                           
1 „Výjimkou bylo střední zdravotnické školství, jež bylo řízeno a financováno Ministerstvem zdravotnictví,  

a školství vojenské, které spadalo do působnosti Ministerstva národní obrany a bylo financováno z jeho 
rozpočtu. Učňovská zařízení byla součástí státních podniků a byla po správní stránce řízena jejich generálními 
ředitelstvími prostřednictvím příslušných rezortních ministerstev. Po roce 1989 dochází k rozsáhlé 
decentralizaci správy školství.“ (http://www.msmt.cz, Zpráva o českém školství)   
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Vlna odporu vůči ideologiím ve školách, tedy všemu „politickému“, významně 

ovlivňovala první období po listopadu 1989. Dne 26. 10. 1990 vydaly Učitelské noviny 

článek Jindřicha Kitzbergera „Politika nezúčastněnosti?“, kde se autor zamýšlí na tím, zda 

škola opravdu může být ryze nepolitická. Naráží tak na tehdejší praxi, kdy se lidé 

distancovali od všeho politického, což se projevovalo jak například ve vzájemných diskuzích 

mezi lidmi, tak v konkrétních činech. Článek vyvolal diskuzi a soudě dle ohlasů by se dal 

označit jako kontroverzní. (Čtenářské ohlasy, 1991) V článku se autor zabývá odlišením 

pojmů stranický a politický. Nepřátelská atmosféra doby, která se vyznačovala odmítáním 

všeho, co jen připomínalo pojem politika, limitovala sofistikovanější debatu nad budoucími 

kroky vzdělávací politiky. Pokus odlišit tyto dva pojmy mohl přispět k uvědomění si důležité 

role státu, resp. nerozlučného vztahu vzdělávací politiky státu a dalších aktérů vzdělávací 

politiky. „Tvrdím, že škola právě dnes musí začít být politická. Že učitel, který se až doposud 

v zájmu své existence politice úzkostlivě vyhýbal, musí se jí právě dnes začít věnovat.“ 

(Kitzberger, 1990) 

Vzdělávací systém v naší zemi fakticky vznikl z určitých politických důvodů. Takto 

podobně byl determinován vůlí politického režimu, který měl či neměl zájem o vzdělávání 

obyvatel, experimentoval, přetvářel, ideologizoval. Systém, který se po roce 1989 měnil, 

kladl maximální nároky na vzdělání. Zároveň však vyžadoval poslušnost, úslužnost  

a nerespektoval osobnost jednotlivce a různorodost postojů a názorů. Systému před rokem 

1989 však nelze upřít vysoce kvalitní vzdělanostní potenciál, kterého v oblasti vzdělávání 

dosahoval. 

Velká reformace, resp. transformace vzdělávacího systému u nás je poznamenána 

chaotickými 90. léty minulého století a touhou okamžitě všechno změnit „k lepšímu“, kdy 

panovaly tendence nastolovat „nové pořádky“, ovšem bez jasné vize, cílů, bez plánu. 

„Spontánnost vývoje vedla někdy až k chaotickým situacím s neblahými, 

neočekávanými důsledky.“ (Pol, 2001) „Revoluční nadšení, jak jinak, vyzvedlo názor, že vše, 

co se dělo v předchozí době, bylo naprosto špatné.“ (Piťha, 2008) „První a větší část 

uplynulého desetiletí (90. léta) tak lze hodnotit jako období mnoha dobrých úmyslů a snah, 

ale i určitého tápání, politických kalkulací a neschopnosti systematicky a poctivě se 

ohlédnout za minulostí, zhodnotit současný stav, porovnat jej s tím, co je typické pro tzv. 

vyspělé demokracie a ekonomiky, a zformulovat koncepci vlastního rozvoje.“ (Pol, 2001) 
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Reforma školství narážela na odlišné představy aktérů změn o vzdělávacím systému. 

Nejviditelnější spor vedli zastánci etatistického a liberárně demokratického přístupu. Silné 

slovo měli rovněž zastánci alternativních vzdělávacích směrů. Na základě zákona  

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, došlo k rozvoji autonomie škol. 

Zároveň však bylo zavedeno odvětvové řízení, čímž si stát ponechal nad školstvím kontrolu 

prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Proces změn ve vzdělávacím 

systému byl složitý i s ohledem na to, že chyběli dostatečně erudovaní odborníci na školskou 

legislativu. Svou roli zde rovněž hrálo příliš velké ulpění na české vzdělávací tradici, 

představě, že se náš vzdělávací systém vrátí do předválečných let. I z tohoto důvodu se 

přehlížela některá významná doporučení zahraničních expertů, která měla své opodstatnění 

a vycházela ze zkušeností v západní Evropě. 

„Změna politických a společenských poměrů s sebou přinesla i požadavek na celou 

řadu úprav ve fungování školského systému, které bylo nutné zakotvit v zákonech  

a vyhláškách. Na počátku 90. let probíhala horečná legislativní činnost, která byla 

charakterizována mnoha nepříznivými skutečnostmi, z nichž k nejvýznamnějším patřila 

obecně nízká úroveň právního vědomí, nově se utvářející pojetí státní správy a prudce se 

měnící ekonomické vztahy. Roli sehrála také nedostatečná zkušenost s transformací tak 

rozsáhlého systému, nedostatečná analýza tehdejšího stavu a omezené poznání systémových 

souvislostí.“ (Zpráva o vývoji českého školství od roku 1989, MŠMT) Poptávka společnosti 

po změnách ve veškerém společenském dění byla natolik silná, že se mnohé změny děly na 

úkor koncepčního, strategického a systémového přemýšlení.  

Nejinak tomu bylo ve školství. To, že se školství nedočkalo ani po několika letech 

své koncepce, může vysvětlovat veřejné mínění, které bylo vůči školství vždy velmi 

pozitivní. Politika v 90. letech reagovala na palčivá společenská témata a těm přisuzovala 

prioritu. Pokud bylo školství vnímáno veřejností pozitivně, nebylo třeba tolik reagovat na 

aktuální potřeby v této oblasti. Pro tehdejší politické strany nebylo školství klíčovým 

tématem. Toto „stigma“ si bohužel nese až do současnosti. Byť bylo školství vždy součástí 

volebních programů politických stran, fakticky šlo o téma, které žádná z nich nedokázala 

systémově pojmout, natož převzít za transformaci vzdělávacího systému odpovědnost.  

V otázkách vzdělávací politiky dochází k zajímavým rozporům. Ideový přístup je značně 

rozmanitý a pestrý, proto se velmi složitě pracuje s veřejným míněním. Celospolečenskou 
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shodu a dlouhodobou vizi výrazně determinují nejisté výsledky odůvodněné soustavnými  

a velmi rychlými pokrokovými změnami ve společnosti.  

„Změny se dotkly téměř všech úrovní a sektorů školství. Zejména v první polovině 

90. let byly školské změny v České republice vytvářeny, přijímány a uváděny do praxe  

v relativně rychlém sledu. Často byly výsledkem individuálních či místních iniciativ, mnohem 

méně již výsledkem ucelené ministerské koncepce. Zřetelně se projevoval nedostatek řídících 

zkušeností a nedostatek stimulů, a to nejen finančních. Stejně jako v kterékoliv jiné 

společenské oblasti jsme mohli zaznamenat celou škálu postojů ke změnám – od naprosté 

rezistence vůči jakékoliv změně až po bezvýhradnou podporu zásadního otřesu.“ (Pol, 2001)  

Na počátku 90. let dochází ke strukturálním změnám, které si vyžadovala velmi silná 

poptávka společnosti. Teprve po nich mohlo dojít k dočasné stabilizaci a vzdělávací politika 

a její aktéři se mohli soustředit na reformu školství. Dnes by těmto krokům předcházelo 

množství analýz, strategií, cílů, rozsáhlých diskuzí apod. První kroky vzdělávací politiky po 

roce 1989 však vedly k nedostatečně prodiskutovaným, nepromyšleným změnám a teprve 

poté se začalo diskutovat, jak má vzdělávací systém vypadat, jak, kam a kým se bude vyvíjet 

jeho transformace. „Zatím se nacházíme ve stadiu, kdy se zřetelně projevují tendence k rázné 

negaci předchozího, ale při této negaci bude zřejmě často docházet k omylům – vystřídání 

něčeho špatného a nefungujícího ničím nemusí být vždy optimální řešení.“ (Kitzberger, 

1990)  

Od roku 1999 hovoříme o transformaci vzdělávacího systému, která měla vazby na 

široké spektrum dalších veřejných oblastí, zvláště pak na reformu veřejné správy. 

Významným vodítkem bylo šetření OECD z roku 1996, o kterém se ještě zmíníme v této 

kapitole. 

„Vývoj v rané fázi postsocialistické transformace se odehrával spíše spontánně, 

změna tak byla výstupem ne předem plánovaného, ale zcela otevřeného procesu bez jasných 

cílů. Je skutečností, že mnohé změny především na počátku roku 1990 byly prováděny 

okamžitě, jako negace minulého režimu, nikoli však s jasnou vizí alternativních řešení nebo 

promyšleným způsobem implementace…“ (Greger, 2011) Greger si rovněž na změnách ve 

vzdělávací politice všímá, že „změny v devadesátých letech byly iniciovány zdola“. (tamtéž) 

Šlo však pouze o dílčí změny v systému, tedy novelizace zákonů. Místo pojmenování toho, 

čeho, jak a kdy chci dosáhnout ve vzdělávacím systému a dojít tak ke kontinuálnímu  

a komplexnímu řešení této problematiky, docházelo k bezkoncepčním, jednorázovým 
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opatřením, jež prokazovala určitou aktivitu a snahu navenek, ale působila nejistotu uvnitř 

stávajícího systému. Tato nejistota vstupovala do systému zcela přirozeně. Tlak na změnu, 

transformace celé společnosti, rychlost změn a pokroku, otevření se západní Evropě, na to 

tvůrci vzdělávací politiky ani neměli šanci pružně reagovat. Připravit v takto se měnícím 

prostředí vizionářskou, dlouhodobou strategii a koncepci vzdělávacího systému bylo velmi 

nepravděpodobné, i když pokusy zde byly. Příkladem může být iniciativa NEMES pod 

názvem „Svoboda ve vzdělání a česká škola“ z roku 1991, která obsahovala deset hlavních 

tezí pro vzdělávání. Významným záchytným bodem pro vzdělávací politiku byl dokument 

organizace OECD z roku 1996, která po velmi podrobné analýze vzdělávacího systému  

a společnosti vymezila základní podmínky pro tvorbu dlouhodobé strategie. „Žádný  

z návrhů zpracovaných iniciativami zdola ani žádný z koncepčních dokumentů MŠMT se 

nestal oficiálně přijatým východiskem perspektivní transformace školství. Neprosadil se 

deklarovaný zájem připravit do dvou let obsahově a strukturálně nový školský zákon 

založený na ucelené koncepci, která by odpovídala novým společenským a hospodářským 

potřebám. … Formulace a možnosti řešení základních problémů poprvé jasněji přinesly až 

nástroje, které do transformace vzdělávacího systému zasáhly zvnějšku. Dokumenty OECD 

analyzovaly stav vzdělávací soustavy osvědčenou metodologií na základě komplexní  

a kritické zprávy zpracované domácím týmem i posouzení stavu vzdělávacího systému 

zahraničními experty. Vznikl tak soubor doporučení pro další národní vzdělávací politiku 

OECD 1992, 1996, 1999.“ (Průcha, 2009, s. 359) 

„Lze říci, že první systematičtější ohled za vzdělávacím systémem České republiky 

přišel zvenčí. Stala se jím analýza odborníků OECD z roku 1996, jež poukázala na hlavní 

diskrepance ve vývoji českého vzdělávání a školství posledních let a vyústila v jedenáct 

expertních doporučení.“ (Pol, 2001) Zprávou se budeme podrobněji zabývat dále. (pozn. 

aut.)  

O nutných změnách ve vzdělávání inspirovaných zahraničními doporučeními hovořil  

i ministr školství Gruša: „… snaha formulovat program vzdělávání jako klíčovou otázku celé 

společnosti, nikoliv jedné politické strany, snaha nastolit komunikativní metody vedoucí  

k soudržnosti, pokus o otevření vzdělávacího systému podle evropských modelů a evropských 

posudků…“ (Hrubá, 1997–98) 

Odborné diskuze nad transformací vzdělávacího systému opomíjely zásadní význam 

role učitele. Ještě nedávno společensky silně uznávaná pozice učitele byla velmi upozaděna 
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tím, že jí nebyl věnován dostatek pozornosti ani v koncepčních dokumentech. Nutno 

podotknout, že k významné degradaci učitelské profese došlo i v souvislosti  

s podfinancováním této veřejné služby. Do hledáčku pozornosti se dostala až na konci roku 

1995, kdy se v souvislosti s připravovaným zákonem o vysokém školství (přijat jako zákon 

č. 111/1998) připravil nástin základních požadavků a předpokladů pro profesi učitele. Je to 

až s podivem, že profese učitele byla tolik upozaděna. Přitom je to učitel, který dělá reformu, 

bez něho se reforma nedá zrealizovat. A právě v období transformace školství by se spíše 

dalo očekávat, že bude od počátku stavěna společně s učiteli.  

Počáteční verze transformace byla odbornou veřejností přijata s nevolí, jelikož 

roztřídila vzdělání učitelů podle stupňů školského systému. Spor se vedl především o to, že 

návrh umožňoval, aby učitel v mateřské škole absolvoval pouze středoškolské vzdělání  

s maturitou, na prvním stupni základní školy měl bakalářské vysokoškolské vzdělání, které 

bylo (a dodnes většinově je) veřejností vnímáno jako neúplné. Důvodem nevole byl nejen 

požadavek na snížení odbornosti učitele, ale rovněž na „deprofesionalizaci“ učitelství, do té 

doby považovaného za „semi-profesi“. Cílem odborníků bylo a je směřovat pozici učitele 

do skutečné profese, jež bude sloučena v celek, který by nastavil jasná pravidla vůči svým 

členům, tedy směrem dovnitř, a zároveň by učitele zastupoval vně.  

Prvním dokumentem, který se učitelskou profesí fakticky zabýval, byl Národní 

program rozvoje vzdělávání z roku 2001. Více než jedno desetiletí trvalo, než se učitel začal 

pojmenovávat jako klíčový aktér vzdělávání, začala se řešit jeho profesní příprava, 

odbornost, kompetence. Cílem tohoto zájmu byla faktická realizace zásadních změn ve 

vzdělávání. K tomu musel být dán učitelům dostatek prostoru a navrácena ztracená prestiž. 

Začalo se tedy hovořit o celoživotním profesním rozvoji, profesionalizaci a kariérním řádu 

pro učitele a v této návaznosti o jeho hodnocení, evaluaci a autoevaluaci, o profesním 

standardu.   

Chceme-li hovořit o změnách ve školství od roku 1989, je třeba neopominout 

vzdělávací politiku v kontextu se vstupem do EU. Vzdělávací politika nepatří do společných 

politik EU, resp. má statut tzv. doplňující politiky. Znamená to, že Evropská unie nemůže 

direktivně ovlivňovat vzdělávání v jednotlivých členských státech. Důkazem toho může být 

realita procesu našeho přistupování k EU. Členství v EU přineslo naší zemi (finanční) 

podporu rozvoje ve všech oblastech včetně vzdělávání. Nabídlo široké možnosti pro 

vzdělávání Čechů v zahraničí. Vzdělávací politiky jednotlivých států se od sebe odlišují, 
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nikoliv významně, ale s přirozenou mírou akceptace vlastního historického vývoje. A nejen 

toho. „Pouze resortní přístup ke vzdělávání je vždy omezený a málo efektivní. Kontext 

historický, globální, ekonomický, sociální bude mít vždy významné konotace i pro vzdělávací 

politiku.“ (Jaroslav Kalous, 2006, s. 23) Z tohoto důvodu nikdy nedošlo ke slaďování 

vzdělávacích systémů v EU. 

Komunikace států s EU v oblasti vzdělávání je realizována prostřednictvím 

vydaných doporučení. Tendence sjednotit vzdělávací politiku členských států v základním 

pojetí jsou však v prioritách patrné a zesilují. Vedle toho se nedá opomenout významná role 

EU ve finanční podpoře vzdělávání ve všech členských státech, která je významným 

sjednocovatelem určitých témat ve vzdělávání a zároveň dává prostor národním specifikům. 

 

 

2.1  Vzdělávací politika 

 

Vzdělávací politika je interdisciplinárním vědním oborem, ve kterém se propojila 

témata vzdělávání a politika. Jak definujeme vzdělávací politiku v českých podmínkách, co 

vše znamená a kde se promítá? A. Veselý tvrdí, že „o tom, co to je vzdělávací politika, 

neexistuje shoda a zřídkakdy je tento složitý a mnohoznačný pojem přesněji vymezen“. (in 

Veselý, cituje Balla, pozn. aut.) „Vzdělávací politikou můžeme rozumět jak text, tak jednání, 

slova i činy, politikou je jak to, co je schváleno, tak to, co je zamýšleno.“ (Arnošt Veselý, 

2011) 

Obecně je vzdělávání považováno za něco, co musí kompletně připravit stát ve formě 

veřejné služby, něco automatického. Vzdělávací politika v sobě zahrnuje vizi, principy, 

strategii, priority, legislativu, vzdělávací subjekty, cíle, obsah, motivaci, kompetence, 

kontrolu a společenský, politický, kulturní, osobnostní, rodinný, ekonomický, profesní  

i sociální rozsah. Vlastimil Pařízek definoval vzdělávání jako „proměnlivý společenský 

fenomén, dynamický a stále se rozvíjející systém, ve kterém se prolínají fixační prvky 

soustavy, struktura systému s prvky proměnlivými, jako je obsah vzdělání“. (Vlastimil 

Pařízek, 1993) A. Veselý se ve své publikaci „Vzdělávací politika: rozdílná vymezení, 

předpoklady  

a implikace“ zabývá různými přístupy k vymezení pojmu vzdělávací politika s tím, že je 

třeba nejprve rozebrat předpoklady, na kterých je pojem postaven. (Veselý, 2013, s. 279 –
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297) Arnošt Veselý společně s Jaroslavem Kalousem rozlišují v Teorii  

a nástroji vzdělávací politiky vzdělávací politiku v pojetí praktické činnosti a vědního oboru. 

Obecně je vzdělávací politika chápána jako „souhrn formálních a neformálních pravidel, 

norem a praktik, které řídí a ovlivňují jednání jednotlivců a institucí v oblasti vzdělávání“. 

(tamtéž) 

 To, že vzdělávací politika nemění a nemůže měnit své základní poslání s každou 

výměnou ministra školství, resp. vlády, zdůrazňuje následující pojetí vzdělávací politiky: 

„Vzdělávací politika je výsledkem konsensuálního nalezení základních postojů  

k problematice vzdělávání a výchovy, které by se mohly stát východiskem při řešení 

praktických problémů školské politiky.“ (Miroslav Brdek, 2004, s. 16) 

Vzdělávací politika se prakticky týká především tří oblastí, které řeší tato práce  

a které jsou výsledkem rozhodovací, legislativní činnosti: struktury vzdělávacího systému, 

systému ověřování znalostí a kurikula. Charakteristická je pro vzdělávací politiku predikce 

výstupů. Klade si otázky, reaguje na společenské potřeby a poptávku a snaží se nalézt 

nejvhodnější odpověď. Chybí však principy a zásady vzdělávací politiky, které jsou 

základním vodítkem pro vzdělávací politiku. S každým nastoupivším ministrem, s každou 

změnou volebního mandátu se mění vzdělávání a vzdělávací politika. Jedním z řešení, jak 

nastavit rámec vzdělávací politiky, je zákon o vzdělávání.  

 

 

2.2  Vize a cíle vzdělávací politiky 

 

Vize, jak má vypadat vzdělaná společnost a prostředí, ve kterém bude žít, je 

předpokladem definování a správného pojmenování cílů, stanovení cílů strategických  

i dílčích.  

„Cíle představují formálně a široce formulovaná prohlášení o tom, co bychom si 

přáli dosáhnout z dlouhodobého hlediska, zatímco dílčí cíle (podcíle/subcíle) jsou již úžeji 

zaměřená a konkrétně formulovaná prohlášení o žádoucích konečných stavech, obvykle 

včetně uvedení časové dimenze a specifikované klientské populace. … Cíle jsou předjímané 

(očekávané) stavy, v nichž je vyjádřen budoucí efekt veřejné politiky. Ve správně 

stanovených cílech jsou formulovány nejen budoucí očekávané efekty, ale i kritéria pro 
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evaluaci. Proto je zapotřebí, aby cíle byly formulovány přesně.“ (Arnošt Veselý, 2007,  

s. 236–237) 

Promyšlená vize je podstatou vzdělávací politiky. „Podstatou vzdělávací politiky je 

odpovídat na otázku, jak by měl být organizován a rozvíjen vzdělávací systém, aby přispíval 

k rozvoji společnosti, demokratického vládnutí, uplatnění jednotlivců v měnícím se světě i ke 

konkurenceschopnosti státu.“ (MŠMT, Strategie vzdělávací politiky České republiky do 

roku 2020, s. 4) Téměř výhradně se hovoří o vizích v souvislosti s konkurenceschopností, 

uplatněním na trhu práce, ekonomikou. Taková vymezení jsou dozajista podstatná, avšak 

pohled na společnost a roli jedince ve společnosti by neměl být zaměřen pouze na téma 

materiálního bohatství. 

„Kromě toho jsou ekonomické faktory působící na národní vzdělanost úzce spjaty se 

vzdělávací politikou jednotlivých států. Situace je v současné době taková, že ve všech 

vyspělých zemích se do národních priorit vzdělávání a vzdělanosti prosazují ekonomické 

zájmy. V ČR se to projevuje jak v nejdůležitějším školskopolitickém dokumentu Národní 

program rozvoje vzdělávání v České republice (2001), nazývaném Bílá kniha, tak v řadě 

navazujících strategických a prognostických dokumentů, jako je zejména Dlouhodobý záměr 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky (2005, 2007) a další.“ (Česká 

vzdělanost, s. 147–148) 

Nemáme-li vizi, může se stát definování cílů vážným problémem. „Z hlediska formy 

mohou být cíle dvojího druhu, cíle funkční a objektové. Cíle funkční vypovídají o činnosti, 

…, nejsou ideální pro definování očekávaných stavů plynoucích z projektů. Je vhodnější 

takovéto cíle převádět na cíle objektové. Ty lépe vypovídají o konečném stavu systému, jsou 

již snadněji měřitelné, a tím i vyhodnotitelné.“ (Arnošt Veselý, 2007, s. 212) 

Rozlišujeme také cíle podle jejich obsahu. „Substantivní cíle jsou cíli tzv. samy  

o sobě, jako například rovnost, spravedlnost, svoboda volby, efektivnost. Instrumentální cíle 

jsou tzv. pomocné cíle pomáhající k dosažení cílů substantivních – například technická 

proveditelnost, politická průchodnost.“ (Arnošt Veselý, 2007, s. 238) 

„Vzdělávací politika ČR směřuje obecně k rozvoji vzdělávacího systému založeného na 

konceptu celoživotního učení tak, aby zodpovědně naplnila základní smysl vzdělávání: 

osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života, udržování a rozvoj 

kultury jako soustavy sdílených hodnot, rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady 



 

21 
 

pro demokratické vládnutí a přípravu na pracovní uplatnění.“ (MŠMT, Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020) 

Ani Bílá kniha 2 , byť byla prvním relevantním strategickým dokumentem pro 

vzdělávání, se nezabývala vzděláváním a vzdělávací politikou z hlediska jejich přímého 

účastníka, tedy člověka vzdělávajícího se. Nezabývala se tím, jaký člověk v jaké fázi a do 

jaké fáze vzdělávání vstupuje, jaké má mít předpoklady, jaké jsou požadavky na vstupní  

a výstupní kompetence. Tento pojem se začal v Evropě s větším zájmem skloňovat až na 

přelomu tisíciletí. Ono rozdílné pojetí vizí a cílů je patrné z níže uvedených popisů.  

Z definice Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 vyplynuly tři 

priority, s nimiž se pracovalo v souvislosti s definováním cílů, se snižováním nerovnosti ve 

vzdělávání, s podporou kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu  

a s odpovědným a efektivním řízením vzdělávacího systému. 

Vizi Strategie vzdělávání do roku 2020 našla ve vzdělávání, které je ve své podstatě 

hodnotou. Umísťuje ho do popředí veřejného a soukromého zájmu. V souladu s ústavní 

legislativou vymezuje vzdělávání přístupné pro všechny, klade důraz na kvalitu, efektivitu 

a rovné šance ve vzdělávání. K vizi Strategie patří rovněž motivace k celoživotnímu učení, 

jasné rozdělení rolí a vzájemných vazeb, podmínek, pravidel (na bázi úroveň vzdělávání 

versus žák a student). Vize rovněž určuje směr, kterým se má vydávat učitel, jenž má být 

průvodcem na cestě vzděláváním, pomocníkem v rozvoji a podporovatelem schopností žáka 

a studenta. (Šedivá, 2013, s. 1, 3) 

Bílá kniha ve srovnání se Strategií vzdělávání do roku 2020 vymezila klíčové body 

řešení v rovině decentralizace řízení k odpovědnému rozhodování, usilovala o proměnu  

a otevřenost škol a apelovala na zlepšování kvality a profesní perspektivy pedagogických 

pracovníků. Rovný přístup ke vzdělávání, který rovněž vyzdvihla mezi nejdůležitější body, 

je formulace, která nesmí být opomíjena nejen v žádných strategických dokumentech, ale 

ani při vytváření vhodných nástrojů vzdělávací politiky. Bílá kniha směřuje vzdělávání více 

do praktického, reálného života, žáci a studenti by měli znát smysl toho, proč procházejí 

vzdělávacím procesem. V neposlední řadě je podle Bílé knihy třeba monitorovat a hodnotit 

                                                           
2 Bílá kniha, resp. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, je systémovým projektem, který 
poprvé formuloval ideová východiska, definoval obecné záměry, které mají být klíčové pro budoucí vývoj 
vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu.   
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kvalitu a efektivitu vzdělávání. (MŠMT, Národní program rozvoje vzdělávání České 

republiky [Bílá kniha], 2001) 

Ovšem základním cílem vzdělávací politiky by mělo být to, co ji vlastně vytvořilo, 

tedy „zlepšování procesů a výsledků v oblasti vzdělávání – zvyšování kvality ve vzdělávání, 

snižování nerovnosti v přístupu ke vzdělání, zvyšování relevance vzdělávací nabídky  

a podobně“. (Jaroslav Kalous, 2006, s. 9) Takto hovoří Kalous o vzdělávací politice  

v praktickém měřítku.  

„Cílem vzdělávací politiky je zabezpečit rozvoj poznávací a duchovní kapacity 

populace, jejího poznatkového a dovednostního fondu, zabezpečit a rozvíjet morálně 

hodnotové orientace. Tyto cíle musí plnit vzdělávací politika nejen z hlediska aktuálních 

nároků, ale především z hlediska požadavků, které budou kladeny na lidský um a mravní 

hodnoty člověka vývojem příštích desetiletí.“ (Žižková, 1994) Tato definice se blíží filozofii 

Václava Příhody, jehož pojetí učení se dá aplikovat na cíle vzdělávací politiky, která by měla 

připravit dynamický prostor naplněný aktivitami, jež přinášejí zkušenosti díky komplexnímu 

řešení problémů. Cílem vzdělávací politiky je člověk, který učením získává kompetence 

využitelné pro vlastní život. Obecným cílem Bílé knihy je „učící se společnost a celoživotní 

učení pro všechny“. „Posláním vzdělávacího systému je co nejvíce přispět k realizaci 

potenciálu každého jedince a ke stabilitě a prosperitě společnosti. Z toho jsou odvozeny tři 

cíle vzdělávání – rozvoj osobnosti, výchova občana, profesní způsobilost.“ (NEMES, 1997–

98, s. 4) 

Výše uvedené cíle utvrzují v názoru, že vzdělávací politiku nemůžeme vytvářet  

a posuzovat pouze podle ekonomických ukazatelů, zaměstnanosti absolventů škol atd. „Za 

rozumné stanovisko považuji to, že ekonomické faktory nepochybně ovlivňují národní 

vzdělanost a vzdělávací politika je musí respektovat. Zároveň ale není užitečné podřizovat 

priority vzdělávání jednostranně jen ekonomickým zájmům se všemi nepříznivými důsledky, 

na které poukazuje K. Liessmann (2008) v Teorii nevzdělanosti.“ (Česká vzdělanost, s. 148) 

Arnošt Veselý třídí cíle vzdělávání podle úrovní na společenské cíle, cíle vzdělávací 

soustavy a cíle výuky. (Cíle vzdělávání v ČR, s. 8) 

Vzdělávací politika a její „společenská důležitost“ je determinována aktuálními 

potřebami společnosti. Školství se bezprostředně dotýká rodin a dětí školou povinných  

a studentů na vysokých školách. Tato část populace přirozeně nejvíce přijímá a vyhledává 
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informace z oblasti školství a vzdělávací politiky. Obecně však školská problematika není  

v hledáčku veřejnosti a médií, veřejnost nemá povědomí o zásadních změnách ve školství 

od roku 1989. V takto „příliš“ pozitivním prostředí protknutém neinformovaností si lze je 

stěží představit, že by mohlo dojít k výraznějším změnám ve vzdělávací politice ČR. Pokud 

veřejnost současně vnímá dominantní roli učitele a ředitele v rozvoji školství, kdo má být 

tvůrcem nových vizí a cílů, aby byly přijaty a respektovány společností? 

 

 

2.3  Principy vzdělávací politiky 

 

Hlavním principem vzdělávací politiky v současnosti je spravedlivý přístup ke 

vzdělávání a vzdělávacím příležitostem. Zabýváme se vzdělávací politikou po roce 1989, 

dalším principem vzdělávací politiky je proto odklon od tradiční školy, resp. její proměna, 

která souvisí s decentralizací, liberalizací školství a zapojením sociálních partnerů do řízení 

škol. To se neobešlo bez změny vzdělávacího systému, především reformy veřejné správy, 

právní subsidiarity škol a školských zařízení, zrušení odvětvového řízení atd. Zavedením 

rámcových vzdělávacích programů deklaruje stát maximální vzdělávací a výchovnou péči 

jedinci, aby rozvíjel žádoucí kompetence vedoucí ke spokojenému občanskému, rodinnému 

a profesnímu životu. Aby žák mohl naplno využít svůj potenciál, má se ocitnout v péči 

pedagogů a vychovatelů, kteří jsou příkladem vzdělaných, moudrých, mravně bezúhonných 

a zdravě sebevědomých osobností.  

„Hlavními aspekty finského vzdělávání jsou rovnost, spravedlnost a důvěra.“ 

(Šedivá, 2013, s. 3) Rovnost a spravedlnost se definuje z pohledu přístupu ke vzdělávání pro 

všechny. Spolupráce a důvěra tkví především v omezení kontrol a zkoušení, v podpoře 

sebekázně, sebevědomí, sebeučení. Například zpráva OECD z roku 1996 vyšla  

s 11 body, které se na systém vzdělávací soustavy ČR dívají z principu (řízení) 

demokratičnosti a efektivity. (OECD o řízení školství v ČR, 1996) 

Podle Bílé knihy byly základními principy vzdělávací politiky ČR „spravedlivý 

přístup ke vzdělávacím příležitostem a maximální rozvíjení potenciálu každého jednotlivce“. 

(MŠMT, Národní program rozvoje vzdělávání České republiky [Bílá kniha], 2001) 
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„Vzdělávací politika musí mít z hlediska budoucích rozvojových podmínek nejen 

určitou kvantitativní dimenzi – tj. rozsah a strukturu vzdělání, ale i určitou jeho relevantní 

náplň, proto pro každou vzdělávací politiku mají význam základní principy (myšlenkové 

koncepty), z nichž vychází. Za základní principy, které jsou většinou současných 

vzdělávacích politik všeobecně přijímány, lze považovat následující: 

1. Princip celoživotního vzdělávání 

2. Princip rovných šancí v přístupu ke vzdělávání 

3. Princip individualizace a diferenciace ve vzdělávání 

4. Princip internacionalizace ve vzdělávání“ (Žižková, 1994) 

 

Princip celoživotního vzdělávání spočívá ve vytvoření základny pro celoživotní 

učení jedince. V současnosti tomuto principu v oblasti počátečního vzdělávání odpovídá 

tvorba rámcových vzdělávacích programů. Jsou založeny na principu člověka 

kompetentního k celoživotnímu učení. Aktuálně, tedy v roce 2018, probíhají revize 

rámcových vzdělávacích programů středních škol, které mají svůj obsah navázat na systém 

Národní soustavy kvalifikací. Tento systém nabízí širokou škálu profesních kvalifikací, jež 

byly definovány z Národní soustavy povolání. Jejich přínos je nejen pro faktické uplatnění 

na trhu práce, ale jednotlivé kvalifikace obsahují vstupní předpoklady, kvalifikační  

a hodnoticí standardy, kompetence a vzdělanostní úroveň ECQ, které zpracovali odborníci 

z daných profesí. Revizemi rámcových vzdělávacích programů se tedy střední školství více 

přiblíží požadavkům na trhu práce. O vzájemných vazbách počátečního vzdělávání a trhu 

práce se hovoří i v souvislosti s připravovanou mistrovskou zkouškou, jejímž autorem je 

Hospodářská komora České republiky. 

S principem rovných příležitostí souvisí nejen inkluzivní vzdělávání, které bylo 

zavedeno do počátečního vzdělávání. Rovné šance se týkají všech generací, které o vzdělání 

a vzdělávání projeví zájem. Týkají se firem a jejich investice do lidského kapitálu, nelze 

rovněž opomenout mezigenerační vzdělávání, vzdělávání na principu univerzity třetího 

věku. Individualizace a diferenciace mimo jiné souvisí s maximálním rozvíjením potenciálu 

každého jedince, diferenciace v přístupech ke vzdělávání, podle vstupních předpokladů 

apod. Internacionalizace je princip přípravy člověka na život v rozmanité společnosti. 
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Souvisí tedy například s multikulturním viděním světa, s globální ekonomikou, s různými 

národnostmi, rasami a náboženstvími. 

 

 

2.4  Procesy a mechanismy změny 

 

Vzdělávací politika jako součást politiky veřejné vytváří obsah politiky v této oblasti. 

Otázka zní, co je či se předpokládá, že má být, obsahem vzdělávací politiky. „Čeština má 

minimálně tři výrazy pro anglický termín education, a to pojmy výchova, vzdělání  

a vzdělávání. Naopak angličtina používá triády polity, politics a policy.“ (Kalous, 1997,  

s. 10) 

V této práci se zabýváme politikou jako praktickou činností, nikoliv jako vědním 

oborem. Anglická triáda v pojmu „polity“ vymezuje prostor politiky, v němž se odehrává, 

určuje řád a pravidla, ve kterých se její aktéři mohou pohybovat. Pojem „politics“ 

charakterizuje proces vytváření politiky, „v němž se střetávají nejrůznější zájmy a přístupy 

a prostřednictvím konfliktu nebo konsensu se prosazují nebo neprosazují“. (tamtéž, s. 11) 

Politika (angl. policy) má různé přístupy. „Politika se dotýká konkrétních politických 

rozhodnutí, opatření a výstupů, jež se přímo týkají občanů, které je však také potenciálně 

míjejí anebo mají pouze symbolickou funkci.“ Takové strukturované pojetí vypadá velmi 

disciplinovaně, bez možnosti ovlivňování aktérů zvenčí, mimo politickou strukturu.  

Podobný přístup k rozdělení vzdělávací politiky na strategickou, hodnotovou, 

ideovou a operativní má Knapp: „Naskýtají se nám dva úhly pohledu, můžeme mluvit  

o makrodimenzi či mikrodimenzi. Makrodimenze při tvorbě legislativy znamená nazírání na 

legislativu jako systém dynamické povahy, jenž působí v určitém historickém a regionálním 

rámci a je součástí určité právní kultury. Charakteristická je pro makrodimenzi kontinuální 

evoluce, vývojová setrvačnost a stabilita. Trajektorii pohybu takového systému nelze změnit 

okamžitě, překotné změny takový systém není schopen absorbovat. Změny musejí vycházet  

z důkladné analýzy řečených souvislostí. Usilovat o změny vývoje či chování systému je pak 

možné prostřednictvím úpravy nastavení parametrů systému, dílčí změnou jeho vnitřní 

struktury a příslušných vnějších vazeb. Mluvíme-li o mikrodimenzi, pak v souvislosti  

s názorovou krystalizací ohledně potřebnosti nějaké konkrétní právní úpravy.“ (Knapp a 

kol., 1998, s. 13–14) 
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Realizace vzdělávací politiky je v rukách jejích přímých účastníků. „Také lidé  

a instituce, kteří politiku implementují a uvádějí v činnost, činí mnoho rozhodnutí, kterými 

danou politiku aktivně vytvářejí… I ve velmi centralizovaných systémech mají vzdělávací 

instituce velkou míru volnosti ve způsobu realizace obecně stanovených cílů… Hranice mezi 

tvorbou a realizací politiky jsou tak ve vzdělávání velmi neostré. Co je však důležité, politika 

(policy) se neustále proměňuje. Politika nemá žádný začátek ani konec. Většinou má pouze 

prostředek.“ (Kalous, 1997, s. 12) Jak bychom tedy mohli ke vzdělávací politice  

v anglickém pojetí policy přistupovat? 

 

Tabulka 1- Policy 

Pojetí pojmu policy Příklad 

Politika jako určitá oblast Vzdělávací politika 

Politika jako vyjádření obecných cílů, 

požadovaných stavů a cest k dosažení těchto 

cílů: koncepce, strategie, plán, záměr, 

program rozvoje 

Koncepce reformy vysokého školství v ČR, 

Strategie lidských zdrojů, Plán rozvoje 

komunitního vzdělávání, Dlouhodobý 

záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy České republiky, Bílá kniha – 

Národní program rozvoje vzdělávání  

v České republice 

Politika jako konkrétní návrh Návrh na zavedení školného 

Politika jako právní norma Nový školský zákon, zákon o vysokých 

školách 

Politika jako konkrétní program Programy na podporu konkrétních aktivit  

v oblasti prevence společensky nežádoucích 

jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu 

MŠMT na rok 2005 
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Politika jako proces Vše, co souvisí s přijetím a realizací dané 

politiky – od přijetí školského zákona přes 

učení v konkrétní třídě až po kontakt 

absolventa s praxí, např. připomínkové 

řízení k novému zákonu, vyhodnocování 

politiky apod. 

Politika jako výstup Počet dětí uvádějících šikanu, počet 

studentů, kteří ukončí střední školu 

Politika jako výsledek Počet nezaměstnaných absolventů 

(vzdělávací efekt) 

 

Zdroj: Analýza a tvorba veřejných politik, s. 33 

 

Jak již bylo zmíněno, veřejná politika, resp. vzdělávací politika není politikou strnulou, 

je to nikdy nekončící příběh, na kterém se podílí množství různých aktérů. „Do procesu 

normálně vstupují stovky různých aktérů, z nichž každý má odlišné zájmy, hodnoty, vnímání 

situace a politické preference.“ Jde o jeden z problémů tvorby politického procesu. Dalším 

problémem je, zvláště podle některých studií, jak uvádí Arnošt Veselý v Analýze a tvorbě 

veřejných politik, časová prodleva zajišťující objektivitu vyhodnocení výsledku tvorby 

vzdělávací politiky. Hovoří se o rozmezí 20–40 let, které je třeba k posouzení dopadů 

implementace vzdělávací politiky při řešení určitého problému. Veselý dále poukazuje na 

určitou roztříštěnost spolupráce mezi aktéry vzdělávací politiky. Vzniká množství různých 

programů, přitom „jednotkou analýzy by měly být spíše koalice aktérů než tyto programy 

samotné“. Zahlcení množstvím programů může být příčinou toho, že se debaty a diskuze  

o politickém problému řeší více v rovině technické. Opomíjí se vědecká diskuze  

a argumentace na základě hluboké znalosti věci. Veselý upozorňuje na skutečnost, že cíle, 

které má plnit vzdělávací politika, jsou determinovány osobními preferencemi, financemi, 

hodnotami a zájmy. (Arnošt Veselý, 2007, s. 44)  

Součástí procesu, od samotné myšlenky změny po její přípravu a komunikaci  

s dalšími aktéry vzdělávací politiky, je rovněž rozhodování politika, jak se ke změně postaví.  

V zastupitelské demokracii politik hodnotí problém a jeho řešení mimo jiné s akcentem na 
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vnímání voličské základny. „Úloha zvolených politiků je však důležitá v závěrečné fázi 

ovlivňování rozhodování, která z navržených alternativ bude přijata jako oficiální politika. 

Zde spočívá jejich hlavní zodpovědnost. Jakmile je nějaká koncepce navržena, je na 

politikovi, aby ji potvrdil. … Jak se politik rozhoduje? Dívá se na návrhy nové politiky očima 

svého voličstva a zkoumá, které skupiny budou návrhem nějak zasaženy.“ (Kalous, 1997,  

s. 37) 

Dokument NEMES „Je naše škola připravena na 21. století?“ v souvislosti  

s definovanými úkoly školské politiky navrhl kroky, které probíhají nezávisle na finančních 

prostředcích a zpracovávání koncepcí a zákonů. Ty spočívají v zavedení dvourychlostního 

systému. Rozdělil systém na inovace a autonomii. Fakticky rozděluje systém na dva typy 

uživatelů, jeden typ představuje ty (pro)aktivní, přemýšlející, inovativní, kteří vytvářejí 

prostor a další možnosti pro druhý typ uživatelů. Ti využívají prostoru podle svých 

schopností. Dalším návrhem bylo vytvoření určitého počtu vzorových inovačních center, 

která by vznikla iniciativou „zdola“ a byla by inspirací, vodítkem pro veřejnost, politiky  

a média. Třetí bod upozorňuje na problém, který zmiňuje Arnošt Veselý v Analýze a tvorbě 

veřejných politik. Na základě diskuzí, debat, tříbení názorů, resortních výzkumů apod. by 

mělo dojít k názorové shodě a k vytváření koncepce. (NEMES, 1997–98, s. 5) 

 

 

2.5  Aktéři – tvůrci 

 

„Ve většině vyspělých zemí je obvyklé, že základní principy, obecné cíle a hlavní 

směry rozvoje vzdělávání jsou předem formulovány prostřednictvím koncepčních či 

strategických dokumentů, které po svém formálním přijetí vedou konkrétní kroky tvůrců 

politiky na všech úrovních.“ (MŠMT, Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 

2020) 

  „Lidé v těchto rolích (institucionální pozice v politickém procesu) mají společný 

soubor zájmů, který je odlišuje od lidí, kteří v rámci vzdělávacího systému zaujímají jiné 

pozice. Aktéři tvorby a realizace politiky mají různé zájmy, různé vnímání svých zájmů  

a zájmů dalších aktérů. Mají různé druhy a rozsahy zdrojů, z nichž mohou čerpat (peníze, 

informace, vliv), i různé způsoby ovlivňování. Jednají prostřednictvím formálních institucí  

i neformálních kontaktů, aby ovlivnili rozdělení zisků a formovali budoucnost politického 
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procesu. Institucionální struktury politického rozhodování pak významně determinují to, kdo 

se může podílet na rozhodování, za jakou cenu a s jakou pravděpodobností úspěchu.“ 

(Kalous, 1997, s. 34) 

NEMES ve svém dokumentu „Je naše škola připravena na 21. století?“ v čl. III 

upozorňuje na aktéry transformace „zdola“, kterými určila učitele, rodiče a voliče  

a přisoudila jim konkrétní role. Sleduje učitele ve vztahu k jeho profesnímu a osobnímu 

rozvoji a sebereflexi jeho pedagogické činnosti ve vztahu k žákovi a potenciálu využití 

výuky v reálném životě. Dále vnímá učitele jako významného spolutvůrce sociálního 

klimatu a sociálních vztahů ve třídě, mezi žáky, k žákům a naopak žáků k němu samému. 

Jak k tomuto úkolu učitel přistupuje, závisí na způsobu vedení jeho skupiny (třídy) – zda je 

autoritativní, demokratický, či liberální. Obavou učitelů bývá komunikace s rodiči. Učitel 

musí být schopen různorodé komunikace s rodiči, může jim poskytovat prostor k podílení 

se na výuce. Rodič je zároveň podporovatelem a dohlížečem nad přístupem učitele. 

Dokument neopominul ani roli voliče, který by měl volit strany a osoby schopné 

koncepčního přístupu ke školské politice. Volbami však role voliče nekončí. NEMES 

předpokládá určitou míru občanské odpovědnosti voliče v jeho zapojení do neformálních 

skupin, občanských sdružení, a to především na lokální úrovni. Měl by být rovněž aktivní  

a všímavý vůči informacím o vzdělávání a školství. (NEMES, 1997–98, s. 5) 

Byť jsou školy a školská zařízení financované státem, přeneseně kraji a obcemi, 

prostřednictvím dotací, není to stát, který má vliv na jejich využití, tedy i na vzdělávání.  

S tím mívají odpůrci normativního financování škol i stát problém, jelikož stát jako hlavní 

zdroj financí nemá možnost ohlídat efektivní nakládání s penězi a musí se v tomto spoléhat 

na zřizovatele – kraje a obce.3 

Jak jsou aktéři školství posuzováni veřejností? Nejdůležitější role v rozvoji školství 

připadá ministerstvu školství. To by mělo být hlavním tvůrcem vzdělávací politiky podle 

veřejného mínění. Následují vyrovnané pozice aktérů regionálního školství, tzn. ředitelé 

škol, učitelé a zřizovatelé škol, důležitou roli přisuzuje veřejnost profesní přípravě nových 

učitelů na vysokých školách. Výzkum ve školství je pro veřejnost důležitější než role 

Parlamentu ČR, zcela upozaděny zůstávají nevládní organizace, média i EU. (Školství – věc 

                                                           
3 V současnosti je financování regionálního školství řešeno vícezdrojově. Škola získává dotace ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu kraje, případně obce. Dále může čerpat dotace z EU, z neziskových organizací, dary  
a sponzorské dary.  
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(ne)veřejná, s. 50, 55) MŠMT se zde umístilo až na 6. místě. Nositeli rozvoje českého 

školství jsou v očích veřejnosti učitelé, ředitelé a vysoké školy, které připravují adepty na 

profesní dráhu učitele. Toto vnímání veřejnosti je pochopitelné, vezmeme-li v úvahu, jakým 

způsobem probíhala transformace školství po roce 1989. Chaotické, nekoncepční změny, 

následná decentralizace školství, zrušení státního odvětvového řízení apod. představovaly 

pro ředitele škol a učitele nevídané nároky na jejich profesi, nároky na adaptabilitu v neustále 

se měnícím pracovním i okolním prostředí. Přesto je patrné, že veřejnost od Parlamentu ČR 

a MŠMT očekává významnější působení a dominantnější roli v oblasti vzdělávací politiky.  
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3 Transformace školství 

 

Euforie významných společenských a politických změn předpokládala co 

nejrychlejší změny ve školství. První kroky – strukturální – proto byly činěny spíše ad hoc, 

tak jak velela poptávka společnosti.  

Piťha ve „Velké iluzi českého školství“ upozornil na následující úskalí porevolučních 

aktivit ve školství: „Výsledek revolučních změn vedl k tomu, že máme co do činění  

s předimenzovaným vysokým školstvím, inflací gymnázií a jednotnou školou až do maturity, 

základním školstvím stlačovaným na úroveň odkladových škol a kritickým nedostatkem 

učňovského školství, kam přicházejí žáci, s nimiž lze těžko čeho docílit. Sociální  

a ekonomické důsledky se už začínají ohlašovat. Dalším výsledkem revolučního nadšení je, 

že byly otřeseny a odstraněny mnohé zcela nadčasové principy školství a výchovy, které  

s komunistickým režimem neměly nic společného, leda to, že trvaly a byly ideologicky 

zneužívány.“ (Piťha, 2008) 

Transformace byla pozastavena v roce 1997. Důvodů bylo více. Vodítkem však může 

být zpráva MŠMT z roku 1994, která se zabývá otázkou, „jak stabilizovat školský systém  

a stanovit jasná pravidla, která nebudou potlačovat iniciativu a tvořivost. To znamená, že 

na jedné straně jde o zachování volného prostoru pro aktivitu škol a učitelů, který získali po 

roce 1989, o překonání zbytků centralizace. Na druhé straně to však předpokládá vyvinutí  

a aplikaci moderních nástrojů4, bez kterých nemůže decentralizovaný systém fungovat.“ 

(OECD o řízení školství v ČR, 1996) 

Bohužel se nevyužila velká transformační očekávání po režimních změnách v roce 

1989, kdy byl otřesen tradiční systém vzdělávání, neboť „tvořivá síla a osobní nasazení, 

jaké projevili členové iniciativních skupin a jednotlivci, byly promrhány“, čímž tradiční 

systém opět nabíral na síle. „Diskuse o změnách ve školském systému byly dlouhodobé,  

a proto se (na rozdíl od úprav řízení školství) změna základních školských zákonů 

upravujících vzdělávací proces a související záležitosti protahovala a byla dovršena až po 

15 letech od revoluce. Až do roku 2004 upravoval oblast základního a středního školství 

(tzv. regionálního školství) školský zákon z roku 1984 (zákon č. 29/1984 Sb.) a zákon  

                                                           
4 Výzkum, vývoj, další vzdělávání, školní inspekce a evaluace, hodnocení kvality. (tamtéž) 
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o školských zařízeních (zákon č. 76/1978 Sb.). Školský zákon byl v porevolučním období 

zhruba 15krát novelizován.“ (NEMES, 1997) 

 Alarmující byl přístup státu ke vzdělávací politice, který působil dojmem přehlížení 

témat, jako byla koncepce vzdělávání. Žádný takový dokument nebyl vládě ani parlamentu 

mezi rokem 1989 a pozastavením transformace v roce 1997 předložen. „Potřeba ucelené  

a jasné koncepce – vize tak začala být postupně pociťována silněji. Dílčím způsobem se to 

projevilo již na počátku 90. let řadou reformních návrhů od různých skupin (PedF UK, 

Jednota českých matematiků a fyziků, NEMES, IDEA, odbory, MŠMT). Každý směřoval 

poněkud jinam a ani jeden se explicitně nestal vodítkem pro reformní počiny.“ (Pol, 2001)   

Ucelenější rámec vzdělávací politice přinesla zpráva OECD z roku 1996.5 Vzešlo  

z ní jedenáct doporučení českému školství. Pro současné české školství je typická 

selektivnost, kterou OECD významně podpořila apelací na rozvoj víceúčelových škol, jež 

by provázaly druhý stupeň základních škol s nižšími ročníky víceletých gymnázií.  

S ohledem na současný převis poptávky žáků 9. tříd základních škol po gymnaziálním 

vzdělání se dnes nejeví jako vhodná formulace usnadnění přechodu žáků mezi ZŠ  

a gymnáziem. Zvýšení počtu žáků ve všeobecně vzdělávacím proudu středních škol OECD 

fakticky podmínila větší diferenciací vzdělávacích programů gymnázií a především 

odstraněním rizika absolventů gymnázií, kteří neprošli nadstandardně výběrovými 

požadavky vysokých škol při přijímacích zkouškách. K tématu hodnocení zpráva OECD 

doporučuje zavést nástroje na hodnocení výsledků žáků základních škol společně se 

zavedením závěrečné zkoušky na konci devátého ročníku. Na toto téma navazuje 

monitorování a evaluace, které by měly být systematicky podpořeny a financovány státem. 

Státní maturity, celospolečenské téma několika posledních let, jsou jedním z doporučení 

zprávy OECD (státní či regionální maturita + na úrovni školy), která hodnotila tehdejší stav 

a úroveň maturit jako formální, nesrovnatelnou a především bez jakékoliv přidané hodnoty 

pro vysoké školy. OECD se rovněž věnovala vzdělávacím programům na jednotlivých 

úrovních vzdělávání. Doporučila ustavit kurikulární radu, která by se zabývala hodnocením 

a akreditací vzdělávacích programů a standardů, dále podpořila odborné vzdělávání od 

ministerské pozice (úroveň náměstka) po regionální správu odborných škol s návazností na 

místní politiku zaměstnanosti. Za důležitou součást kvality a udržení kroku odborných škol 

                                                           
5 ČR se stala členem OECD v roce 1995. 
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s transformací ekonomiky považovala OECD kurikulum, standardy a certifikaci v odborném 

vzdělávání. Pro podporu zavádění prvků duálního systému vzdělávání zpráva OECD 

apelovala na uzákonění daňových výhod pro podniky, které investují do odborného 

vzdělávání, a to jak na úrovni počátečního vzdělávání, tak dalšího vzdělávání dospělých.  

K regionalizaci školství vláda přistoupila, OECD ji doporučovala s ohledem na racionalizaci 

rozhodování, podobně jako k uzákonění školských rad pro posílení vztahů a vzájemných 

vazeb mezi školou, obcí a rodiči. V neposlední řadě se zpráva věnuje dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků, které jak zvyšuje potenciál učitelů, tak přispívá k rozvoji školy. 

Poukazuje rovněž na disproporci mezi profesní dráhou a odměňováním. (Jedenáct 

doporučení OECD, 1996, s. 2) 

Zpráva mimo jiné upozornila na fakt, že od převratu v roce 1989 bylo školství stále 

pod velmi silným vlivem státu, byť obce měly nástroje k tomu, aby zřizovaly školy a školská 

zařízení, šlo však o instituce bez právní subjektivity. Roli zaměstnavatele zde hrál fakticky 

školský úřad místu příslušný. Šlo o tzv. státní odvětvové řízení, které bylo zrušeno reformou 

veřejné správy v roce 2001. Odvětvové řízení škol s sebou neslo zřízení školských úřadů. 

Po zrušení odvětvového řízení došlo k přesunu na odbory školství krajských úřadů. Stát 

zrušením odvětvového řízení ztratil přímý vliv na řízení a financování škol a školských 

zařízení. Všechny státní školy a školská zařízení6 byly převedeny pod krajské zřizovatele. 

Teprve rok fungující kraje tedy musely převzít zodpovědnost za veškerou školskou správu, 

řízení a financování škol v místě příslušném, tedy převzaly velkou část kompetencí 

školských úřadů.  

Zpráva OECD rovněž otevřela diskuze nad stáními maturitami.7 Prvním výsledkem 

snahy o monitoring kvality vzdělávání a jeho výstupů byl projekt Sonda maturant, ve kterém 

se testovaly studijní předpoklady pro český a cizí jazyk a matematiku. Po neúspěšném 

pokusu v roce 2000 se podařilo uzákonit státní maturitu v roce 2004. K její realizaci však 

došlo až ve školním roce 2010/2011. 

                                                           
6 Vyjma škol ministerstva vnitra, ministerstva spravedlnosti a ministerstva obrany, dále 62 školských zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy a 11 škol zřízených ro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
7 V 90. letech byla uzákoněno konání maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka a dobrovolných výběr dalších 

dvou předmětů. Tímto způsobem maturovala i autorka této práce, tedy z českého a francouzského jazyka, 
dějepisu a občanské výchovy. Odborné školy měly stanovené zkoušky z odborných předmětů. 
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V roce 1997 vznikl dokument Nezávislé mezioborové skupiny pro transformaci 

vzdělávání (NEMES) pod názvem „Je naše škola připravena na 21. století?“, který obhajuje 

pokračování transformace, vizi, jak by měla vypadat škola pro 21. století a co pro to může 

udělat každý na svém místě. To byl přelom v přístupu ke vzdělávací politice, kde hlavní  

a – dá se říci – jedinou roli hrál vždy stát. NEMES se stala skupinou odborníků, kteří 

definovali, co od školství očekávají, a navrhovali možnosti, jak dosáhnout očekávaných 

změn.  

Ve zmíněném dokumentu například upozornili na změny ve vzdělávacích potřebách, 

především v přenosu informací, kdy jediným, výhradním nositelem byla pro žáka škola, 

přičemž aktuálně se dá samostatně využívat dalších prostředků k získání informací. Škola 

by se tedy měla zabývat tím, aby připravila žáky na reálný život uměním získat informace, 

ale rovněž je hodnotit, zpracovávat a propojovat. NEMES se také dotkla celoživotního 

vzdělávání a připravenosti „uživatelů“ celoživotního vzdělávání. Základ celoživotního učení 

spatřuje v kvalitním počátečním vzdělávání, dnešní terminologií řečeno v rozvíjení 

kompetencí k celoživotnímu učení a seberozvoji, komunikační kompetenci, sociální, 

občanské, pracovní. Tímto se deklaruje kvalifikační připravenost a připravenost „na život“. 

(NEMES, 1997–98, s. 4)  

NEMES poukazovala na nedostatky ve školství, především na přetěžování dětí 

zbytečnou faktografií, „která u velké části populace snižuje individuální hodnotu vzdělání  

i jeho celoživotní potřebu“. Dále ignorování individuálních vzdělávacích potřeb, vědeckých 

poznatků z vývojové pedagogiky, teorie poznání atd., ignorování sociálních vztahů, jež jsou 

klíčovým faktorem úrovně vzdělanosti člověka, a v neposlední řadě též nekoncepční, 

opožděné, formální a neúčinné řešení problémů, především výchovného charakteru. 

(NEMES, 1997–98)  

Tak jak se nesystémově pracovalo od počátku se vzděláváním a nebyla koncipována 

střednědobá ani dlouhodobá strategie vzdělávání, stalo se toto téma v toku času těžko 

uchopitelným a obhajitelným v dílčích krocích. Pokud není jasné, kam má vzdělávání 

směřovat a jaké má cíle, pak se jakékoliv pokusy o změny setkávají s nedůvěrou a nevolí. 

Příkladem mohou být diskuze k Národní radě pro vzdělávání, jejíž myšlenka se začala 
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prosazovat v roce 1996 v odkazu zprávy OECD8 a byla rovněž součástí volebního programu 

ODA. (Veselý, Národní rada pro vzdělávání 1994–2014: Geneze záměru a příčiny jeho 

neuskutečnění, 2015, s. 16)  

„Smyslem mělo být sladit zájmy nejrůznějších stran na rozvoji vzdělávání. Původní 

záměr byl, aby rada řešila zejména obsah vzdělávání. Ještě za ministra Pilipa se konalo 

zasedání přípravného výboru rady, který se usnesl, že vypustí z názvu slovo národní,  

a rozhodl, že nemá jít o poradní orgán ministerstva školství.“ (A. Veselý, Kulatý stůl 

EDUin, 30. 11. 2014) 

Tehdejší ministr školství Ivan Pilip už svou vizi nestihl dokončit. Vyvstaly otázky 

postavení rady a její vize a mise. „Jaký je její účel? Má to být orgán oponentní, posuzovací, 

výkonný? Má se skutečně zabývat jen kurikulem, nebo i dalšími otázkami vzdělávání? Má to 

být primárně orgán odborný, či politický?“ (Veselý, 2015, s. 16) 

Další ministr školství Jiří Gruša přišel s návrhem rady jako pomocného orgánu 

MŠMT, jehož posláním je tvorba kurikula. Z jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR ze 17. září 1997 vyplývá:  

- nám. Kozel9: MŠMT na této věci dlouhodobě pracuje, zainteresované strany mají rozdílné 

představy o funkci Národní rady pro vzdělávání, tyto představy by se měly sjednotit, k tomu 

směřuje i materiál publikovaný v Učitelských novinách. Záměrem MŠMT bylo, aby vyšel 

před prázdninami, proto byl dán termín do 20. září, ale vzhledem k jeho opoždění bude 

prodloužena lhůta pro připomínky do konce října. 

- řed. Šumský10: MŠMT si dalo šest otázek, a to: 

1. jaký účel bude orgán mít (poradní, konzultační, nebo rozhodovací), 

2. orgán bude oponentní, posuzovací, iniciační, nebo výkonný, 

3. rozsah jeho činnosti, 

                                                           
8 Arnošt Veselý citoval ze zprávy OECD: „Mnohé strategické otázky z oblasti vzdělávání vyžadují rozsáhlé 
konotace předtím, než je ministerstvo zavede do praxe, a ve většině zemí OECD existuje nejméně jeden orgán, 
jehož složení a funkce jsou dány zákonem a který odpovídá za formulaci a koordinaci profesních  
a společenských zájmů, hlavně partnerů v oblasti vzdělávání. Vytvoření takového orgánu by přineslo  
z dlouhodobého hlediska stabilitu do vzdělávací politiky České republiky.“ (Kulatý stůl EDUin, 30. 11. 2014) 
9 Náměstek ministra školství František Kozel, bývalý český politik, poslanec České národní rady a Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. (pozn. aut.) 
10 Ředitel odboru MŠMT pro ZŠ Mgr. Šumský. (pozn. aut.) 
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4. bude hlavně politický, nebo hlavně odborný, 

5. vazba na strukturu veřejné moci (bude větší vazba na MŠMT, nebo na parlament, popř. 

bude nezávislý), 

6. konflikt agend. (http://www.psp.cz/eknih/1996ps/vybory/vvvkm/zapis/zk018.htm) 

 

Založení Národní rady pro vzdělávání se řeší již několik dekád. Je otázkou, zda 

dohady nad statusem a náplní činnosti Národní rady pro vzdělávání a sofistikovaný, velmi 

akademický přístup této iniciativě příliš neublížil. Národní rada pro vzdělávání mohla 

vzniknout jako poradní orgán ministra s tím, že vhodným manažerským řízením by si v toku 

času vybudovala stabilní základnu i odborné renomé, takže by bylo možné otevřít diskuzi 

nad její budoucností a utvrdit aktéry vzdělávací politiky v tom, že její autonomie v daných 

intencích je žádoucí a má smysl. Například ministr zemědělství ČR v roce 2018 založil 

Národní radu pro zemědělství a rozvoj venkova s tím, že o dva roky později náplň činnosti 

rozšířil o oblast vzdělávání. Záleží na aktérech národní rady a jejich dalších aktivitách, aby 

svou činnost posunuli dalším užitečným směrem.  

Reforma školství nemůže být v podmínkách změn po roce 1989 vyjádřena pouze 

novelami školského zákona. Bezprostředně se týká reformy veřejné správy a s tím 

souvisejícího financování oblasti školství, resp. vzdělávání. Legislativní kroky, k nimž na 

počátku 90. let 20. století docházelo, symbolizovaly vůli ke změnám, které byly spíše pro 

„oko diváka“ než promyšlenými realizacemi dlouhodobých vizí. Poměrně záhy po listopadu 

1989 vznikaly různé iniciativy odborníků, odborné komise a nezávislé organizace, jen těžko 

se ubránily prvotním projevům antipolitického smýšlení, ad hoc rozhodování v krátkém 

čase. Byla to doba, kdy obrazně řečeno každý měl recept na všechno. „O transformaci 

vzdělávací soustavy nemůžeme uvažovat izolovaně, pouze na bázi samostatného školského 

systému. Vzdělávací reforma je vždy součástí širší ekonomicko-sociální reformy. Na 

současný úzce rezortní přístup poukazovali opakovaně zahraniční experti a varovali před 

směřováním do ‚školského provincialismu‘ … Směr i tempo proměn vzdělávacího sektoru 

nejen vyvolávají, ale do značné míry determinují právě změny ekonomické, politické  

a sociální povahy.“ (Průcha, 2009, s. 542) 

Významným zásahem pro střední školství byla tzv. velká privatizace. Před rokem 

1989 bylo zcela běžné, že střední odborná učiliště zřizovaly a organizačně a provozně 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/vybory/vvvkm/zapis/zk018.htm)
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zajišťovaly podniky. Privatizací však tento systém skončil a odpovědnost za vzdělávání  

i majetek těchto škol, který byl vyjmut z privatizací podniků, musel převzít stát. Došlo tím 

k přetrhání vazeb mezi trhem práce a středními školami, které se pokoušíme nastavit dodnes. 

Jedním z důsledků těchto kroků byl pokles zájmu žáků o studium na středních odborných 

školách. 

Legislativní kroky se činily v duchu deetatizace, decentralizace, deideologizace, 

deuniformizace, dehonestace systému před rokem 1989 a diverzifikace. 

 

 

3.1  Dokumenty identifikující, deklarující vzdělávací politiku 

 

Se změnami ve vzdělávací politice počítalo Občanské fórum od samého počátku 

svého ustavení. Změny byly orientovány především na omezení vlivu státu na vzdělávání  

a na potlačení komunistické propagandy ve školách. „Odborné poradní orgány vznikly hned 

po listopadu 1989, a to nejprve v podobě Školské komise Občanského fóra. Za ministra 

Vopěnky pak existovaly dokonce dvě rady: Vědecká rada MŠMT a kolegium ministra 

školství, složené ze zástupců zájmových organizací. Tyto rady byly zrušeny ministrem Piťhou 

a místo nich vznikla parlamentní komise.“ (Veselý, Národní rada pro vzdělávání 1994–2014, 

2015, s. 15) 

Základním legislativním dokumentem, který určuje obecný právní rámec vzdělávací 

politiky, je Ústava ČR z 16. 12. 1992. Článek 33 Listiny základních práv a svobod, který 

upravuje práva občanů a povinnosti státu v oblasti vzdělávání, zní takto: 

1. Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví 

zákon. 

2. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle 

schopností občana a možnosti společnosti též na vysokých školách. 

3. Zřizovat školy jiné než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených 

zákonem: na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. 

4. Zákon stanoví, za jakých podmínek mají občané při studiu právo na pomoc státu. 
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Na významnější strategický dokument přišel čas až v podobě tzv. Bílé knihy, 

schválené vládou ČR v roce 2001. Do té doby se zpracovávalo množství analytických  

a hodnotících zpráv, z nichž později bylo při tvorbě strategických dokumentů čerpáno. 

 

 

3.1.1 Prohlášení OF 

 

K Občanskému fóru vytvořil Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., internetové 

stránky pod názvem Demokratická revoluce 1989. Z těchto stránek autorka čerpala základní 

dokumenty Občanského fóra (http://www.89.usd.cas.cz/cs/). Část s názvem Kultura 

programového prohlášení Občanského fóra „Co chceme“ z 26. 11. 1989 vysvětluje postoj 

Občanského fóra vůči vzdělávání: „Demokratické školství nechť je organizováno na 

humanitních principech, bez státního monopolu na vzdělávání. Společnost si musí vážit 

učitelů všech druhů škol a musí jim dát prostor pro uplatnění osobnosti. Vysokým školám je 

třeba vrátit historická práva, která zajišťovala nezávislost a svobodu akademické půdy, a to 

jak pro vyučující, tak i pro studenty. Vzdělanost společnosti pokládáme za nejcennější 

národní statek. Výchova a vzdělání musí vést k samostatnému myšlení a mravně 

odpovědnému jednání.“ 

 

 

3.1.2 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR 

 

Na prvním strategickém dokumentu pro vzdělávání v ČR (Národní program rozvoje 

vzdělávání v ČR – Bílá kniha) se začalo pracovat schválením hlavních cílů vzdělávací 

politiky usnesením vlády ČR 7. dubna 1999.11 Vzdělávací soustava se podle těchto cílů měla 

otevřít především v terciárním vzdělání, jehož nabídkou by se měla prodloužit průměrná 

doba vzdělávání na 16,7 roku, je zde patrný akcent na podporu dětí z méně podnětného 

sociálního prostředí. Vzdělávací systém by měl být prostupný, měl by rozvíjet klíčové 

                                                           
11 Usnesení vlády ČR č. 277 z 13. května 1999 „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České 

republice“. 

http://www.89.usd.cas.cz/cs/
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kompetence a příležitosti k celoživotnímu učení. Dalším úkolem byla příprava koncepce  

a strategie rozvoje dalšího vzdělávání a rovněž zvýšení veřejných výdajů na vzdělávání.  

Posléze vznikala strategie vývoje vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu, 

živý dokument, který se měl pravidelně revidovat. Bílá kniha byla prvním dokumentem, 

který byl pozitivně přijat veřejností. Důvodem bylo mimo jiné i to, že čerpala ze všech 

relevantních podkladů, jež do té doby vznikly. Významným podkladem byla Zpráva  

o národní politice ve vzdělávání – Česká republika, kterou vypracovala OECD, dále Výzva 

pro deset milionů, kterou vypracovali odborníci z řad veřejnosti, a další dokumenty státu 

především analytického a hodnoticího charakteru. Čerpala tedy z dokumentů, které 

zpracoval stát i samostatně veřejnost, sociální partneři a školy na tvorbě Bílé knihy12 

spolupracovali, oponenty byli i zahraniční experti. Bílá kniha nyla nadčasová, vztah 

společnosti a vzdělání shrnula do této věty: Úroveň vzdělání, kvalita i výkonnost 

vzdělávacího systému a především míra toho, jak společnost dokáže využít tvůrčího 

potenciálu všech svých členů, se staly rozhodujícím činitelem dalšího vývoje společnosti  

i ekonomiky. Věnovala se všem stupňům vzdělávání včetně terciárního a vzdělávání 

dospělých – dalšího vzdělávání. Bílá kniha pozbyla platnosti schválením Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Byť byla Bílá kniha kritizována pro 

nedostatečnou provázanost vzdělávacího systému a chybějící dlouhodobou vizi, byl to první 

strategický dokument, který v ČR do té doby fakticky vznikl. Předesílala své střednědobé 

ambice (r. 2005, případně r. 2010), své požadavky na revize. Implementace Bílé knihy byla 

rovněž narušována střídáním jmen na ministerských postech, a nebylo tedy možné zajistit 

„manažerská“ rozhodnutí s delší časovou platností. V tomto období vzrůstají požadavky na 

vybudování systému strategického řízení vzdělávání.  

 

 

3.2  Legislativa 
 

Typickým znakem legislativy po roce 1989 bylo zavádění rychlých opatření. Byla to 

přirozená cesta ke změnám, které si přála společnost, nedočkavá a těšící se na novou 

budoucnost. 

 

                                                           
12 Schválena usnesením vlády ČR č. 113 ze dne 7. února 2001.  
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3.2.1 Novely zákona č. 29/1984 Sb. v roce 1990 
 

Novelami školského zákona č. 29/1984 Sb. došlo v roce 1990 ke zrušení jednotné 

školy13 a „zavedení možnosti diferenciace výuky podle schopností a zájmů dětí, povinnosti 

jednotně ideové orientace výchovy a vzdělávání a zavedení právní subsidiarity14 škol15, čímž 

byl umožněn vznik nestátního školství, tj. škol církevních a soukromých (skončil tak 

zřizovatelský monopol státu)“. (MŠMT, Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989)  

V roce 1990 byly schváleny dvě novely školského zákona, č. 171/1990 Sb.  

a č. 522/1990 Sb. Školy získaly samostatnost nejen právní subjektivitou, ale rovněž se mohly 

transformovat na příspěvkové organizace (zákon č. 522/1990 Sb.). Důležitým aspektem pro 

zajištění kvality vzdělávání byl vznik České školní inspekce, která se stala samostatným 

správním orgánem ve školství (do té doby tuto funkci zastávali inspektoři odborů školství 

ONV či KNV). Šlo o zcela nový přístup ke vzdělávací politice, který se přirozeně od počátku 

potýkal s řešením dílčích problémů, jež vyvstaly v praxi.  

Novela školského zákona (č. 171/1990 Sb.) rovněž přinesla změny v povinné školní 

docházce, která byla zkrácena na devět let. Umožňovala též žákům 8. tříd odcházet na střední 

školy, v případě neúspěchu při přijímacích zkouškách či nezájmu odejít na střední školu  

z osmého ročníku pokračoval žák ve školní docházce v 9. třídě základní školy.16 

 

 

 

                                                           
13 Jednotná škola byla chápána především jako ujednocení vzdělávacích požadavků na stejně staré žáky, na 

něž byly dosud kladeny různě vysoké nároky podle toho, na jaký druh školy chodili (gymnázia, reálky, 
měšťanky). (Proměny povinné školní docházky, UN 33/2010) 
14  Právní subsidiarita: Princip, podle něhož má být každá aktivita státu a společnosti jen podpůrná 
(subsidiární), tj. jen v takových úkolech, na jejichž řešení nemůže nižší jednotka stačit. (Nový akademický 
slovník cizích slov) Právní subjektivita: Právo škol rozhodovat o ekonomických otázkách samostatně. 
Legislativní forma uznání autonomie školy činí školu právnickou osobou, jež ve vztazích vystupuje vlastním 
jménem a má též z takových vztahů samostatnou odpovědnost. Škola odpovídá za efektivní využívání 
finančních prostředků včetně mzdových, za personální agendu a za dodržování vzdělávacího programu. (UN, 
2002, č. 1, s. 16, Proč potřebují školy právní subjektivitu, Zdena Maláčová) 
15 U středních škol byla právní subjektivita povinná, u mateřských a základních škol nepovinná.  
16 Novela školského zákona z roku 1995 určila 9. ročník základní školy jako povinný. Povinnou devítiletou 

školní docházku v současnosti upravuje zákon č. 561/2004 Sb., současně byl novelou uzákoněn povinný rok 
předškolního vzdělání. 
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3.2.2 Zákon č. 564/1990 Sb. 

 

Zákonem o státní správě a samosprávě ve školství č. 564/1990 Sb. přešly kompetence 

včetně financování, které byly původně rozšířeny na několik ministerstev a množství dalších 

úřadů, na ministerstvo školství a nově zřízené školské úřady (zanikly v roce 2001 v důsledku 

zrušení zákona 564/1990). Ředitelé škol před rokem 1989 neměli vliv na hospodaření škol 

a nedisponovali fakticky žádnou zodpovědností za ekonomiku školy. Přijatým zákonem 

přijímali odpovědnost za financování školy prostřednictvím školských úřadů, ze kterých se 

hradily investiční i neinvestiční náklady17 školy vyjma platů zaměstnanců a nákladů na 

učebnice a učební pomůcky.18  

Změna v systému řízení škol s sebou nesla požadavky na vznik nových míst řídících 

pracovníků, systém na nové nároky na řízení nebyl připraven a mnohdy ředitelé škol či 

školských úřadů museli improvizovat a učit se navzájem z nových zkušeností. Dále byly 

„vytvořeny předpoklady pro rozvoj samosprávy v regionálním školství, která byla postavena 

na úrovni obcí a školských rad, jako samostatného prvku s okresní působností. Na úrovni 

jednotlivých škol však zákon nevytvořil samosprávnou protiváhu řediteli školy, který plnil 

na státních školách funkci nejnižšího článku státní správy ve školství.“ (MŠMT, tamtéž) 

„Státní správu vykonává ředitel školy, ředitel předškolního zařízení nebo školského 

zařízení, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, 

MŠMT… Samosprávu ve školství vykonávají obec, kraj a rady škol, jsou-li ustaveny.“ 

(Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství)  

Symbolem 90. let 20. století je privatizace. Řada podniků, které se významně 

podílely na výuce a financování učňovského školství, přešla do soukromých rukou či 

zkrachovala. Z tohoto důvodu došlo k významnému nárůstu financování učňovského 

školství, které přešlo na stát.  

 

 

 

                                                           
17 Investiční náklady – vstupují do pořizovací ceny dlouhodobého majetku; neinvestiční náklady – provozní 

náklady (např. provozní náklady na žáka).  
18 V roce 1992 byly zavedeny normativy na neinvestiční náklady školy. (pozn. aut.) 
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3.2.3 Zákon č. 138/1995 Sb. 

 

Novela školského zákona v roce 1995 č. 138/1995 Sb. se již týkala samotné 

organizace vzdělávacího systému. Určila dva stupně základního vzdělání, v prvním stupni  

5 let vzdělání a ve druhém 4 roky vzdělání. Změnila tak variabilitu 9. třídy na povinnost. 

Nabídka gymnázií umožňovala studium v délce 4, 6 a 8 let. Dále „zrušila všechny formy 

státem financovaného pomaturitního studia a zavedla vyšší odborné školy, podmínila státní 

uznání školy a jí poskytované vzdělání zařazením do sítě škol, předškolních a školských 

zařízení a schválením příslušné pedagogické dokumentace.“ (MŠMT, Zpráva o vývoji 

českého školství od listopadu 1989) Vyšší odborné školy, o nichž byla zmínka, prošly od 

roku 1991 „testovacím obdobím“. 19  „Jeho původním smyslem bylo vytvořit základ 

neuniverzitního, výrazně profesně orientovaného sektoru vzdělávání. Uvedená situace vedla 

k tomu, že se řada středních škol pokusila zavést vyšší odborné vzdělávání, což se podařilo 

asi 170 školám. Dalším podstatným okamžikem bylo zřízení nového typu vysoké školy 

neuniverzitního typu zákonem o vysokých školách z roku 1998, který vyšším odborným 

školám otevřel další prostor a možnosti transformace.“ (Trchlíková, 2005, s. 6) 

Se vznikem víceletých gymnázií a se zavedením povinné školní docházky v délce  

9 let došlo k několika jevům. Část žáků druhého stupně základním školám ubyla (významný 

vliv měla rovněž demografie, porodnost začala v 80. letech klesat, v 90. letech byl pokles 

markantní), naopak zavedením „devítiletek“ přišly střední školy na období 3–4 let o jeden 

postupový ročník. 

Novelou zákona o státní správě a samosprávě ve školství se dokončila nová struktura 

vzdělávacího systému v ČR. Na úrovni škol byl zřízen institut rady školy, samosprávnou 

protiváhou ředitele školy se stala kromě rady školy také obec, resp. obecní zastupitelstvo  

a výbory či komise. V dalším stupni byla utvořena školská rada, resp. školský úřad20, vše 

bylo zaštítěno ministerstvem školství, resp. vládou a Parlamentem ČR. 

                                                           
19  Novelou tzv. kompetenčního zákona č. 474/1992 Sb. náležela správní kompetence učňovského  
a zdravotnického školství pod ministerstvo hospodářství, resp. ministerstvo zdravotnictví. Tato změna byla 
dočasná, jelikož už zákon č. 272/1996 převedl učňovské i zdravotnické školství pod MŠMT.  
20  Školský úřad měl významné kompetence ve jmenování a odvolání ředitelů předškolních zařízení, škol  

a školských zařízení se souhlasem zřizovatele. Dále zřizoval či rušil příspěvkové nebo rozpočtové organizace 
anebo své organizační jednotky, např. ZUŠ, školská zařízení pro výchovu mimo vyučování, pro školní 
stravování, plavecké školy, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků atd. (Zákon 139/1995 Sb., 
o státní správě a samosprávě ve školství, www.dauc.cz, Wolters Kluwer ČR) 

http://www.dauc.cz/
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3.2.4 Zákon č. 347/1997 Sb. – reforma veřejné správy k 1. 1. 2001 

 

Reforma veřejné správy změnila „český školský systém na jeden z nejvíce 

decentralizovaných školských systémů v Evropě“. (MŠMT, Zpráva o vývoji českého 

školství od listopadu 1989) V zásadě šlo o přechod škol a školských zařízení, které do té 

doby spadaly pod dohled státu, do působnosti krajů. Tím došlo po deseti letech fungování  

k zániku školských úřadů k 31. 12. 2000. Reforma veřejné správy se tak zásadně promítla 

do státní správy ve školství, což ve svém důsledku přineslo povinnost samosprávy převzít 

velké množství kompetencí z oblasti státní správy do přenesené působnosti. Fakticky se 

tímto zákonem začaly rozdělovat činnosti veřejné správy, na kterou stát přenášel rovněž své 

povinnosti státní správy. Kompetence vykonávají kraje skrze samostatnou působnost  

i zajištění výkonu státní správy. 21  Zánikem školských úřadů přešlo i financování 

regionálního školství na kraje. Novelou zákona 564/1990 Sb. přešla povinnost zřizovat 

školy, předškolní zařízení a školská zařízení v právní formě příspěvkové organizace22 na 

kraje a obce. Zákon rovněž přikazoval „povinné vzdělávání pracovníků vykonávajících 

přenesenou státní správu ve školství v orgánech územní veřejné správy.“ (MŠMT, tamtéž) 

Kraje, resp. vyšší územní samosprávné celky, ustavil zákon č. 347/1997 Sb.,  

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. V rámci reformy územní veřejné 

správy vzniklo 14 vyšších územních samosprávných celků a 205 obcí s rozšířenou 

působností (zákon č. 314/2002 Sb.). Oficiálně kraje vznikly 1. ledna 2000 (zákon  

č. 129/2000), 12. listopadu téhož roku proběhly volby do krajských zastupitelstev. Již od  

1. ledna 2001 měly kraje přebírat náročnou agendu oblasti školství a mnohé jiné. Kraje se 

potýkaly s nedostatečným financováním i nedostatečným materiálním a personálním 

zabezpečením. Počátky fungování byly mnohdy chaotické a kraje byly od počátku nuceny 

si navzájem sdělovat informace, které byly významné pro zajištění chodu krajských úřadů  

a alespoň určité míry kvality služeb. Záhy vznikla Asociace krajů, která byla úředně 

zaregistrována 30. 8. 2001. Cílem spolupráce je podle stanov Asociace krajů zejména „hájit 

společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociaci v duchu principů, z nichž vychází 

Evropská charta místní samosprávy, hájit a prosazovat společné zájmy krajů v rámci 

fungování Evropské unie, vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro 

                                                           
21 Veřejná správa, samospráva, výkon státní správy v přenesené působnosti. 
22 Příspěvková organizace. 
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členy Asociace, podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, 

zaměstnanců krajů zařazených do krajských úřadů a zaměstnanců organizací zřizovaných 

kraji, …“ (Stanovy AK ČR)  

Kompletní převzetí školské agendy zřizovatele škol a školských zařízení bylo 

plánováno na 1. 1. 2003. Ujasnění dalších vztahů zřizovatel versus školy a školská zařízení, 

obec versus škola přinesla především změna zákona o státní správě ve školství 284/2002 Sb. 

Tím došlo k definitivnímu zrušení státního odvětvového řízení. Výkonná pravomoc připadla 

částečně školám a školským zařízením a jejich zřizovatelům, tedy krajům a obcím  

s přenesenou působností.  

Takové uspořádání s sebou přinášelo výhody i nevýhody. Například odbornému 

školství hrozilo, že se ocitne po odstřihnutí od „mateřských“ ministerstev bez náležité 

odborné opory, na niž bylo doposud zvyklé. Například ministerstvo zemědělství zřídilo tzv. 

trvalou vzdělávací základnu, kam byly zařazeny vybrané odborné školy na základě 

uzavřených rámcových smluv o spolupráci.23 Trvalá vzdělávací základna je zařazena mezi 

vzdělávací subjekty Ministerstva zemědělství ČR a jejím cílem je zvyšovat kvalitu 

odborného vzdělávání na školách a rozvíjet další, celoživotní odborné vzdělávání.  

 

 

3.2.5 Zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb. 
 

Dalším významným exekutivním počinem v oblasti regionálního školství je 

schválení zákonů č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů. Tento zákon mimo jiné řešil systém financování 

škol (normativní metody), což předchozí školské zákony opomíjely. Zavedl se dvoukolový 

systém financování škol – republikové a krajské normativy, propojení systému financování 

s RVP, definovaly se normativy. „Celá filozofie zákona je opřena o filozofii vzdělávacích 

programů (§ 3, 4, 5). Jsou zcela novým fenoménem. Zákon zmiňuje jejich dvoustupňovost, 

zavádí pojmy rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy, popisuje jejich 

                                                           
23 K tomuto účelu existuje adresář škol trvalé základny s neomezenou platností certifikátu, kterých bylo  
k datu 1. 1. 2016 30, a dále škol trvalé základny s časově omezenou platností certifikátu, kterých je 10. 
(http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/trvala-vzdelavaci-
zakladna-mze/) 

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/trvala-vzdelavaci-zakladna-mze/
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/trvala-vzdelavaci-zakladna-mze/
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parametry… Zákon také podrobněji popisuje způsoby hodnocení škol (§ 12). A to nejen jako 

externí hodnocení Českou školní inspekcí, ale také vlastní hodnocení školy nebo, chceme-li, 

autoevaluaci, která je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy.“ 

(Novinky základního vzdělávání, 2004)  

Průlomový byl školský zákon zvláště pro ředitele mateřských a základních škol, na 

které přešla část kompetencí státní správy s odkazem na správní řád.  

Zákon přinesl všem školám právní subsidiaritu a rovněž umožnil, aby si školy samy 

rozhodovaly o svých vnitřních záležitostech. Systém rovněž umožňoval a podporoval účast 

sociálních partnerů na rozhodování o záležitostech a aktivitách školy tím, že upravoval 

zastoupení ve školských radách. 

„Školský zákon přijatý v roce 2004 oficiálně zahajuje kurikulární reformu, která je 

ve fázi přípravy od roku 2001 a jejíž podstatou je zavedení dvoustupňového kurikula. Ze 

zákona vyplývá školám povinnost vypracovat školní vzdělávací programy (ŠVP), které 

budou v souladu se závaznými rámcovými vzdělávacími programy (RVP)… RVP ZV 

deklaruje jako hlavní cíl vzdělávání sadu klíčových kompetencí, učivo se má stát pouze 

nástrojem k jejich osvojení. To je samo o sobě velká změna ve společnosti adorující faktické 

vědomosti. Nikdo jí však nevysvětlil, proč je takováto změna nezbytná. Toto rozhodnutí 

přichází v čase, kdy o přednosti kompetencí před zapamatovatelnými znalostmi ještě 

neuvažovala či pochybuje část odborníků. Strategie, kterou MŠMT při vypracovávání 

kurikulární reformy i při jejím prosazování používá, naznačuje, že podstata proměny 

vzdělávání není dostatečně jasná ani rozhodujícím činitelům: politikům, vedoucím 

úředníkům a zpočátku patrně ani části autorů nového kurikulárního rámce.“ (Botlík, 2005, 

s. 31–32) 

Zákon se rovněž věnuje např. individuálnímu vzdělávání, nadaným žákům, 

vyučování náboženství, právům a povinnostem žáků, minimálnímu průměrnému počtu žáků. 

MŠMT prezentovalo nový školský zákon ve smyslu prohlubující se demokratizace 

vzdělávání a posilujícího evropského rozměru. Více zapojuje veřejnost do procesů 

projednávání návrhu oborů vzdělání, rámcových vzdělávacích programů, dlouhodobých 

záměrů rozvoje vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky apod., rozšiřuje 

práva a povinnosti účastníků vzdělávání i vně škol a školských zařízení, dokončuje převod 

kompetencí ke zřizování škol a řízení školství na nižší úroveň řízení a rozšiřuje autonomii 

škol a školských zařízení. MŠMT rovněž novým školským zákonem akcentuje celoživotní 
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přístup k učení, zavádí rámcové a školní vzdělávací programy, zavádí „nové pojetí maturitní 

zkoušky, zvyšuje prostupnost vzdělávací soustavy, např. zavedením zkráceného studia pro 

získání středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, a umožňuje bezplatnou 

docházku do posledního ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí.“ 

„Zákon o pedagogických pracovnících upravil předpoklady pro výkon funkce 

ředitele školy a činnosti pedagogických pracovníků, zároveň stanovil předpoklady získání 

kvalifikace pedagogických pracovníků na jednotlivých stupních vzdělávací soustavy, 

definoval přímou pedagogickou činnost a také v souladu s rostoucími požadavky na osobní 

a profesní rozvoj pedagogických pracovníků zavedl povinnost jejich dalšího vzdělávání.“ 

(MŠMT, Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989) 

Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon 179/2006 Sb.) umožnil 

dospělým certifikovat své zkušenosti a dovednosti, jež nabyli mimo daný vzdělávací systém. 

Zákon rozlišoval úplnou profesní kvalifikaci, profesní kvalifikaci, Národní soustavu 

kvalifikací, kvalifikační standard profesní kvalifikace, hodnoticí standard profesní 

kvalifikace, podmínky udělení autorizace, autorizované osoby, zkoušky, osvědčení atd. 

Summa summarum, dvacet let po listopadu 1989 se stal výsledkem vzdělávací 

politiky, byť bez řádné koncepce a občas s poněkud překotným přijímáním změn, 

decentralizovaný systém řízení a správy školství. Úlohou MŠMT je především tvorba 

koncepcí a strategií (aktuálně: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky na období 2015–2020, Strategie vzdělávací politiky České republiky do 

roku 2020, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, …), příprava legislativních norem 

pro výkonné a operativní činnosti. Zřizovateli škol a školských zařízení jsou kraje, přičemž 

existují výjimky, kde jsou zřizovateli zákonem určená ministerstva. Na úrovni obcí reguluje 

samospráva podmínky pro povinnou školní (v současné době i předškolní) docházku. 

Všechny školy fungují na principu subsidiarity.  

V roce 2014 dělal EDUin průzkum veřejnosti i odborníků (732 respondentů) 

zaměřený na kvalitu školství a vzdělávací systém, jehož výsledek je prezentován na obrázku 

č. 2 a kde se odlišují názory odborníků (figurka s kravatou) a veřejnosti. Odborníci jsou 

výrazně skeptičtější než veřejnost v tom, zda stát vytváří dobré podmínky pro kvalitní 

školství. 
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Obrázek 1 - Průzkum EDUin24  

 

 

3.3  Kurikulum 
 

Termín kurikulum se skloňuje v souvislosti se vzděláváním. Pochází z latinského 

slova „curriculum“, což znamená běh. V pojetí vzdělávání můžeme kurikulum chápat jako 

aktivitu, pohyb či směr, který vede k cílům vzdělávání. Pohyb je odůvodnitelný  

a odůvodněný, má svůj obsah. Jako kurikulární reformu tedy můžeme chápat změny ve 

vzdělávání, které reprezentují změny, revize strategií, vizí, cílů a obsahů. 

 

 

 

 

                                                           
24 Zdroj: http://ceskomluvi.cz/wp-content/uploads/2014/01/Eduin_130923_vyzkum_srovnani-1.pdf 

 

http://ceskomluvi.cz/wp-content/uploads/2014/01/Eduin_130923_vyzkum_srovnani-1.pdf
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3.3.1 Osnovy po roce 1989 

 

Novelou školského zákona v roce 1990 došlo ke zrušení tzv. jednotné školy. Počínaje 

školním rokem 1996/97 se začaly zavádět nové kurikulární dokumenty koncipované na 

principu dvouúrovňového modelu participativní kurikulární politiky. Vznikly rámcové 

vzdělávací dokumenty, které byly podpořeny modelovými programy, dále školní kurikulární 

dokumenty, konstruované na principu tematických nebo ročníkových vzdělávacích bloků. 

Následně vznikaly programy, z jejichž praktického použití vzešly dnešní rámcové 

vzdělávací programy. 

 

 

3.3.2 Koncepty vzdělávacích programů 

 

Do ustavení rámcových vzdělávacích programů zákonem 561/2004 si mohly školy 

vybírat ze tří vzdělávacích programů – Národní škola, Obecná škola, Základní škola.25 Po 

zrušení tzv. jednotné školy v roce 1990 byly zpracovány rámcové učební osnovy, které 

redukovaly velmi náročné učivo stanovené školskou reformou z roku 1976. Následně byly 

ve školním roce 1993/94 otevřeny projekty Obecná škola a Občanská škola, které byly 

prvním faktickým nasměrováním vzdělávací politiky směrem k potřebám dětí a k vytvoření 

klimatu ve školách, které působí pozitivně a motivačně pro její účastníky. 

Základní škola byla nejvíce využívaným vzdělávacím programem, což se 

vysvětlovalo konzervativním přístupem s vazbou na tradice, které byly v českém 

vzdělávacím prostoru ukotveny. Ty spočívaly v přesně strukturovaném programu pro každý 

ročník základní školy, jak je patrné z tabulky číslo 2. Vstupem žáka do dalšího ročníku se 

předpokládala určitá míra vzdělání a předpokladů pro zvládnutí navazujícího učiva.  

 

 

Tabulka 2 - Učební plán pro Základní školu 

Předmět 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

                                                           
25 Tabulky pocházejí ze zprávy MŠMT z 8. dubna 2009 pod číslem jednacím 8067/2009-22. 
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Český jazyk 40 16 

Cizí jazyk   9 12 

Matematika 22 16 

Prvouka 7    

Přírodověda    
7 

 

Vlastivěda     

Chemie       4 

Fyzika      6 

Přírodopis      6 

Zeměpis      6 

Dějepis      6 

Občanská výchova      4 

Rodinná výchova      4 

Hudební výchova 
 6  

8 

4 

Výtvarná výchova 6 

Praktické činnosti  3  4 

Tělesná výchova 10 8 

Volitelné předměty       6 

Disponibilní časová dotace 5 13 

Týdenní časová dotace 
povinných předmětů 

20 20–22 24–26 24–26 24–26 29 
29–
30 

31–
32 

31–
32 

Celková týdenní povinná 
časová dotace 

117 121 

Nepovinné předměty   

 

Zdroj: file:///C:/Users/heroldova/Downloads/SP_UP_2009_10.pdf 

 

Obecná škola umožňovala variabilitu učebních plánů. Byla však více využívána pro 

první stupeň základních škol, kde školy vítaly možnost přizpůsobení obsahu výuky 

aktuálním dovednostem a vědomostem žáků na prvním stupni. Cílem výuky prvního stupně 

bylo naučit dítě číst, psát a počítat. Druhý stupeň byl zaměřen na přípravu budoucího občana 
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– zavedení tématu výchova občana. Na druhém stupni už rozvolněnost obsahu výuky tolik 

žádaná nebyla, proto se často výuka přizpůsobila vzdělávacímu programu Základní škola. 

Obecná škola byla variantou vzdělávání od 1. 9. 1997. Zaváděla tzv. časové dotace pro 

jednotlivé předměty vyjádřené v procentech z celkové týdenní povinné časové dotace – viz 

tabulka číslo 3. 

 

Tabulka 3 - Učební plán pro Obecnou školu 

Povinné předměty 
Ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 26 

Cizí jazyk   7 

Matematika 17 

Prvouka 6   

Přírodověda    
6 

Vlastivěda    

Hudební výchova 7 

Výtvarná výchova 8 

Tělesná výchova*) 9 

Dramatická výchova 4 

Disponibilní časová dotace 10 

Týdenní časová dotace povinných předmětů 20 20–22 24–26 24–26 24–26 

Celková týdenní povinná časová dotace 116 

Nepovinné předměty  

 
*) Plus 150 minut týdně rekreační pohybová výchova. 

Zdroj: file:///C:/Users/heroldova/Downloads/SP_UP_2009_10.pdf 

 

Národní škola byla nejméně využívaným vzdělávacím programem. Obsah výuky 

mezi ročníky byl velmi variabilní, rozlišoval mezi základní a tzv. nadstavbovou částí 

vzdělání. Nadstavbová část umožňovala diferenciaci studia podle zájmů, požadavků na 

individuální péči apod. Vzdělávací program Národní škola byl v podstatě základem pro 
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tvorbu RVP z hlediska mezipředmětových vazeb, tedy učení žáků v souvislostech  

a s využitím vědomostí a dovedností, které získali při jiných aktivitách. Z tohoto hlediska 

byla Národní škola pro pedagogy nejnáročnější, inovativní, tedy neprozkoumaný prostor v 

oblasti vzdělávání. Vyžadovala týmovou spolupráci pedagogů, jejichž ideje vzdělávání byly 

podobné. Národní škola měla být „otevřeným a prostupným projektem, který bude vycházet 

ze zkušeností učitelů z praxe na základních školách a umožní změnit klima na školách tak, 

aby do nich děti chodily rády“.26 

 

Tabulka 4 - Učební plán pro 1. stupeň Národní školy 

Předmět 
  Ročník   

1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 36 

Matematika 20 

Prvouka 7   

Vlastivěda    3 

Přírodověda    4 

Hudební výchova 5 

Výtvarná výchova 5 

Pracovní výchova 5 

Tělesná výchova 10 

Cizí jazyk   9 

Základní část 18 18 22 23 23 

Minimum nadstavbové části 1 3 1 2 2 

Týdenní minimum 19 21 23 25 25 

 

Zdroj: file:///C:/Users/heroldova/Downloads/SP_UP_2009_10.pdf 

 

Kontinuálně existovaly další učební plány vzdělávacích programů: Pomocná škola, 

Přípravný stupeň pomocné školy, učební plán Rehabilitačního vzdělávacího programu 

pomocné školy. 

                                                           
26  Převzato ze vzdělávacího programu pro 1.– 9. ročník Národní školy. Autorem je Asociace pedagogů 

základního školství ČR, 1997. 
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3.3.3 Rámcové vzdělávací programy 

 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) vstoupily v platnost v lednu 2005 zákonem  

č. 561/2004 Sb. Byly chápány jako zcela novátorský, výjimečný projekt kurikulární reformy 

na počátku tohoto tisíciletí. Na školních „osnovách“ se rámcově podílel stát a detailněji je 

měla zpracovávat škola, byla tedy zavedena dvoustupňová tvorba kurikula. Tímto vznikla 

liberalizace škol při tvorbě osnov a vzájemná diferenciace mezi školami. S pilotáží RVP se 

začalo v roce 2001. Podpůrnými dokumenty byly Metodiky pro tvorbu školských 

vzdělávacích programů, od roku 2003 byli školám přiděleni gestoři, kteří pomáhali s tvorbou 

a realizací školských vzdělávacích programů. Pilotáže měly za úkol vytvořit programy pro 

jednotlivé obory. Jedním z cílů RVP bylo zavedení mezioborových vazeb a integrace 

předmětů v procesu vzdělávání. 

Povinnost vzdělávat podle RVP, resp. ŠVP, měly základní školy ve školním roce 

2007/2008. Vzdělávání je v RVP rozděleno na devět oblastí, které jsou reprezentovány 

oborem či několika provázanými příbuznými obory. Základním předpokladem vzdělávání 

jsou klíčové kompetence, které se na základních školách definují v oblasti učení, řešení 

problémů, komunikace, občanství, práce a sociální a personální oblasti. 
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4 Závěr teoretické části 
 

Autorka práce v teoretické části rozebírala nejdůležitější opatření vzdělávací politiky 

mezi lety 1989–2010. Pro účely změn, které v tomto období proběhly, bylo třeba obsáhnout 

legislativní změny, jež výrazně ovlivnily podobu vzdělávacího systému v ČR, ať už šlo  

o školský zákon, zákon o státní správě a samosprávě, či o privatizaci, která zasáhla 

především střední školství. V úvodu autorka definovala základní pojmy a znaky vzdělávací 

politiky, vize a cíle vzdělávací politiky, které jsou směrodatné pro kvalitní, efektivní  

a dlouhodobé rozhodování v oblasti vzdělávání. Opatření, jež se přijímala na počátku 90. 

let, nebyla dostatečně podložena strategií, vizemi a cíli, což mělo za následek nestabilní 

prostředí ve vzdělávání v ČR. Autorka v úvodu práce objasnila hlavní pohnutky změn,  

k nimž po roce 1989 došlo. Vzdělávací politika se realizovala skrze aktéry vzdělávací 

politiky, kteří přicházeli z řad široké veřejnosti. Zadání veřejnosti šlo zejména směrem 

jakýchkoliv změn, které symbolizují odklon od normalizačního období před rokem 1989.  

Cíl práce byl definován jako srovnání kurikulárních a legislativních dokumentů, 

identifikace, popis a analýza základních trendů a vývojových tendencí v oblasti vzdělávací 

politiky. K naplnění tohoto cíle autorka využila legislativní dokumenty – zákon č. 29/1984 

Sb., č. 564/1990 Sb., č. 138/1995 Sb., č. 347/1997 Sb., č. 129/2000 Sb., č. 284/2002 Sb.,  

č. 314/2002 Sb., č. 561 a č. 563/2004 Sb. Dalším podkladem byly kurikulární dokumenty – 

Základní škola, Obecná škola, Národní škola, Rámcový vzdělávací program, resp. školní 

vzdělávací program. Úkolem autorky bylo v teoretické části definovat, popsat a srovnat 

stěžejní dokumenty, které byly výsledkem vzdělávací politiky. Autorka v práci akcentovala 

především rozhodovací část vzdělávací politiky, tedy oblasti vzdělávání, jež vzdělávací 

politika ovlivňuje legislativní formou. Oblastí zájmu tedy byla struktura vzdělávacího 

systému, systém ověřování znalostí a kurikulum. Tendence vzdělávací politiky od roku 1989 

směřovaly spíše k opatřením, která měla transformovat centralistický systém s výrazným 

mocensko-politickým pojetím na humanitní, demokratickou, liberální společnost. Byť 

opatření nebyla koncepční a dílčí kroky nebyly dostatečně komunikovány a děly se bez 

dostatečných podkladů a analýz, tuto část transformace považuje autorka za úspěšnou. 

Dozajista došlo k nežádoucím efektům, které byly převážně zapříčiněny kroky nikoliv 

vzdělávací politiky, ale změnami v dalších oblastech veřejné správy. Příkladem může být 

vliv privatizace na střední odborné školství, zákon o státní správě a samosprávě, odvětvové 



 

54 
 

řízení škol. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí pro účely reformy vzdělávání určit právní rámec, 

který měl definovat potřebnou oporu v zákonech a případně vznést požadavky na jejich 

revizi, resp. novelizaci. Obecně reforma vyžadovala změny strategické, legislativní, 

organizační, finanční a personální. Autonomie škol bez přípravy však byla zároveň sítem 

pro řídící pedagogické pracovníky, kterým prošli především ředitelé schopní a ochotní se 

učit zcela novému systému fungování vzdělávací soustavy. České školství prokázalo, že má 

velmi silné historické kořeny. Byť dnes nabízí širokou škálu možností vzdělávání, 

nezapudilo některé osvědčené tradiční přístupy, jež jsou určitou jistotou, stabilizátorem  

v období reformace školství, která fakticky probíhá dodnes. Kurikulární dokumenty 

vznikaly za výrazného přispění sociálních partnerů, tedy nepřímých aktérů vzdělávací 

politiky. Jsou přijímány legislativně a vyžadují strategické pojetí vzdělávání. Vzdělávací 

politika vytváří široký prostor pro diskuze s přímými aktéry a sociálními partnery především 

v oblasti práva, ekonomiky, vzdělávání, trhu práce, oblasti organizace, řízení, managementu, 

personalistiky a je s nimi úzce provázána.  
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5 Praktická část 
 

Praktická část je strukturována tematicky, přičemž základními tématy jsou 

kurikulární dokumenty (školní osnovy z přelomu 80. a 90. let, rámcový vzdělávací program 

a školní vzdělávací program), řízení školy z pohledu kompetencí ředitele a reforma 

financování regionálního školství. Tato tři témata vyplynula z teoretické části jako klíčová 

pro naplnění cílů diplomové práce. V průběhu práce na praktické části si autorka uvědomila 

rozdílná časová směřování mezi zvolenými okruhy. Rozhovory k RVP a ŠVP probíhaly  

v čase minulém a přítomném, zatímco o kompetencích ředitele jsme s řediteli hovořili jako  

o tématu, které je aktuální. Posledním okruhem – reformou financování regionálního 

školství – míří autorka do budoucnosti, k predikci dopadů reformy na konkrétní školu. 

Autorku rovněž zajímalo, nakolik podrobně se touto otázkou ředitelé zabývají a jak  

k avizovaným změnám přistupují. K tomuto kroku autorka přistoupila poté, co se v rámci 

přípravy polostrukturovaných rozhovorů setkala s jednotně kladným názorem na principiální 

nastavení financování regionálního školství (stát, kraj, zřizovatel). To byl podnět k zacílení 

otázky na reformu financování regionálního školství z hlediska změn v tzv. normativech. 

Autorka se domnívá, že je tato časová disproporce ve zvolených tématech nevýznamná, 

jelikož by neměla mít dopad na řešená témata.  

Východiska cílů pro výzkumnou část práce určila část teoretická: 

1. vyhodnotit přínos RVP pro český školní vzdělávací systém, 

2. popsat aktuální pozici ředitele školy, 

3. predikovat dopady reformy financování regionálního školství.  

Otázka vzdělávacích programů, plánů a obsahu představuje jednu ze základních snah 

vyplývajících z transformace školství po roce 1989. Kurikulární dokumenty, které tyto 

otázky měly zahrnovat, měly být určitou symbolikou pro modernizaci školství. Diskuze  

o tom, kam směřovat české školství a jak naplňovat vzdělávací cíle, musely být v toku času 

zhmotněny ve výsledky. Vznikly strategické a koncepční dokumenty, proběhla řada 

legislativních iniciativ a změn, nové kurikulární dokumenty se zavedly do praxe. Ty již dnes 

mohou ředitelé hodnotit, byť nikoliv z dostatečného odstupu. 

Druhým tématem, kterému věnuje autorka pozornost, je role ředitele základní školy  

v současném systému. K její proměně docházelo nedlouho po roce 1989, kdy proběhla 
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decentralizace ve školství a uzákonění právní subjektivity škol. Ředitelé nebyli na tyto 

změny připraveni, neměli dostatek informací a vědomostí (především právních, 

ekonomických, účetních) ani manažerské a personalistické dovednosti. Okruh jejich 

povinností se nekontrolovaně rozšiřoval. Ředitel již není především pedagog, ale spíše 

manažer. Hledáme tedy odpověď na otázku, čím má být dnešní ředitel základní školy. 

Financování regionálního školství jako třetí téma je podstatnou součástí transformace 

školství. Kompletní změna systému nemohla být učiněna bez celospolečenské ekonomicko-

sociální reformy. Třetím tématem sleduje autorka samostatnost ředitelů a jejich schopnost  

a ochotu se samostatně a iniciativně připravit na změny související s reformou financování 

regionálního školství. Autorku zajímá, jak k reformě ředitelé přistupují a jaké dnes očekávají 

dopady pro své školy.  

Různá šíře jednotlivých probíraných témat při rozhovorech je vypovídajícím prvkem 

toho, jak téma ředitelé vnímají a čím se ve své praxi nejvíce zaobírají. 

 

 

5.1 Metodika rozhovoru 

 

Diplomová práce v zásadě řeší tři okruhy vzdělávací politiky, tedy modularizaci cílů  

a obsahu vzdělávání, řízení školství a financování. Součástí praktické části tedy bude 

zkoumání, jak na tyto okruhy nahlížejí dlouholetí pedagogové a ředitelé základních, 

popřípadě středních škol v Praze 5. Byť je jejich počet redukován na malý vzorek deseti 

dotázaných, jejich působnost je omezena na velmi malé území, takže výsledky tohoto 

průzkumu mohou být náznakem určitého trendu a rovněž inspirací a vodítkem pro 

zevrubnější průzkum a zkoumání v širším měřítku. 

Autorka za účelem vypracování praktické části zvolila polostrukturovaný rozhovor27. 

Důvodů bylo několik. Předně očekávala, že respondenti sami rozšíří témata o to, co je pálí, 

čím se zabývají, co by změnili, vylepšili, podpořili či naopak zavrhli. Polostrukturovaný 

                                                           
27  „Rozhovory se používají ve většině plánů kvalitativního výzkumu. V případě semistrukturovaných 

rozhovorů se před nimi připraví návod pro zkoumání předpokládaných témat. V kvalitativním rozhovoru se 
předpokládá vytvoření určitého přátelského vztahu s informantem. Semistrukturovaný rozhovor má často za 
cíl rozebrat podrobně témata nalezená pomocí narativního interview, v němž výzkumník vyprovokuje 
informanta k vyprávění.“ (Pedagogická encyklopedie, Jan Průcha, str. 821) 
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rozhovor v takových případech využívá autorka jako vhodný nástroj k přirozenému  

a plynulému toku rozhovoru, jelikož umožňuje volně přidružovat otázky, měnit je, 

vynechávat či pokládat podle vhodnosti situace. Na začátku každého setkání autorka 

seznámila ředitele s důvodem setkání, s okruhy, které chce pro účely diplomové práce 

probrat. Dále položila zjišťovací otázky týkající se délky pedagogické praxe, délky praxe ve 

funkci ředitele a roku narození. Více informací o dotazovaných autorka sdělovat nebude  

z důvodu zachování anonymity. 

V úvodu polostrukturovaného rozhovoru autorka pokládala dotazovaným 

jednorázové otázky, kterými je navedla k řešeným tématům. Pro vedení polostrukturovaného 

rozhovoru byla podstatná příprava základních otázek k jednotlivě diskutovaným okruhům 

tak, aby vedly ke klíčovým informacím, jež se dají dále rozpracovávat. Podle reakcí ředitelů 

následně autorka pokládala doplňující otázky a sondovala maximum informací  

o diskutovaném problému. 

Pro účely maximální efektivity vedených rozhovorů autorka zkusila vést několik 

předběžných rozhovorů s pedagogy a odborníky na vzdělávání, aby si ujasnila základní 

směry a cíle rozhovorů a připravila se na možné reakce dotazovaných.  

Rozhovory byly vedeny vždy v kancelářích ředitelů. Jak již bylo zmíněno, autorka 

nejprve seznámila ředitele s důvodem setkání, vysvětlila, jakým způsobem bude veden 

rozhovor, a položila několik zjišťovacích otázek. Následně z důvodu „správného naladění“ 

dotazovaného na rozhovor položila několik otázek ke škole, zajišťování pedagogického 

sboru, výchovným problémům, investicím do školy apod. Témata na úvod rozhovoru si 

autorka vždy vyhledala z veřejně dostupných zdrojů a cílem bylo potvrdit skutečný zájem  

o konkrétní školu.  

 

Prvním okruhem polostrukturovaného rozhovoru byly cíle a obsah vzdělávání v podobě 

rámcových vzdělávacích programů, potažmo školních vzdělávacích programů.  

Základní otázka:  

Jsou rámcové vzdělávací programy vhodným nástrojem moderního a efektivního 

vzdělávání?  
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Doplňující otázky:  

Souhlasíte s rozvolněním vzdělávacího obsahu RVP, resp. ŠVP do dvou základních 

vzdělávacích bloků, tedy do prvního a druhého stupně?   

Definoval(a) byste pozitiva a negativa, resp. přínosy a možná rizika těchto zmíněných 

kurikulárních dokumentů? 

Jak nahlížíte na vaši účast na tvorbě ŠVP, měla pro vás tato aktivita nějaký užitek? 

 

Druhým okruhem bylo řízení školy. Zde se autorka zabývala především rolemi, které 

současný ředitel musí v rámci své pozice zastávat. Ředitel školy je pedagogem, manažerem, 

který tvoří politiku školy, řídí pedagogický proces, kontroluje ho a hodnotí, je „duší“ školy, 

zaměstnavatelem (vybírá a přijímá zaměstnance, plní zákonné povinnosti, odměňuje, 

hodnotí, kontroluje, motivuje, zprostředkovává další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

ukončuje pracovní poměry), je správním orgánem, musí být dobrým hospodářem  

a správcem, musí spolupracovat a komunikovat se zřizovatelem, školskou radou, rodiči. Je 

osobností, nositelem morálních hodnot.  

Základní otázka:  

Kdo je ředitel školy a jakou roli zastává? 

Doplňující otázky: 

Kým má být ředitel školy a jaké role má zastávat? 

Které úkoly byste v současnosti delegoval(a) a proč? 

 

Třetím okruhem bylo financování školy. V současnosti regionální financování školství 

reflektuje na výraznou decentralizaci školství a zároveň akceptuje roli státu jako objednatele 

určité úrovně výstupů vzdělávání. Ředitel školy má odpovědnost za svěřené finanční 

prostředky a odpovídá za zpracování výroční zprávy o hospodaření školy. Autorku původně 

zajímalo, zda jsou ředitelé se současným víceúrovňovým financováním spokojeni, zda jim 

vyhovuje, případně zda by měli jinou představu o optimální podobě financování 

regionálních škol. Současný model dává ředitelům jistotu naplnění rozpočtu od státu  

a zřizovatele, poskytuje rovněž prostor pro jejich vlastní iniciativu, hledání sponzorů  
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a dalších podporovatelů školy. Během přípravy na rozhovory se však ukázala tato otázka 

jako nezajímavá, jelikož při testování otázek vycházela jednoznačná shoda pro nastavení 

současného systému. Volba tedy padla na připravovanou reformu regionálního financování, 

která by měla zavést spravedlivější financování škol a finance pro konkrétní školy sjednotit. 

Cílem této otázky bylo zjistit, jak o změnách ředitelé smýšlejí ještě před jejich implementací 

v praxi.  

Základní otázka – původní:  

Považujete několikaúrovňové financování regionálního školství za optimální pro vaše 

působení ve škole v roli dobrého hospodáře a správce? 

Základní otázka upravená po přípravném testování: 

Co očekáváte od připravované reformy financování regionálního školství, jaké dopady může 

mít na vaši školu? 

 

 

5.2 Rozhovory 

 

Jednotlivé rozhovory jsou rozděleny na tři deklarovaná témata s krátkým shrnutím 

postřehů autorky. V tématech použila autorka záměrně větší množství citací pro zachování 

autentičnosti rozhovoru. Celková analýza a shrnutí následují po vyčerpání všech rozhovorů 

s deseti řediteli. 

 

 

5.2.1 Respondent A 

Údaje: 40 let pedagogické praxe, 18 let ředitel 

Téma: RVP, ŠVP 

Ředitel má na RVP rozporuplný názor. Zvláště vidí problém v přestupech žáků, kde se 

nejvíce projevuje nesoulad školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Nejčastěji se 

to projevuje v jazykové výuce, v předmětech typu informatika, chemie, fyzika, dějepis  

a zeměpis. V některých předmětech jde o odlišné osnovy, například dějepis začínají 

středověkem, jelikož pravěk probírají v předmětu člověk a jeho svět. Fyzika, chemie  
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a informatika je vyučována v rozdílných ročnících, takže zde může dojít k rozdílu „jedné 

učebnice“. Možnost svou školu profilovat považuje za pozitivum. 

Jako další problém respondent zmínil příliš velký důraz na kompetence. „V zásadě musíme 

naplnit i učivo, i kompetence a podle mého názoru je prostoru pro výuku málo. Myslím, že 

na rozdíl od jiných zemí máme počet hodin výuky menší.“ S tím souvisí i příliš mnoho 

volnosti v odpoledních hodinách. „Co dělají žáci odpoledne? Jak tráví svůj volný čas?“ ptá 

se ředitel. Je toho názoru, že by v dopoledních hodinách měla probíhat výuka základních 

předmětů k získání vědomostí, odpolední výuka by měla být věnována pohybovým, 

výtvarným, tvůrčím, občanským a dalším podobným aktivitám. Pokud se má současně 

vychovávat a vzdělávat, pak je ředitel toho názoru, že prostoru je málo.  

Současně v tomto okruhu zmínil problém nedostatečné motivace žáků. Podle jeho zkušeností 

žáci „vědí“, že se vždy na nějakou střední školu dostanou, ať mají jakékoliv vysvědčení. 

Nemají tedy důvod se snažit na sobě pracovat. Ani vize do budoucna jim nenapovídá, že by 

měli mít obavy z maturity, práci při takové míře nezaměstnanosti vždy seženou… Přitom 

nevědí, jaká konkurence je v budoucnu čeká, že tady bude 94 % středoškolsky vzdělaných 

s maturitou a velmi vysoké procento vysokoškolsky vzdělaných. 

Na otázku k tvorbě ŠVP ředitel odpověděl, že s tím ve škole měli velké problémy, museli 

definovat průřezová témata, zpracovat je do všech předmětů, museli přemýšlet, jak by mohli 

tato témata naplnit. Každou hodinu bylo nutné zapisovat informace o průřezových tématech 

do třídních knih za účelem kontroly ČŠI. Celá tato práce se podle ředitele nafoukla  

a nabobtnala. „Kompetence, průřezová témata, obtížně se to plní. To ovšem ČŠI vůbec 

nezajímá. Oni pouze kontrolují, jestli je něco zapsáno.“ Ředitel však věří, že se průřezová 

témata brzy zruší, jelikož nemají efekt a jsou příliš velkou zátěží pro pedagogy. Podle něj 

má RVP více negativ než pozitiv. Svým velkým dílem za to nese vinu MŠMT. „Na začátku 

prací na ŠVP nám řekli, abychom zapomněli na učebnice a tvořili vlastní výukové materiály, 

abychom upustili od formativního hodnocení, hodnotili slovně každého žáka, tvořili 

portfolia atd. Kam jsme dospěli nyní?“ ukončuje ředitel téma.   

 

Téma: role ředitele školy 

Kompetencí a povinností ředitelů přibývá. Ředitel si vždy nové povinnosti nastuduje, což je 

nejvíce zatěžující z hlediska času. Jakmile má problematiku nastudovanou a zažitou, dá se  

s penzem povinností pracovat a zahrnout je do harmonogramu prací. „Neumím si představit, 
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že bych nějakou svou povinnost či kompetenci předal někomu dalšímu. Nad svou školou 

chci mít kontrolu, a i kdybych předal část svých kompetencí, za výsledky ručím osobně.“ 

 

Téma: reforma financování regionálního školství 

„Co se týče reformy financování regionálního školství, my stále doufáme, že to neprojde,“ 

komentuje další téma ředitel s tím, že pro jeho školu reforma není přínosem. Odkazuje na 

jedno školení pro ředitele v Praze a okolí, které proběhlo za přítomnosti MHMP a MŠMT. 

Toto školení považoval ředitel za ztrátu času, bylo nepřipravené a přítomní úředníci nebyli 

připraveni zodpovídat otázky ředitelů. „Plácli do vody, že bude nějaká změna a že si to máme 

spočítat, že bude PHmax a PHmin, že si máme udělat analýzy a připravit se na reformy.“ 

Respondent si pokládá otázku, zda se vůbec někdo zabýval připomínkami, které přítomní 

ředitelé k reformě financování měli. Nikdo ale doposud nepřišel s vysvětlením reformy. 

„Nedá se srovnávat výuka na obecní škole se školou ve velkém městě – máme jiné materiální 

a prostorové podmínky, nemůžeme si dovolit dělit hodiny, jak nám doporučují, abychom 

měli více peněz. Proč? Protože nemáme kam ty děti dát, nemáme další třídy. Snažíme se 

chovat jako dobrý hospodář a máme celou školu využitou.“ 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitel často polemizoval nad tím, zda by šlo pojmout RVP jako základní strategický 

kurikulární dokument, o který se mohou školy opřít při sestavování vlastních školních 

vzdělávacích programů. Individualizace, svoboda a nenáročnost celého procesu, které se 

očekávaly, to vše padlo na úkor obrovského sepětí administrativou a její následnou 

kontrolou. Administrativa a kontrola dokumentace probíhají na úkor kontroly učení  

a výstupů žáků ve školách. Ředitel je toho názoru, že ve škole musí probíhat výchova, ale 

nemělo by se zároveň zapomínat na penzum znalostí, které by žák měl v každém ročníku 

mít a prohlubovat si je.  

Co se týče řízení školy, ředitel není spokojen s tím, jak je pojata vedoucí funkce ředitele. 

Delegovat úkoly z hlediska velké vytíženosti pedagogů při dalších aktivitách nemůže. 

Neumí si ani představit, že by část jeho kompetencí převzal někdo z pedagogů či 

nepedagogických pracovníků. Problém spatřuje v tom, že za veškeré výstupy školy odpovídá 

právě ředitel.  
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Reformu financování vidí ředitel jako problém pro velké školy. Ředitelé „financováním na 

žáka“ získávali prostředky, z jejichž části mohli financovat odměny pro pedagogy. 

Upozorňuje na to, že neodpovídá požadavkům malých i velkých škol, ale protežuje pouze 

určité školy. Původní normativy „na žáka“ byly přínosem pro školy s vysokým počtem žáků, 

změnou financování bude vyhověno těm školám, které z nějakých důvodů, třeba  

i kvalitativních, nemají svou kapacitu naplněnou. 

 

 

5.2.2 Respondent B 

Údaje: 38 let pedagogické praxe, 16 let ředitel 

Téma: RVP, ŠVP 

Ředitel školy oceňoval na osnovách před rokem 1989 řád, návaznost a jasná pravidla, která 

s sebou přinášely. O osnovách hovořil ve stylu „byl jsem na ně zvyklý, mám je radši“. 

Ředitel má aprobaci český jazyk, z toho důvodu považuje za důležitou návaznost a jasné 

stanovení osnov pro všechny školy stejně. Současné školství fungující na principu 

rámcových vzdělávacích programů upřednostnilo kvantitu před kvalitou. „Ve třídách chybí 

vědomosti, není čas, aby si děti učivo zažily, aby měly do dalších let nějaký vědomostní 

základ. Když byly osnovy, tak jsme podle studií a průzkumů obsazovali přední místa, dnes 

se všichni bojí maturity z matematiky.“ Ředitel by preferoval méně učiva bez větší šíře 

podrobností, ke kterým se žáci dostanou na střední škole. Nemám problém s RVP, s ŠVP, 

ideální by však bylo spojit osnovy a ŠVP tak, aby se nastavila alespoň nějaká pravidla  

a zároveň se dal prostor učitelům, kteří jsou kreativnější a flexibilnější.“ Ředitel však 

považuje vyučování těchto pedagogů více za zábavu, která ovšem minimalizuje vědomostní 

základ. Za tímto účelem se rovněž přiklání k rozdělení dopolední (vědomostní) a odpolední 

(rozvoj osobnosti, sport apod.) části. Rovněž si všímá nedostatků v porozumění slovům 

v českém jazyce u českých žáků, na druhou stranu však oceňuje jejich znalosti a orientaci 

v jazyce anglickém. 

Nedostatky ředitel spatřuje v monitorování výstupů žáků. Podle něj by měly být v průběhu 

základní školní docházky minimálně dva výstupy: plošné testování 5. a 9. tříd. V 5. třídě by 

výsledky signalizovaly především škole, jaká opatření má přijmout pro další stupeň 

základního vzdělávání. Plošné testování v 9. třídách by mělo probíhat na konci školního roku 

a mělo by být součástí přijímacího řízení na střední školy. Zamezilo by se pak situacím, kdy 
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žáci po obdržení informace o přijetí na střední školu výuku v druhém pololetí 9. ročníku 

doslova sabotují či přestanou do školy docházet. Dochází tak k velkému vědomostnímu 

propadu, zvláště pokud učivo žák nemá zažité. „Ohromný propad, záplava nových předmětů 

i nezvyk se učit poté zapříčiní špatný prospěch v nové škole, postupnou demotivaci, 

případně odchod ze školy. Ze střední školy pak vycházejí pologramotní maturanti  

a podnikatelům se nelze divit, že takové lidi nechtějí zaměstnat.“ 

Jako další problém identifikoval ředitel učebnice, které sice odpovídají RVP, ale nikoliv 

ŠVP. Přiznává, že se často vrací k učebnicím z let před rokem 1989, kde byla jasná osnova, 

téma bylo dobře a přehledně vysvětleno a existovala možnost procvičování. „Dnešní 

učebnice jsou často k ničemu, mluvnice je složitá. Dnes je to byznys, to předhánění se  

o lepší učebnice je zatěžující a zahlcující. Pracovní sešity rovněž nemají efekt – děti tam 

něco nadrápou, nejsou schopny to po sobě přečíst.“ 

Ředitel sumarizoval téma tak, že by rád RVP nakombinoval s osnovami s tím, že by zahrnul 

do diskuzí učitele. „Neustále chodí nějaké nápady MŠMT od stolu a nikdo se nás neptá.“ 

Rovněž upozornil na formalismus, který MŠMT a ČŠI upřednostňují před kontrolou kvality 

učení. 

 

Téma: role ředitele školy 

Být ředitelem školy podle něho znamená orientovat se více či méně v širokém spektru jiných 

oborů a profesí a společně s velkou odpovědností za vše, co se ve škole děje, pak dochází 

k situacím, že o konkurzy na tyto pozice není valný zájem. Ředitel by měl být především 

pedagog, měl by mít vizi. Na určité okruhy práce by měl mít profesionály, o které by se mohl 

opřít. „Nemám čas na kontroly sešitů, žákovských knížek, nemám prostor na absolvování 

hospitací. Hodně věcí mohu delegovat na svou zástupkyni, sám bych to penzum aktivit 

neměl šanci zvládnout.“ Ředitel by rád někomu část práce svěřil – stavební dozor, IT  

a podobně. Výsledné odpovědnosti za svou školu se ale zříci nechce. Rád by však, aby 

alespoň ze strany zřizovatele byl respektován nárok na víkendový odpočinek či dovolenou. 

„Oblibou úředníků je poslat nějaký úkol v pátek na konci své pracovní doby s termínem 

splnění v pondělí po víkendu. Úkolování během dovolené je již zaběhnutým koloritem.“ 
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Téma: reforma financování regionálního školství 

„Otázka financování je jedno velké nekončící téma. Od 1. ledna 2019 má dojít k navýšení 

tarifů. Ani na začátku listopadu jsme neobdrželi základní, elementární informace od 

příslušného resortu.“ Ředitelé se podle vyjádření respondenta pravidelně potýkají 

s poskytováním informací se zpožděním, nepříjemné je to zvláště s ohledem na odměňování 

pedagogických a nepedagogických pracovníků. K tématu reformy financování regionálního 

školství ředitel zaujímá negativní stanovisko. Nikoliv však z důvodu, že to jeho školu 

finančně nepodpoří, ale z hlediska nepřipravenosti implementační fáze reformy ze strany 

MŠMT a chybějících informací pro školy. 

  

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitel si je vědom toho, že v rámci své dlouholeté praxe se hůře sžívá s novými přístupy 

ve vzdělávání. Na RVP pohlíží velmi kritickým pohledem a vyjmenovává více problémů 

než přínosů tohoto kurikulárního dokumentu. Je však připraven podpořit nové pedagogy, 

absolventy VŠ, v zavádění nových přístupů a v renovaci školních vzdělávacích programů. 

Vlastně od nich inovační a moderní přístupy a metody vzdělávání očekává. Problém ovšem 

je, že absolventů se do školy hlásí minimální počet. On sám již nechce nic měnit na 

metodách, které má osvědčené a léty vyzkoušené, ale je připraven dát prostor nové generaci 

učitelů. Vidí zde jeden zásadní generační problém. Generace zkušených pedagogů je podle 

ředitele zvyklá dodržovat „co je psáno, to je dáno“. Tedy snaží se své úkoly, například 

vyplývající z RVP a ŠVP, plnit. „Mladší pedagogové to tak nemají, nemají v sobě nutkání 

povinnosti, necítí se být svázáni tím, co je psáno.“ 

 

 

5.2.3 Respondent C 

Údaje: 12 let pedagogické praxe, 4 roky ředitel 

Téma: RVP, ŠVP 

Rámcové vzdělávací programy a to, jakým způsobem je pojímají ředitelé škol, hodnotí 

respondent z několika úhlů pohledu. Záleží na osobnosti člověka, který s RVP musí 

pracovat. „Jinou odpověď dostanete od konzervativně smýšlejícího člověka, jinou od 

levicově orientovaného aktivisty. Potom do toho vstupuje naturel osobnosti a rovněž 
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generační rozdíl považuji za jeden z klíčových pohledů.“ Respondent má zkušenost, že 

mladší generace mnohem častěji uvítá RVP oproti starší generaci, která ještě zažila osnovy. 

Podle něj se starší generace tím, že vyrůstala na osnovách a pracovala s nimi, cítí přirozeně 

komfortněji právě v tom, co již léta znají. „Je to historická paměť učitelstva.“ Problém 

vlažnějšího přijetí RVP může podle respondenta tkvět právě ve věkovém složení učitelstva.  

Respondent má osobní zkušenost z anglosaského systému. Ta ho posunula k tomu, že je 

zastáncem určité míry subsidiarity, RVP mu vyhovují a považuje je za správné. „Je správné, 

že má škola svou určitou míru autonomie, a tím pádem je správné, aby na daném území 

existoval určitý systém subsidiarity, pokud jde o náplň osnov.“ Respondent je příznivcem 

RVP, pokládá si však otázku, jak by měly vypadat. „Vyhovuje mi široká míra prostoru, do 

které se ŠVP má dostat. Poskytuje to velkou míru svobody školám. Má to ale i své 

nevýhody.“ Zde respondent zmínil problém s rozdílnými ŠVP, kdy dochází k odlišnému 

obsahu vzdělávání dětí a jejich možným vědomostním nedostatkům. „Vytváří se tím 

strukturální problém, nemělo by se dít to, že dítě vynechá i rok nějakého učiva právě  

z důvodu odlišnosti učiva na školách.“ Respondent je pamětníkem diskuzí o RVP  

v Poslanecké sněmovně ČR, kde byla snaha uzavírat tematické okruhy, aby na sebe plynule 

navazovaly a zároveň aby se tím alespoň rámcově sjednotilo učivo na školách. ŠVP je dnes 

posunut i o rok. Respondent považuje za správné, že je umožněna svoboda prostřednictvím 

RVP. Přináší to však svá úskalí v tom, že ne všichni dokážou s touto svobodou zacházet 

zodpovědně a s jistou mírou pokory. „Hlídacím psem toho, co se děje ve škole, je rodič. Je 

to i rodič, který si zjišťuje informace a zajímá se o to, kam své dítě přihlásí k povinné školní 

docházce. Ano, rozumím na druhou stranu argumentům, že děti by měly mít stejnou 

startovací čáru, je to však kompenzováno svobodou výběru školy.“ Tímto podle slov 

respondenta dochází k soutěži mezi školami.  

Co se týče problému s učebnicemi a podpůrnými studijními materiály pro děti, 

respondentovi nesourodost učebnic a učiva podle jednotlivých ŠVP nevadí. Vyplývá to  

z vlastní studijní zkušenosti z USA a evropských zemí. „Problém nevidím tolik v různých 

ŠVP, ale v rozpadu trhu s učebnicemi. Je v pořádku, že tento trh je volný.“ Respondent má 

aprobaci cizí jazyk a občanská výchova. Na tento předmět nikdy nepoužíval učebnice, ale 

vždy vyžadoval po žácích určitou osnovu zápisu do sešitu. Například církve v USA mají své 

řady učebnic od nejnižšího po nejvyšší stupeň vzdělání. Rodiče tím, že vyberou školu, 

vyberou i učebnice a vzdělávací program pro své dítě. „Problém může nastat, jakmile není 
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textová učebnice a učitel nedbá na dostatečnou osnovu zápisu do sešitu. Pak žák ani rodič 

nemají možnost opřít se o informace, které potřebují k dalšímu nastudování či osvěžení 

učiva.“ Respondent neopomněl žáky, kteří z nějakých důvodů nemohou dělat zápisy  

z hodiny. Byl vždy připraven je individuálně podpořit například předáním svých zápisků, 

slidů s přepsáním do sešitu za domácí úkol. Ohledně práce s učebnicemi srovnal respondent 

svou zkušenost ze studia v zahraničí. V humanitních oborech měl na střední škole v USA 

oporu v učebnicích, které měly velmi extenzivní textovou část. „Předpokládalo se, že se 

student naučí zorientovat v učebnici i ve struktuře textu. Při písemných zkouškách jsme 

dostávali určitá témata, která jsme si měli zpracovat právě za pomoci svých učebnic. 

Smyslem bylo donutit mě otevřít tu bichli a orientovat se v textu. Já jsem to zkoušel s mými 

žáky, a byť měli textově jednodušší (rozsahem) učebnice, bylo to pro ně namáhavé, složité.“ 

 

Téma: role ředitele školy 

„Je dobře, že školy mají velkou míru autonomie,“ potvrdil respondent. V USA mají podle 

respondenta stejnou míru autonomie jako v ČR. Ve větších školách (400–600 žáků) činí 

ředitelé pedagogická a personální rozhodnutí, ale mají svůj support – asistenta, ekonomické 

a právní oddělení apod. U nás jsou ředitelé zcela osamoceni a dělají kompletně vše. To vnímá 

respondent jako problém. Podobně jako penzum kompetencí, které by ředitel školy  

z podstaty ani mít neměl, což je například stavební dozor, „kterému nemůže rozumět, nemá 

rozumět a otázkou je, do jaké míry má mít svou zodpovědnost“. Chybou je, že ředitelé 

nemají support, nemají na něj dostatek prostředků. Rovněž je problém v administrativě, která 

neustále bují. Podle jejího obsahu by další kompetencí ředitelů mělo být právnické vzdělání. 

„To už není v lidských silách.“ Administrativa zabírá řediteli 50–60 % času. „V USA to je 

tak, že když ředitel vyplňuje nějaký formulář, je na něm napsáno, že se tak děje na základě 

nějakého aktu Kongresu, je tam specifikováno, jak dlouho bude vyplnění trvat, a zároveň  

u každého předkladu zákona do amerického Kongresu se píše, jakou novou administrativu 

to vyvolá, kolik času s tím kdo stráví a jaké finanční náklady federální vlády to vyvolá.“ 

Ředitel má být podle respondenta osobnost a zřizovatel tím, že ho jmenuje, dává najevo svou 

vůli, jak má škola vypadat, jak si ji do budoucna představuje. „Problém není v kompetencích, 

ale že ředitel dělá všechno sám.“ 
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Téma: reforma financování regionálního školství 

Respondent opět nejprve zmínil svou zkušenost z USA, kde je většinou spádová povinnost. 

Kam dá rodič dítě do školy, tam platí školskou daň. Státní školy jsou placeny příslušným 

státem, okresem, městem. Rozdíly mezi kvalitou výstupů škol a financemi škol, s nimiž 

disponují, jsou výrazné. „Kvalita školy je vizitkou té komunity a je to politická odpovědnost, 

ať už městských či okresních politiků, nebo konkrétního státu. U nás to takto fungovat sice 

nemůže, že bychom se stěhovali ke kvalitním školám do jiných měst…“  

Respondent považuje za správné, že se mandatorní výdaje státu týkají i škol a platů učitelů 

a že je systém spravedlivý a rovný. „To další je však odpovědností samospráv a tady je určitý 

dluh k tomu, aby místní politici převzali odpovědnost za své školy. To je ta subsidiarita, to 

je ta místní odpovědnost. Některá města u nás už to umí, není jich ale mnoho. Stát by měl 

garantovat nějaký nepřekročitelný standard, který je mimo jiné vyjádřen i platy učitelů, za 

zbytek by se měli každé čtyři roky zodpovídat zastupitelé.“ 

Ohledně reformy financování regionálního školství zmínil respondent své obavy nad tím, že 

přes „chvályhodnou myšlenku ocenit náročnost práce pedagoga systém otevře možnosti 

určité bezbřehosti a inherentně s sebou přinese možnosti nerovnosti“. 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Vzhledem k tomu, že se rozhovoru účastnil respondent, který nemá zkušenost s výukou 

podle osnov a rovněž jako jediný ze všech oslovených respondentů má vlastní zkušenost ze 

studia v zahraničí, byl rozhovor veden s akcentem na srovnávání zkušeností zahraničních  

a tuzemských. Jeho postřehy byly velmi cenné. Respondent nabízel jiné pohledy na 

tematické okruhy a působil dojmem „nesvázanosti“ konceptem školského systému 

přežívajícího z dob Marie Terezie. Ačkoli autorka charakterizuje komentáře a názory 

respondenta jako „nesvázané“, přesto se nad každým okruhem zamýšlel tak, že ne všechny 

dobré příklady ze zahraničí lze aplikovat v českém prostředí. Respondent chápe sílu  

a důležitost historických zkušeností, na kterých je vzdělávací systém postaven.  
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5.2.4 Respondent D 

Údaje: 26 let pedagogické praxe, 9 let ředitelka 

Téma: RVP, ŠVP 

„Rámcové vzdělávací programy beru jako problematické v několika ohledech,“ začala téma 

ředitelka. Za nejproblematičtější považuje odlišnost vzdělávacích osnov ve školních 

vzdělávacích programech. Škola má zkušenosti s větší fluktuací žáků a pravidelně musí řešit 

rozdíly ve vědomostech nově příchozích žáků. Při zpracovávání školních vzdělávacích 

programů se soustředila mimo jiné na to, aby se příliš neodlišoval od většiny školních 

vzdělávacích programů dalších škol v Praze právě z důvodu následných komplikací při 

přijímání nových žáků do školy. Rámcový vzdělávací program s sebou podle ředitelky 

přinesl „spoustu krásné, kreativní práce“, ovšem chybí mu jasné mantinely toho, jaké 

výstupy se očekávají v každém ročníku daného předmětu. „Mnoho škol si při tvorbě svých 

ŠVP zjednodušilo práci tím, že si pedagogové vybrali učebnice, z nichž budou učit, a doslova 

z nich opsali osnovy, témata i kompetence, které jsou v učebnicích zaznamenány. V takovém 

přesahu tržní nabídky učebnic různé školy pracují s různými učebnicemi, potažmo tedy  

s různými ŠVP.“ Poté však ředitelka ocenila velmi odpovědný přístup některých kolegů 

ředitelů, kteří si s ŠVP dali práci a využili tvorbu k setkávání pedagogů a ředitelů  

a k diskuzím nad zajímavými tématy. „Tato setkávání byla obohacující, tady jsem viděla 

smysl ŠVP, to byl pro mě přínos.“  

 

Téma: role ředitele školy 

Pro ředitelku je velmi důležité věnovat se pedagogické činnosti a svému pedagogickému 

sboru. „Základem mé práce ředitelky jsou vize a cíle, které mám se svou školou. Lpím na 

tom, abych měla dostatek času na svou činnost pedagožky, a snažím se posilovat  

a podporovat svůj pedagogický sbor – motivovat je, komunikovat s nimi, inspirovat je.“ 

Ředitelka mnohdy další aktivity související s její pozicí dělá mimo pracovní dobu  

i o víkendech. „Nejvíce se momentálně zabývám stavebním dozorem. Učím se za pochodu, 

potkávám se ale s naprostou liknavostí firem, které zde realizují zakázku.“ Ředitelce 

komunikace se stavební firmou významně zkracuje čas, který má na řešení administrativy  

a organizačních věcí. Setkává se s paradoxem, kdy z osobního pohledu za výsledky výkonu 

stavební firmy ručí, jelikož je to „její škola“. Přímou zodpovědnost fakticky nemá,  
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v budoucnu však půjde o odkaz této ředitelky, na který budou poukazovat její nástupci. 

„Očekává se ode mě, že jako ředitelka musím dělat vše. Přitom dělám vysoce kvalifikovanou 

práci bez jakéhokoliv personálního zázemí, pominu-li pedagogický sbor. A jestli mám 

asistentku? Tu mi občas musí dělat moje zástupkyně, v jedné osobě se to opravdu nedá 

zvládnout.“  

 

Téma: reforma financování regionálního školství 

Za zcela nepřijatelný považuje ředitelka liknavý a „mlžící“ přístup MŠMT. I tato 

respondentka zmiňuje jedno setkání ředitelů na téma reformy financování regionálního 

školství jako nepovedené a nepřipravené, informačně prázdné, předem nevykomunikované. 

„Na vše mají dostatek času, ovšem nám příkazy a nové pokyny chodí mnohdy jen  

s několikadenním předstihem. Je to neuvěřitelně stresující, stále něco dohledávat, domýšlet, 

být ve střehu, kdy přijde okamžitá změna.“  

Podle ředitelky reforma financování školu spíše poškodí. Škola má naplněnou kapacitu, 

všechny učebny jsou využité, není jak dělit hodiny a třídy. „Bohužel, tato reforma protežuje 

malé školy či školy s nějakými problémy. Nic z toho my nesplňujeme.“ 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitelka hovořila o škole jako o „své škole“, o niž musí dbát jako dobrý hospodář a která 

jednou bude jejím odkazem. Intenzivně podporuje pedagogy v jejich nových pedagogických 

přístupech a metodách, podílí se na projektech jednotlivých pedagogů a hledá možnosti, jak 

je i finančně odměňovat. K tomu nejčastěji využívá tzv. šablon. V průběhu rozhovoru 

ředitelka často zmínila téma, jímž se velmi intenzivně zabývá, tedy inkluzivní vzdělávání  

a správní řízení. Škola řeší v souvislosti s inkluzivním vzděláváním velmi významné 

anomálie, které mají výrazný vliv na výuku i organizační pravidla ve škole. Rovněž 

upozorňovala na nedostatky pedagogicko-psychologických poraden, nejčastěji v souvislosti 

s inkluzivním vzděláváním. Tato témata nebyla součástí praktické části této práce, proto se 

jim autorka nebude více věnovat. 
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5.2.5 Respondent E 

Údaje: 41 let pedagogické praxe, 21 let ředitelka 

Téma: RVP, ŠVP 

Ředitelka oceňuje na RVP „volnost“, problém však vidí v nejednotnosti učiva, která se 

projeví ve chvíli, kdy dítě školou povinné přechází na jinou základní školu. „Každá škola 

má své vzdělávání nastavené trošku jinak, používá jiné učebnice.“ V učebnicích, které 

nekorespondují se školním vzdělávacím programem, rovněž vidí ředitelka problém. „Ani 

pro děti to není pohodlné, když neustále brouzdají sem tam v učebnicích, protože ŠVP je 

jinak nastaven. Je to pro ně zmatečné.“ I to byl tedy důvod, proč se škola rozhodla 

přizpůsobit svůj školní vzdělávací program vybraným učebnicím. Podle ředitelky je to vůči 

žákům žádoucí gesto. „Zjistili jsme, že teď je učivo pro děti velmi náročné. To, co jsme 

zvládli ještě v 90. letech děti naučit, už je nyní nemožné.“ K zajímavému posunu 

v pedagogické praxi došlo podle ředitelky při tvorbě ŠVP. Museli jsme se zamyslet nad 

některými pojmy, některé věci byly nově pojmenovány a definovány. Ve srovnání 

s počátkem 90. let ředitelka míní, že informace si musí ředitel zjišťovat sám, neustále musí 

něco dohledávat a být ve střehu. „Když dříve docházelo ke změnám, něco se dělo, měli jsme 

tady kousek školský úřad, který nám vždy dal zprávu, na co si máme dávat pozor, k jaké 

změně došlo. Dnes si musíme všechno zjišťovat a zajišťovat.“ Administrativně je vše podle 

ředitelky příliš náročné a minimálně pro tuto část práce by měla mít výpomoc. 

 

Téma: role ředitele školy 

Ředitelka plynule přešla na druhý okruh otázek právě zmínkou o přebujelé administrativě  

a potřebě asistentské výpomoci. V současné době má největší oporu v hospodářce školy. 

Pedagogické záležitosti řeší samostatně, případně s výchovnou poradkyní. Otázku 

delegování části kompetencí na další pedagogy ředitelka neřeší ze dvou základních důvodů: 

buď jsou někteří pedagogové příliš zahlceni dalšími projektovými aktivitami, nebo nemá 

důvěru v kvalitu svěřené práce. „Za výsledky ručím, takže raději vše udělám sama. Obecně 

však taková míra předpokládaných povinností, které má mít ředitel, v pořádku není.“ 
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Téma: reforma financování regionálního školství 

Vzhledem k tomu, že ředitelka nemá k dispozici žádné informace k připravované reformě 

financování regionálního školství, téma příliš nekomentovala. „Zatím, co jsem se na to 

dívala, nemám pocit, že by nám to mělo uškodit.“ Následně téma ředitelka obrátila směrem 

k zřizovateli své školy s tím, že doufá, že se rychle zformuje politická struktura po volbách 

a nový volený člen rady s kompetencí pro oblast školství přidělí školám odměny ještě před 

Vánoci. 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Rozhovor s touto respondentkou trval nejkratší čas. Ředitelka uznala, že RVP a tvorba ŠVP 

měly pro její školu, resp. pedagogy určitý přínos. Přesto jí vadí přílišná volnost ve 

vzdělávacím obsahu a nekonzistentnost mezi školami. Ředitelka je spíše pasivním 

příjemcem změn, které příliš nehodnotí, ale snaží se je aplikovat ve své škole tak, aby měla 

„vše v pořádku“.  

 

 

5.2.6 Respondent F 

Údaje: 23 let pedagogické praxe, 8 let ředitel  

Téma: RVP, ŠVP 

Škola, kde je respondent ředitelem, je zaměřena na výuku cizích jazyků. Respondent se tedy 

chopil příležitostí, které mu RVP poskytuje, aby využil disponibilní hodiny nikoliv pro 

tvorbu nových předmětů, „jak si někteří učitelé a ředitelé představují výklad RVP, ale tím, 

že se specializujeme na jazykové vzdělání, jsme jazyková škola, tak všechny disponibilní 

hodiny jsou věnovány cizím jazykům“. S tímto přístupem se všichni rodiče seznámí ještě 

předtím, než své děti do školy přihlásí. Rodiče vědí, že si jejich děti nebudou ve vyšších 

ročnících vybírat volitelné předměty, ale že jim bude určena jazyková příprava nad rámec 

hodinových dotací. „Žádné semináře, žádné volitelné předměty, my jsme jim již zvolili 

dopředu, že hodiny budou jazykové. Takové ty alternativy jako v jiných školách u nás 

nejsou.“ Jediným výběrem je tedy podle slov ředitele volba druhého cizího jazyka.  
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„Administrativa spojená s RVP a ŠVP pro nás byla velmi zatěžující na počátku tvorby. Dnes 

se již převážná část ŠVP nemění, a pokud ano, využíváme systém INSPIS, kde naše 

koordinátorka ŠVP učiní případné změny.“ Tento systém škole umožňuje pravidelnou 

kontrolu ze strany České školní inspekce, takže i škola se cítí „být v bezpečí“, má jistotu, že 

je vše v pořádku, že nedochází k nějakému nesouladu s RVP. Koordinátorka ŠVP se této 

práci systematicky věnuje, komunikuje a probírá s učiteli případné změny a dohaduje se 

s nimi na implikaci některých změn.  

Ředitel si je vědom nesouladu ŠVP na jednotlivých školách, je však toho názoru, že 

zameškané učivo dokážou žáci velmi rychle dohnat, doučit se. Má s tím osobní zkušenost 

při výuce informatiky, kterou má škola již od 5. třídy a na ni staví v dalším ročníku. „Větší 

problém bývá ve srovnání s jazyky. Pokud žák přestoupí v 8. ročníku s tím, že má dvou- až 

tříletý skluz v učivu či se jazyk do té doby vůbec neučil, pak doporučujeme rodičům, aby 

zvážili přestup svého dítěte do naší školy.“ Rodiče podle vyjádření respondenta toto 

doporučení školy zatím vždy akceptovali. Z toho důvodu, aby nedocházelo k takovým 

rozdílům, by ředitel rád zavedl stejnou úroveň vzdělání vždy kontrolovanou v dvouletých 

etapách, tedy je zastáncem výstupů v 5., 7. a 9. ročníku. Aktuálně si respondent pochvaluje 

zpětnou vazbu z jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Má tak srovnání, jak si 

jeho škola stojí v žebříčku škol v ČR a s jakou úrovní vědomostí odcházejí jeho žáci do 

dalšího vzdělávání. „Zajímalo by mě však, jak si naši žáci vedou dále. Vystudovali střední 

školu? Šli na vysokou školu?“ Přestože mohou vznikat potíže s přestupy dětí do/z jiných 

škol, nevidí v tom respondent dostatečný důvod, abychom se vraceli k osnovám. „Učitelé 

by možná byli rádi za osnovy, aby jim někdo přesně řekl, co mají dělat.“ Ředitel je toho 

názoru, že žák by měl mít v učebnici oporu, učebnice by měla odpovídat osnově učiva 

v daném ročníku. „Máme spíše učebnice, které připomínají klasickou učebnici, tedy 

takovou, která stavěla na osnovách. Učebnic je příliš mnoho, často bývají značně alternativní 

a nevyhovují učitelům ani žákům. A aby se děti učily z portfolií, to je málo a nedonutí je to 

k systematické práci a učení.“ 

V čem dlouhodobě ředitel sleduje přítěž RVP, je přetlak témat, která škola z časových 

důvodů naučit děti ani nemůže. Podle respondenta žáci nejsou schopni zvládnout takové 

spektrum témat, nedokážou pak ani rozlišit důležité, podstatné věci od méně důležitých.   

Na přímou otázku, zda by se vrátil raději k osnovám, respondent odvětil, že na počátku prací 

na RVP a ŠVP byl nadšený z nového přístupu, měl hodně velká očekávání, která mířila 
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k modernizaci českého školství. Má však za to, že tyto kurikulární dokumenty kýžený efekt 

nepřinesly. „Takže vlastně za RVP rád nejsem. Myslím, že by měly být stanoveny jasné 

osnovy, jak to bylo dřív, a že by k tomu mohly být alternativní nabídky, možnosti, jak naplnit 

jednotlivé vzdělávací oblasti, tedy co by se v tom daném předmětu mělo dít. Protože dochází 

i k tomu, že děti se nějaký předmět učí zbůhdarma, nic si z něj neodnesou.“ 

 

Téma: role ředitele školy 

Právní subjektivita škol je podle respondenta v pořádku a kompetence ředitele zcela 

odpovídají principu tohoto mechanismu. Co se týče kompetencí ředitele, žádné z nich by se 

respondent nechtěl vzdát. Přesto přiznává, že mu kvůli stavebním a technickým aktivitám 

nezbývá tolik času na pedagogickou činnost. Ve srovnání se zahraničím se český ředitel 

věnuje pedagogické činnosti podle slov respondenta pouze z 50 procent, ředitelé v zahraničí 

mají možnost rozvíjet svou praxi v 90 procentech svého času. Respondent srovnal systém 

ve Švýcarsku, kde je řediteli pedagog přidělován školským úřadem. „Nechtěl bych pracovat 

s tím, že mi někdo přidělí učitele do týmu.“ Ředitel však míní, že jsou kompetence, jako 

například stavební dozor, kde by odpovědnost měl jednoznačně převzít zřizovatel. 

Respondent by rovněž uvítal kvalitní přípravu na tuto pozici. „Chybí mi výcvikové středisko, 

kde by se ředitel mohl setkat s prací, kterou bude fakticky vykonávat.“ Současná nabídka 

vzdělávacích programů pro ředitele není prakticky zaměřená a nepřináší řediteli kýženou 

oporu. 

 

Téma: reforma financování regionálního školství  

„Jakým způsobem nás zasáhne reforma financování regionálního školství, to propočítané 

nemáme. Vzhledem k principu, na kterém změny staví, a s ohledem na velikost a naplněnost 

naší školy očekávám, že nás reforma velmi poškodí, a nesouhlasím s ní.“ Normativ na žáka 

je podle slov respondenta pro školu příznivý. Ovlivňuje osobní příplatky učitelů, nevyvolává 

tendenci zbytečně dělit předměty, jelikož ne vždy je to efektivní. „Nebudeme dělit předměty, 

abychom zaplatili učitelům. Státu tím ušetříme, ale zároveň bychom rádi přilepšili 

učitelům.“ Ředitel je vůči reformě velmi skeptický a ptá se, zda k ní vůbec dojde. Zmínil 

„velké školení magistrátu (HMP)“, kde úředníci z MHMP ani z MŠMT nebyli schopni 
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detailněji sdělit, jak bude reforma vypadat, co vše přinese a co bude znamenat pro jakou 

školu. 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Respondent je nejmladším ředitelem, který byl autorkou osloven. Je příznivcem moderních 

pedagogických přístupů, zamýšlí se však nad jejich efektem a přínosem. Například jeho 

škola se brání Hejného metodě výuky v matematice, jelikož má zkušenost, že žáci nemají 

kvalitní výstupy z tohoto předmětu, nebývají úspěšní při přijímacích zkouškách a mívají 

v tomto předmětu více problémů. Pozorně přistupuje ke všem pedagogickým metodám  

a postupům. Uvítal by modernizaci českého školství, symbolem toho však pro něj nejsou 

kurikulární dokumenty RVP a ŠVP v aktuální podobě. Chaos, nesystematičnost, 

neukotvenost a příliš velká administrativa, to jsou důvody, proč by se opět vrátil k osnovám, 

které by dávaly prostor novým i alternativním metodám.  

 

 

5.2.7 Respondent G 

Údaje: 32 let pedagogické praxe, 13 let ředitelka 

Téma: RVP, ŠVP 

Ředitelka míní, že RVP nevítají ti, kteří se cítí komfortně v jasných pravidlech, spjatí řádem 

a pořádkem a nejsou příliš kreativní. Původní osnovy těmto lidem přinášely systém  

a bezpečnost. Ředitelka se však s RVP cítí mnohem lépe, je svobodnější a vítá možnosti 

profilace, které RVP školám nabízejí. Dodává však, že současná realita plně neodpovídá 

původním záměrům a idejím, se kterými RVP vznikaly. „RVP měly poskytovat školám 

širokou míru autonomie, volnosti a svobody učení, ale časem se ukázalo, že to úplně nejde, 

a to z důvodu rovného přístupu ke vzdělávání, k přijímacím zkouškám a testování v určitých 

ročnících.“ Ředitelka v souvislosti s RVP a ŠVP zmiňuje pravidelnou evaluaci, která je pro 

pedagogy zátěží. Ne všechny školy v tom vidí problém. Specifikem této školy je, že se snaží 

pravidelně rozpracovávat obsah vzdělávání podle aktuálních potřeb žáků. Z hlediska práce 

s ŠVP je tato aktivita náročnější. „Každý rok se snažíme hledat zajímavá témata pro 
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disponibilní hodiny. Občas se totiž ukazuje, že nějaký předmět nemá očekávané výstupy, že 

pro žáky není přínosný.“  

Ředitelka je zastáncem RVP. „Je to tím, že v tom vidím prostor, který mám jako ředitelka, 

byť se zmenšuje. Škola tak může být něčím zajímavá, výjimečná, originální.“ Podle 

respondentky však dnešní ředitelé stále nejsou dostatečně vybaveni pro práci s RVP. Chybí 

jim analytické schopnosti, kognitivní myšlení, řídící schopnosti, schopnosti vytvářet vize, 

koncepce a pak je naplňovat, realizovat, vyhodnocovat. To těm ředitelům obecně schází.“ 

Takto si ředitelka vysvětluje, proč někteří volají po návratu k osnovám, které jsou 

„pohodlnější, dané, neměnné“. Velkou chybou podle respondentky je, že se neustále lpí na 

učebnicích. Kritizuje školy, které zpracovaly školní vzdělávací programy podle vybraných 

učebnic. „Je dnes tolik možností, s čím dalším pracovat. Jenomže to by museli být učitelé 

kreativní a odvážní.“ 

 

Téma: role ředitele školy 

Ředitelka má zkušenost s německým školským systémem, proto občas srovnávala s českou 

praxí. „Personalistika je obrovsky náročná práce. Kdybych ji nedělala, měla bych velký 

prostor pro pedagogickou činnost. Ale chceme to?“ Respondentce nevyhovuje německý 

systém přidělování učitelů do týmu školy. Preferuje samostatný výběr, chce mít vliv na to, 

jakým způsobem si pedagogický sbor sestaví, podle jakých kritérií bude každého jeho člena 

hodnotit a odměňovat. Šikovný ředitel umí podle respondentky práci delegovat na podřízené 

a ohlídat její kvalitu, schopný ředitel si sestaví takový tým lidí, ze kterého dokáže vytvořit 

tzv. střední školský management. Obvyklá praxe ve školách je, že většinu práce dělá ředitel, 

případně část kompetencí přidělí svému zástupci či hospodářce školy. „Že na to nejsou 

peníze? Nesdílím tento názor. Dnes už přece tito lidé ve školách jsou, nejsou však dostatečně 

řízeni. Metodikové, psychologové, výchovní poradci, preventisté, to jsou lidé, kteří by měli 

participovat na řízení a vedení školy.“ Jako příklad neefektivní práce ředitele dává 

respondentka každoroční výroční zprávu. Podle ní zcela běžně zpracovává výroční zprávu 

ředitel. „To je pro mě nepřijatelné, protože pak nedochází k efektivní evaluaci.“ 

„Dnes máme takovou autonomii, že si můžeme vybudovat školu podle svých představ, školy 

mají prostředky, mohou mít kvalitní pedagogický sbor, stačí jen chtít.“ Velkým problémem 
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současných ředitelů je podle respondentky nezvyk či obavy kontrolovat práci svých kolegů, 

pedagogů, chtít po nich větší výkon. 

 

Téma: reforma financování regionálního školství 

Reformu financování regionálního školství vyhodnotila ředitelka jako problematickou. 

„Malé školy budou ve výhodě, velkým školám to nepokryje náklady v plných třídách.“ 

Respondentka chápe důvody, proč se k reformě přistoupilo, tedy snížení nerovností ve 

vzdělávání v jednotlivých krajích. Přikláněla by se však spíše k tomu, aby se tlačilo na kraje 

a obce jako zřizovatele, nikoliv aby se dělala celoplošná opatření. Dosavadní systém není 

špatně nastaven, kraje však nedodržovaly pravidla a rovný přístup ke svým školám. Některé 

školy protežovaly. Systém se může zkomplikovat, bude se přistupovat k výjimkám. 

„Reformou se pomůže pouze malým školám, ale bohužel i těm, které jsou z nějakého důvodu 

na okraji zájmu, nejsou kvalitní, jsou v místech se specifickou sociální strukturou. Uvítala 

bych spíše, kdyby se dal každému dítěti do batohu určitý obnos peněz, ať je přinese do své 

vybrané školy a ať si to rodiče odečtou ze svých daní.“ 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitelka se cítí komfortně v nastaveném systému RVP, jelikož jí dává prostor pro vlastní 

kreativní práci, má příležitost svou školu profilovat, nabízet dětem „něco navíc, co nemají 

jiné školy“. Upozorňuje však na to, že se ředitelům velmi nenápadně z jejich svobody 

ukrajuje. Nejvíce patrné je to v nárůstu administrativy a v zasahování do ŠVP skrze MŠMT 

(branná výchova apod.). Je rovněž toho názoru, že ředitelé mají dostatek možností k tomu, 

aby si sami vytvořili ve škole střední školský management. Stačí se naučit delegovat úkoly 

a nebát se kontrolovat jejich plnění. V otázce financování se jednoznačně vyjádřila proti 

tomu, aby se tímto způsobem vyrovnávaly nedostatky, které vytvářejí krajské samosprávy 

svým nerovnoměrným a nespravedlivým přístupem ke školám.  

 

 

 



 

77 
 

5.2.8 Respondent H 

Údaje: 25 let pedagogické praxe, 7 let ředitelka 

Téma: RVP, ŠVP 

Ředitelka má zkušenost s RVP při tvorbě nového školního vzdělávacího programu, jehož 

byla koordinátorkou. „Tenkrát se mi zdálo, že je to docela dobrá šance, jak si pomoci  

v některých oblastech, jak udělat takovou určitou odlišnost od ostatních škol, jelikož se od 

nás chtělo, abychom se alespoň trošku specializovali.“ Podle ředitelky to byla na počátku 

velmi těžká práce, ale zároveň ji považovala za vzdělávání pro pedagogy. Mnozí prošli 

určitým přerodem, mělo to tedy význam. Pro někoho větší, pro někoho menší. V tom spatřuje 

ředitelka velké pozitivum. Kdyby se v současné době mělo vrátit školství opět k osnovám, 

považovala by to za absurdní a nesmyslné. Poté co školy prošly takovým přerodem, udělalo 

se velké množství práce, byla by to velká rána pro české školství a pro pedagogy. „Tentokrát 

se rozhodli, že osnovy nebudou, že se vše změní. My jsme se to naučili, naučili jsme se 

pracovat s INSPIS. Prostě by to byla rána už do tak skomírajícího školství.“ Energie, kterou 

ředitelka vkládá do ŠVP, je podle jejích slov velká. Ocenila by, kdyby se do vzdělávacích 

plánů nepřibalovaly stále nové věci. „To se mi nezdá být v pořádku.“  

Co se týče problematiky přechodů dětí z jiných škol, v této oblasti patří respondentka mezi 

umírněné kritiky. „Důležité a nové, s čím přišel RVP a nový model vzdělávání, je, že my 

jako výsledek nepožadujeme pouze znalost a dovednost, ale chceme celou kompetenci, ve 

které jsou postoje a hodnoty. A my toto všechno chceme v celém balíčku.“ Pokud tedy, jak 

ředitelka vypráví, dítě přijde do školy bez určitých znalostí, má se za to, že jeho postoj ke 

vzdělávání, socializaci apod. ho ke znalostem dovede velmi snadno. „Pokud bychom šli jen 

po znalostech, ono se to dá doplnit stejně rychle jako zapomenout. Jestliže má být výsledkem 

celá kompetence, pak znalosti a dovednosti tam nejsou nejdůležitější. Pokud děti vedeme  

k hodnotám a postojům, pak není problém, aby přestupovaly do různých škol.“ 

 

Téma: role ředitele školy 

Ředitelka jednoznačně vyjadřuje názor, že penzum práce, kterou musí ředitel zvládnout, je 

trvale neúnosné a je nesprávné. „Ale jak z toho ven?“ ptá se ředitelka. „To je otázka, kterou 

řeším. Já si nedokážu představit, jak by to úplně mělo být jinak.“ Poté se ředitelka dala do 

vyprávění, jaké byly její začátky. Škola měla v té době málo žáků, byla bez prostředků na 
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nepedagogické pracovníky. „Když jsem přišla do této školy, tak jsem byla kromě 

očekávaného i uklízečka, architektka, psycholožka, mediátorka, …“ Přestože se musela 

věnovat mnoha nepedagogickým činnostem, nikdy nezapomněla na to, že musí být dobrým 

pedagogem a dobrým lídrem, dobrým vedoucím lidí. Jak přiznává, měla štěstí na spolehlivou 

účetní firmu, která se školou už léta spolupracuje. Co je pro ni důležité, je umění delegovat 

úkoly na ostatní pedagogy i nepedagogické pracovníky. Svému zástupci svěřila organizační 

záležitosti, sama pracuje s vizí školy a pečuje o komunikaci dovnitř i navenek. „Zaměstnanci 

musí mít pocit, že se o mě mohou opřít.“ Svou práci ředitelka považuje za velmi rozmanitou 

a vyžadující precizní time management. „Musím hodně zvažovat, čemu dát svůj čas, hodně 

plánovat, pečlivě si roztřídit dny a týdny. Dá se to zvládnout, ale chce to cvik – učila jsem 

se to tři čtyři roky. Problém, že se musím spoléhat jen na sebe, visí i na zřizovateli. Naší 

práci by velmi pomohl support, jako tomu je v zahraničí.“ 

 

Téma: reforma financování regionálního školství 

Reforma financování regionálního školství je podle ředitelky špatná už proto, že je. „Každá 

změna ve školství je protivná. Právě proto, že toho máme moc, právě proto, že když se  

v nějakém systému naučíme pohybovat, musíme se začít zabývat systémem jiným. On je prý 

ten nový systém pružnější, ale té administrativy s tím vzniklé je podstatně více.“ Ředitelka 

se podivuje nad tím, proč se stále do školství nedostala elektronizace, jež by minimalizovala 

administrativu i významně ušetřila čas, který je s administrativou spojen, včetně snížení 

dvojího i trojího vypisování formulářů lišících se nikoliv vyžadovanými informacemi, ale 

grafikou. „Neustálé změny něčeho někde a samé papírování,“ komentuje ředitelka. A jak 

přiznává, vlastně ani neví, proč ke změnám stále dochází, co MŠMT stále řeší a objevuje. 

„Přitom to, co máme dělat tady ve školách, je docela jednoduché. Máme vypěstovat v dětech 

vztah k postupnému vzdělávání, aby se orientovaly ve společnosti a v mezilidských vztazích, 

aby jim fungovala paměť, tělo, aby se ta jejich dušička mohla plně rozvinout. Dívat se po 

tom, aby to byli slušní lidé, kteří se dokážou domluvit se slušnými lidmi. Dobře 

komunikovat, aby to neplodilo násilí, ale aby to plodilo pozitivní věci. Stačí, když nám dají 

volný prostor, peníze, zvláště na nepedagogické pracovníky, jelikož je naprosto tristní, jak 

jsou podfinancováni právě tito lidé, bez kterých se dá jen těžko obejít.“ 
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Co se týče dopadů reformy financování na školu, neočekává ředitelka větší změny, ale 

dodává: „Jestli ten nový systém financování bude tak špatně připravený jako systém inkluze, 

tak ho nechci. I kdyby nám reforma měla přinést více peněz.“ Následně si ředitelka  

v souvislosti s velkou mírou počáteční energie, kterou musí vložit do každé příchozí změny, 

kladla otázku, která změna bude pro ni tou poslední. Která překročí onu pomyslnou hranici, 

kdy negativa převáží pozitiva její práce. „Že to, co mě tak zatěžuje, už je větší než to, co mě 

na školství baví.“ 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitelka je vůči RVP naladěna pozitivně, co jí však překáží, je přebujelá administrativa 

spojená s kurikulárními dokumenty. Mnohdy jí nedává smysl a pozastavuje se nad tím, proč 

ještě – alespoň postupně – nedochází k elektronizaci transferovaných dat. Vysokou míru 

kompetencí vyřešila intuitivně sestavením středního školského managementu. Tento pojem 

v rozhovoru nepoužila, byť střední management ve škole fakticky funguje. Nejvíce se během 

rozhovoru stavěla proti neustálému zavádění změn, které jí berou čas a energii na řízení 

školy. Pokud se ve škole vyskytne problém, snaží se jej řešit a nebojí se nacházet i neotřelá 

řešení. Nedávno měla například velký problém s výdejnou obědů ve škole. Obě 

zaměstnankyně onemocněly, ředitelka neměla možnost sehnat adekvátní náhradu. Obrátila 

se na podnět zřizovatele na střední hotelovou školu, která okamžitě zareagovala a poskytla 

své žáky na praxi.  

 

 

5.2.9 Respondent I 

Údaje: 40 let pedagogické praxe, 12 let ředitel 

Téma: RVP, ŠVP 

Ředitel přijal rámcové vzdělávací programy s rozpaky. Následné práce na ŠVP ho však 

přivedly na cestu pozitivního vnímání vzdělávacích plánů. K této změně došlo z toho 

důvodu, že byť byl již zkušeným pedagogem, přimělo ho ŠVP podívat se na svůj přístup  

z jiného pohledu, z nadhledu. „Najednou jsem musel začít přemýšlet nad pojmy: žák umí, 

žák rozumí, žák vysvětlí, … S tím byly spojeny výstupy, metody, jak k nim děti dovést, jak 
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je motivovat. Ale také jak sestavit vzdělávací plán a obsah.“ Ředitel je nadšený z toho, jakou 

svobodu mu kurikulární dokumenty RVP a ŠVP přinášejí. K osnovám by se v žádném 

případě nevrátil, byť je zažil a dlouho s nimi pracoval. Práci na ŠVP glosuje jako další 

dlouhodobé vzdělávání pedagogických pracovníků. Ředitel se však nedívá na RVP 

nekriticky. Uvědomuje si problémy, které s sebou přináší, zvláště v souvislosti s různými 

ŠVP na školách. „Ano, je problém s tím, že přicházejí děti, které nemají vědomosti  

a dovednosti v určitých předmětech. Týká se to hodně dějepisu, ale i zeměpisu a přírodopisu. 

Může se i stát, že s některým obsahem se vlastně za celé povinné vzdělání na základní škole 

nesetkají.“ V tomto smyslu by se pravidla v RVP podle respondenta mohla nastavit jasněji. 

 

Téma: role ředitele školy  

„Jako ředitel jsem zahlcen čímkoliv jiným než pedagogickou činností. Po té se mi velmi 

stýská, ale nemůžu opomíjet povinnosti, které mám.“ Ředitel podle svých slov pracuje  

i o víkendech, kdy řeší především komunikaci s pedagogy ohledně připravovaných projektů. 

Je rád, že má ve svém pedagogickém sboru nadšené osobnosti, které nerozlišují pracovní  

a volné dny. Na druhou stranu v tom vidí riziko nedostatečné psychohygieny, jíž by měli 

všichni procházet. Mezi aktivity, kterých by se ředitel vzdal, je IT. Tomuto oboru nerozumí, 

vadí mu, že když se vyskytne problém, musí ho řešit po telefonu, což pro něj stejně znamená 

určitou míru znalostí, aby dokázal vysvětlit, co se děje. V jiném případě musí čekat několik 

hodin i dní na to, než se odborník dostaví. „Kromě toho, že pedagogové běžně pracují  

s počítači, že má kancelář pracuje s různými systémy, zde máme počítačové učebny pro naše 

žáky. Myslím, že toho je dost na jednoho člověka, který by nám IT spravoval.“ I tak by však 

chtěl o všem, co se děje v jeho škole, vědět. Vyhovuje mu autonomie školy i to, že o ni může 

pečovat jako dobrý hospodář. „Neustále hledám možnosti, jak obohatit svou školu o další 

investice, finance na projekty.“ 

 

Téma: reforma financování regionálního školství 

„Jsem zásadně proti reformě financování regionálního školství. Nechci ji, ublíží nám.“ Do 

doby, než se přejde k novému systému financování, může ředitel využít balíčku peněz, který 

dostává v rámci tzv. normativu na žáka, na odměňování pedagogů. Nový systém mu toto 
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neumožní. Ředitel neustále hledá možnosti, jak finančně přilepšovat pedagogům, využívá  

k tomu jak současný systém financování regionálního školství, tak šablony, jež se mohou 

použít na aktivity pedagogů nad rámec jejich úvazku. „Nikdo se nás na nic neptal, nic s námi 

neprobírali, pokud pominu jakési velké setkání MHMP a MŠMT, kde jsme se stejně nic 

nedozvěděli.“ Vyjádřil rovněž nespokojenost s tím, že nemají možnost se s dostatečným 

předstihem připravit na změny, které přicházejí z iniciativy MŠMT. „Od ledna se budou 

navyšovat platy pedagogů i nepedagogických pracovníků. Je říjen a nemáme vůbec žádné 

informace o tom, co konkrétně se bude dít, jak se máme připravit. Předpokládám, že se to 

dozvíme na začátku ledna.“ 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitel je příkladem toho, že názor na RVP nutně nemusí korespondovat s věkem. Obecně 

se sdílí názor, že učitelé a ředitelé s dlouholetou praí, kteří ještě pracovali s osnovami na 

začátku devadesátých let 20. století či ještě dříve, se spíše k tomuto fungování přiklání jako 

k efektivní formě vzdělávání. Ředitel vša v RVP vidí velký potenciál, který mu přináší ve 

svobodě rozhodování a v tom, že může realizovat svou vizi, kterou se školou má. Systém 

financování mu vyhovuje, přináší mu jistoty. Co se týče reformy financování regionálního 

školství, považuje to do budoucna za přítěž, ztrátu bude muset podle svých kompenzovat 

z jiných zdrojů.  

 

 

5.2.10 Respondent J 

Údaje: 24 let pedagogické praxe, 8 let ředitel 

Téma: RVP, ŠVP 

„Ideu rámcových vzdělávacích programů jsem uvítal. Šly proti tradičnímu lpění na 

osvojování si vědomostí, na přijímání informací.“ Ředitel na RVP ocenil, že vytvořily 

standardy, minimální požadavky na vědomosti a dovednosti žáků a pojmenovaly 

kompetence, které se mají ve škole rozvíjet. „Takto se s dětmi ještě před pár lety 

nepracovalo.“ Podle ředitele došlo k určitému přerodu, který se sice primárně spojoval  

s reformou školství, ale velmi se dotýkal pedagogů, žáků i rodičů. „Pedagogové díky práci 

na ŠVP procházeli proměnou poměrně přirozeně, s tím, jak jsme prováděli mravenčí práci 
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při zpracovávání našeho ŠVP, tak mnohdy přehodnocovali svůj dosavadní pohled na tradiční 

výuku. Tedy alespoň pedagogové z delší praxí.“ Tím však podle ředitele zdaleka práce 

neskončila. Bylo důležité přesvědčit i rodiče o smyslu reformy kurikula, což nebylo 

jednoduché především u těch rodičů, kterým tradiční výuka a výchova vyhovovala a kteří jí 

prošli bez potíží a jsou nyní úspěšní. „Ani ty děti to neměly a nemají jednoduché. Rodiče, 

kteří se nesmířili s novými přístupy ve vzdělávání, jim dávají zpětnou vazbu typu ‚vy ještě 

v šesté třídě neumíte počítat procenta, to my jsme už počítali zlomky a rovnice‘. To pak 

může i v očích dítěte zpochybňovat roli školy a učitelů.“ Ohledně problému přestupů žáků 

je respondent toho názoru, že většina dětí dokáže rychle dohnat učivo, které ještě oproti 

svým vrstevníkům neabsolvovaly. „Může jim však tento počáteční nedostatek ztěžovat 

jejich socializaci ve třídě. Pro dítě může být velmi stresující, když přestoupí do již léta 

zaběhnutého kolektivu, musí si zde hledat své místo, svou roli. Pokud k tomu má zvládnout 

rozdílové učivo a zároveň stihnout aktuálně probírané učivo, je to velký nápor.“ Ředitel by 

se tedy přikláněl k jednotněji daným výstupům v každém ročníku. Učebnice a jejich pestrost 

ředitel vítá, ale je si vědom toho, že je práce s tímto podpůrným materiálem komplikovanější 

jak pro učitele, tak pro děti. „Pokud žáci mají kvalitně zpracovávaná portfolia a vedené 

zápisy v sešitech, pak bych v učebnicích problém neviděl.“ 

 

Téma: role ředitele školy 

Ředitel je toho názoru, že pokud se má zachovat současný systém právní subjektivity škol, 

pak musí být připraven na to, že bude mít za svou školu zodpovědnost se všemi úskalími, 

která to přináší. „Ano, je to hromada práce, i o víkendech. Ale pokud máte svou školu rád, 

pak nerozlišujete mezi pracovní dobou a volným časem. Jediné, co mě mrzí, je, že už se tolik 

nevěnuji pedagogické činnosti.“ Zároveň však dodal, že čím méně mu zbývá času na 

pedagogickou činnost, tím více si ji užívá. Podle ředitele je na škole znát, kdo ji řídí. Spoustu 

času tráví jednáním s lidmi, kteří mohou být škole prospěšní, mohou podporovat vzdělávací 

projekty, ale i podpořit investice ve škole či jen poradit, jak dosáhnout na různé dotace  

a granty. „Je to hodně práce, ale neměnil bych a nerad bych někomu předával nějakou část 

svých kompetencí.“ 
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Téma: reforma financování regionálního školství 

Ředitel se změnou nesouhlasí, jelikož jeho školu poškodí. Škola je zcela zaplněná, nemají 

možnost dělit hodiny. Vyhovoval jim proto tzv. normativ na žáka, který umožňoval pracovat 

s odměnami pro pedagogy. „Ano, využíváme šablony k tomu, abychom pedagogům zaplatili 

jejich činnost nad rámec standardního úvazku. Normativy na žáka však pro nás byly rovněž 

příjmem, který se dal využívat k finanční motivaci mých kolegů. Ale kdo ví, jak to ještě 

bude.“ Ředitel se rovněž zmínil o setkání ředitelů zorganizovaném MHMP a MŠMT  

a postěžoval si na nepřipravenost úředníků z hlediska informací a argumentace. „To je pro 

MŠMT typické. Občas mi přijde, že ani sami nevědí, co prosazují, a dělají změny pro změny. 

A samozřejmě vše na poslední chvíli.“ 

 

Shrnutí rozhovoru: 

Ředitel školy působil na autorku jednoznačně jako pedagog, nikoliv manažer. Neustále se 

vracel k projektům ve škole, k úspěchům žáků, k nejrůznějším historkám z pedagogické 

praxe. RVP hodnotil smířlivě, zmiňoval klady i zápory, přičemž ke každému bodu 

přistupoval velmi rozvážně, jako by se nad vším znovu a znovu zamýšlel. Jediný bod, na 

který si fakticky stěžoval, byla nedostatečná komunikace s MŠMT. 
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6 Shrnutí praktické části 

 

 

Obrázek č. xxx, tzv. tag cloud28, (práce autorky, využito programu wordclouds.com) 

Srovnáme-li čas, který respondenti věnovali jednotlivým okruhům témat, pak 

jednoznačně nejdelší rozhovory se vedly na téma rámcových vzdělávacích programů. Zde 

respondenti často střídali argumentaci v rovině profesní (pedagogické), politické a osobní 

(emotivní). Rámcové vzdělávací programy obecně ředitelé považují za symbol svobody 

vzdělávání, kterou vítají. Ačkoliv by v tomto prohlášení panovala shoda, část ředitelů by si 

                                                           
28 Tag cloud je vizuální reprezentace textových dat. Autorka použila pro aplikaci rozhovory s řediteli (bez 
vlastního shrnutí, s využitím frekvence použitých slov. Nejvýraznější slova jsou tedy v rozhovorech nejvíce 
využívána. Nejvíce frekventovaná slova byla RVP, téma, děti, škola, práce, učebnice, vzdělávání, žák, 
informace, změny, svou. Poslední jmenované je v souvislosti se školou, o které ředitelé hovoří jako o „své“ 
škole.  
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dokázala představit určitý kompromis mezi současnými RVP a osnovami z konce 80. let 

minulého století. „Osnovy byly jednodušší, pohodlnější. Svoboda je složitější, a já se v tom 

cítím dobře,“ prohlásil jeden z dotazovaných. Další ředitel však považuje za jednodušší 

RVP, které přímo lákají ke zjednodušování, či dokonce k nedodržování stanovených cílů. 

Volnost a svobodu ocenilo na ŠVP 50 % respondentů, o kombinaci s osnovami hovořilo 40 

% respondentů, jeden se nevyjádřil. 

Největším přínosem při tvorbě školních vzdělávacích programů byla podle respondentů 

sebereflexe, především v tom, jak nahlížet na vzdělávání dětí, co očekávat za výstupy 

vzdělávání v jednotlivých ročnících i v celku, jak je definovat, popsat, jak si je ověřovat. 

Jeden z dotázaných označil výstupy vzdělávacích programů za důležitý sjednodující prvek, 

který je pro vzdělávání podstatný. Práce na vzdělávacím programu jeho školy pro něho byla 

velmi významná, obohacující a donutila ho zamyslet se nad vzděláváním s nadhledem. 

„Práce na školním vzdělávacím programu mě poprvé v životě přivedla k tomu, abych se 

zamyslel nad formulacemi, jako jsou ‚žák ovládá, pochopil, rozumí, umí vysvětlit, umí 

použít, …‘. Do té doby jsem se tolik nezamýšlel nad tím, co jsou přesně ty výstupy, které od 

žáka očekávám, tedy kromě zpracování testů a hodnoticích prací v určité kvalitě.“  

Přesto byl respondent toho názoru, že měly být zpracovány tři čtyři vzorové školské 

vzdělávací programy, které by některým školám ulevily ve velmi časově náročné samostatné 

práci při tvorbě vzdělávacích programů, zvláště pak malým obecním školám. Velmi 

pozitivně vnímalo práci na tvorbě školních vzdělávacích programů 50 % respondentů. 

Tvorbu vnímají jako svůj přerod, sebereflexi, vzdělávání, další vzdělávání pedagogických 

pracovníků.  

Jednou z nevýhod školních vzdělávacích programů je podle dotázaných jejich 

skladba, osnova, kterou si určuje každá škola podle vlastního uvážení. V předmětech, které 

se učí chronologicky, problém není. V dějepisu nelze přeskakovat z pravěku na rakouský 

absolutismus a poté na antické Řecko. Potíže mohou nastat v předmětech, jako jsou biologie 

či zeměpis. V tomto tématu se ředitelé škol zcela neshodli. Části ředitelů vadí, že přestoupí-

li žák v průběhu povinné školní docházky do jiné školy, může zcela minout některá 

vyučovaná témata a bloky, něco se musí doučit a k některým informacím, vědomostem  

a znalostem se už v průběhu povinné školní docházky nedostane. Část ředitelů tuto diskuzi 

nepovažuje za podstatnou a to, že žák neprojde některými vyučovanými látkami, považují 

za marginální. O problému v nesouladu ŠVP jednotlivých škol v okamžiku přestupů žáků 
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hovořilo 60 % respondentů. Pouze jeden respondent zmínil, že požadavky na žáky se týkají 

celého balíčku vědomostí, dovedností, hodnot a postojů. Proto pokud se ve škole pěstují 

hodnoty a postoje k učení, vědomosti si žák dokáže velmi rychle doplnit. Další ředitel je 

téhož názoru, ale upozorňuje na to, že se tím přestupujícímu žákovi komplikuje a zpomaluje 

možnost socializace v novém kolektivu.  

Ředitelé rovněž v 50 % upozorňovali na zbytečnou administrativu spojenou  

s kurikulárními dokumenty a přílišné lpění na psaném slovu. „Když přijde kontrola, chtějí 

vidět ŠVP, ale na hospitaci nejdou.“ To navazuje na názor ředitelů (50 %), že se spíše trvá 

na kvantitě než na kvalitě. „Máme přetlak témat.“ „Děti se stále něco učí a nechápou 

vzájemnou vazbu témat, smysl předmětu, učivo dostatečně neprocvičí.“  

V oblasti řízení si respondenti nejvíce stěžovali na nedostatek času především na 

vlastní pedagogickou činnost a přípravu na ni, na pedagogický sbor a eliminaci vznikajících 

třecích ploch v komunikaci a sporů, na hospitace. „Mrzí mě, že nemám dostatek času na 

koncepční, strategické pojetí školy. Jelikož neustále přebíhám z jednoho manažerského 

rozhodnutí na druhé a střídám oblasti finanční, rozpočtové, organizační, personální, 

marketingové, IT, stavební, grantové, dotační a další, nemám čas na naše žáky. Co se týče 

dětí, jen hasím potíže, ale nemám klid na to, abych se nad nimi více zamyslel.“ Projektové 

a koncepční aktivity dělají ředitelé společně se zapálenými pedagogy ve dnech svého volna, 

o víkendech. „O víkendu se rozjede e-mailová a skypová komunikace mezi mnou  

a pedagogy a řešíme dlouhodobější a složitější projekty a vize naší školy. To není v pořádku, 

ti lidé neodpočívají, neprochází dostatečnou duševní hygienou, která je zvláště u pedagogů 

velice důležitá.“ Tento problém dotazované ředitele spojoval. „Nemůžete nechat ležet 

peníze, které se škole nabízejí, protože jste zahlcený jinou prací a opravdu nemáte čas. Prostě 

si na to sednete večer, v noci a připravíte vše podstatné.“  

Zajímavá byla reakce ředitelů na otázku, jak by si představovali roli ředitele školy  

a jeho náplň práce. Zobecníme-li jejich odpovědi, dojdeme k závěru, že se žádné oblasti své 

působnosti vzdát nehodlají, jelikož chtějí vědět o „své“ škole úplně vše. „Nadávám, že je 

toho moc, ale chtěl bych vědět o všem ve své škole.“ Vyskytly se však návrhy na více 

placených sil ve škole, především v oblasti IT. Koordinátor ICT, kterým se stane jeden 

z pedagogů, není dostačující, zvláště v době, kdy školy přecházejí k moderním technologiím, 

k moderní výuce za využití moderních vyučovacích metod podpořených IT technologiemi. 

V současnosti se problém s IT specialistou řeší za přispění městské části Prahy 5, která 
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poskytuje jednoho člověka pro více škol. Je třeba tento požadavek řešit systémově. Spíše 

než předávání kompetencí by ředitelé uvítali support k právním, ekonomickým, daňovým, 

stavebním, IT, projektovým a dalším povinnostem. Narůstající administrativa a fakt, že jsou 

ředitelé na svou práci sami bez adekvátního personálního a odborného zázemí, mohou být 

významnou překážkou pro další rozvoj škol a tím se významně ztrácí původní myšlenka 

kurikulárního dokumentu RVP na individuální rozvoj škol, na jejich vize a strategie, cíle  

a plány. Všichni ředitelé se v principu shodli na tom, že problém není v kompetencích, ale 

v tom, že jsou na vše sami. Svých kompetencí se vzdát nikdo z dotazovaných nechce. Mají 

a především cítí odpovědnost za svou školu (vždy používají přivlastňovací zájmeno  

v souvislosti se školou, pozn. autorky). V této realitě vnímání nelze předávat kompetence,  

a tedy i zodpovědnost. Přesto se ředitelé shodují na tom, že by potřebovali ke své práci 

support, „jelikož jsou věci, které prostě ředitel dělat nemá“. Dva z dotazovaných 

respondentů, jeden cíleně a druhý intuitivně, vybudovali střední školský management, na 

který delegují úkoly. Ostatní ředitelé si pomáhají skrze hospodářku či zástupce. Jeden  

z respondentů upozornil na neexistující praktickou přípravu ředitelů. „Chybí zde nějaké 

výcvikové středisko pro ředitele. To, co jsme doposud povinně absolvovali, bylo k ničemu.“ 

V oblasti financování ředitelé neumí predikovat vývoj po reformě financování 

regionálního školství, která znamená změnu normativů. Doposud se normativy odvíjely od 

počtu žáků. Slabinou tohoto systému byl silný tlak škol na poptávku po žácích. Změna  

v normativech nyní může zasáhnout školy, které s naplněním tříd problém neměly. Mzdové 

prostředky, které dokázaly tyto školy ušetřit v rámci optimalizačních opatření, co se týče 

pracovních úvazků, mohly využít na odměňování pedagogů, a potažmo jejich motivaci. Po 

reformě financování již tento způsob odměňování nebude reálný, jelikož ředitelé získají 

prostředky na přesný počet pedagogů. Mzdy jsou velký problém, který ředitelé zmiňují. 

Pedagogové vykazují mnoho hodin práce ve svém volném čase a ředitel má jen velmi 

omezené možnosti je za to odměnit. Existuje však nástroj, který se aktuálně dá využít  

k tomu, aby si pedagog „mohl přivydělat“, aniž by to zatížilo rozpočet školy. Tímto 

nástrojem jsou šablony, které umožňují mimo jiné financování doučování, přípravy na 

výuku apod. 

Ředitelé souhlasí se základním dvoustupňovým modelem financování (zřizovatel, 

stát) plus dalšími možnostmi financování skrze stakeholdery, dotace EU apod. Jsou toho 

názoru, že rozpočty, s nimiž disponují, jsou dostačující, „solidní“. K tomu však dodávají, že 
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je to obraz pražských škol a že jsou si vědomi toho, že školy v menších obcích jsou ve 

složitější situaci ohledně financování. Nerovnosti, které jsou způsobeny spíše ze strany 

krajských samospráv, však nelze řešit tím, že se poškodí tradiční velké školy „zaplněné od 

půdy po sklep“. Všichni ředitelé se shodli na tom, že komunikace ze strany MŠMT je mizivá, 

„často mlží“, ve věcech, které „hoří“, jsou autoritativní. „Oni jsou ustavičně ve skluzu a pak 

musí mít vše vyplněné, poslané, zařízené pokud možno hned. Kdybychom někde zákulisně 

nezískávali informace, bylo by to mnohem víc stresující. Teď už ty exploze alespoň 

očekáváme.“ 

Za pozornost stojí zjištění, že byť věková struktura respondentů odpovídala 

pedagogům s dlouholetou praxí, nic nenapovídalo tomu, že by se chtěli znovu vrátit  

k osnovám z přelomu 80. a 90. let. Tvorba ŠVP byla obohacením jejich pedagogické praxe, 

prošli evaluací, získali podle svých tvrzení určitý nadhled a uvědomili si smysl některých 

pojmů spojených především s výstupy žáků. V čase však přichází pro část z nich zklamání, 

jelikož jsou kurikulární dokumenty neustále doplňovány, komplikovány a vyžadují 

vzrůstající administrativní nároky. Obávají se toho, že se ztratí původní dobrá myšlenka 

kurikulárních dokumentů a veškerá vložená energie přijde vniveč. Velkou míru nejistoty 

přináší přístup MŠMT, které se na ředitele obrací pouze autoritativně, se vzrůstajícími 

požadavky. Strategické dokumenty s nimi však nekonzultuje, neexistuje veřejná debata typu 

„Výzvy pro deset milionů“. V otázce kompetencí jsou ředitelé jednotní v tom, že pokud mají 

řídit a vést školu, nelze tak činit bez odpovědnosti za vše, co se školy týká. Přivítali by však 

především administrativní podporu a odborný support, který je v zahraničí podle zkušeností 

některých ředitelů zcela běžný. 

Téma financí při rozhovorech plynule navazovalo na problém chybějícího supportu. 

Finance, které plynou do vzdělávání, jsou jedním z faktorů posuzování úrovně a kvality 

školství. Měří se nejen výše státních prostředků na školství, ale také procento z celkového 

HDP a rovněž způsob přerozdělování financí. Platy pedagogů a především nepedagogických 

pracovníků byly dlouhá léta opomíjeny, v současné době se tento dluh vůči školám 

napravuje. Ředitelé si proto neumí představit, že by byl nějaký další vyjednávací prostor pro 

financování administrativní síly či dalšího supportu, který by jim umožnil věnovat se vizím 

školy, svému pedagogickému sboru a svým žákům. 
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7 Závěr 

 

Diplomová práce na téma „Analýza využití práva jako nástroje pro řízení vzdělávací 

soustavy v ČR a vyhodnocení dopadů vybraných legislativních změn v letech 1990–2010“ 

se ve své teoretické části věnuje systematickému srovnávání kurikulárních a legislativních 

dokumentů, popisuje základní trendy a vývojové tendence v oblasti vzdělávací politiky.  

V teoretické části je pojmenována vzdělávací politika, je věnována pozornost vizím, cílům, 

principům a procesům změn vzdělávací politiky, jakož i jejím aktérům. Podstatná část je 

věnována transformaci školství, která započala na přelomu 80. a 90. let. Právě na začátku 

90. let se ukázalo, jak je vzdělávání složité téma a jak strategická rozhodnutí vyžadují 

hluboké znalosti z mnoha oblastí, především ekonomicko-sociálních, pedagogicko-

psychologických, a rovněž umění predikovat vývoj na desítky let dopředu. Cílem práce bylo 

na základě systematického srovnání legislativních a kurikulárních dokumentů  

a vyhodnocení výsledků polostrukturovaných rozhovorů s vybranými aktéry vzdělávací 

politiky, potažmo řediteli základních škol, identifikovat, popsat a analyzovat základní trendy 

a vývojové tendence v oblasti vzdělávací politiky.  

Z teoretické části, která popisuje vývoj vzdělávací politiky v určeném časovém 

období, identifikovala autorka tři základní témata, jež se prolínala vymezeným časovým 

obdobím a jsou symbolem transformace školství. Transformace od počátku probíhala  

v duchu decentralizace školství, přičemž současné kurikulární dokumenty, právní 

subjektivita škol a financování regionálního školství této symbolice, tedy „svobodě  

a volnosti“, odpovídají. O svobodě a volnosti hovořili ředitelé, kteří se vyjadřovali ke 

zkoumaným třem tématům. V tomto duchu autorka vyhodnotila, že legislativní změny po 

roce 1989, které byly základním pilířem transformace školství, splnily svůj účel a poskytly 

školám svobodu, samostatnost, možnost profilace a prostor pro vlastní rozvoj. Ředitelé  

o tento široký prostor stojí, hlídají si ho a obávají se, že o něj budou přicházet. Největší 

obavy mají směrem k ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde postrádají 

komunikaci na úrovni partnerství. 
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