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Úvod 

Téma diplomové práce „Vzdělání a kvalifikace v Evropské unii" mě zaujalo 

hned z několika důvodů. Celé studium na vysoké škole jsem se blíže zajímala o 

problematiku Evropské unie. Seminární práce na téma Evropské unie jsem 

zpracovávala již během studia na gymnáziu. Navštěvovala jsem přednášky týkající 

se zemí Evropské unie a volbou daného tématu jsem našla další cestu, jak se 

zajímavé a aktuální problematice dozvědět více. 

Dále k rozhodnutí o tématu diplomové práce přispěl můj studijní pobyt ve 

Velké Británii a nedávná cesta do Bruselu, čímž jsem se problematice Evropské 

unie přiblížila vlastním zážitkem. Ve zpracování tématu vzdělávání shledávám dále 

přínos pro svou budoucí pedagogickou dráhu, protože považuji za důležité, aby se 

každý pedagogický pracovník orientoval v situaci vzdělávání v dané zemi a navíc 

proniknutí do vzdělávacích systémů okolních zemí umožní větší přehled a orientaci 

ve složitém systému vzdělávání. 

Ke konečnému pojetí diplomové práce jsem dospěla po absolvování 

nelehkého sběru materiálů, jeho třídění, prvotního zpracování a zjištění, jak je 

oblast vzdělávání v zemích Evropské unie obsáhlá a náročná. Na počátku jsem se 

domnívala, že se budu podrobněji věnovat více vzdělávacím systémům zemí 

Evropské unie, že je popíšu z několika úhlů pohledu a následně provedu jejich 

srovnání. Ale až po náročné prvotní fázi zpracování jsem si uvědomila, že jsem si 

zvolila úkol nesnadný, pro jednoho studenta a dobu určenou na zpracování 

nerealizovatelný. 

Když jsem si tedy v další fázi uvědomila, že bych se měla zaměřit na 

vybrané země a jim se věnovat podrobněji, jednoznačně jsem zvolila jako 

výchozího člena pro své srovnání Českou republiku, zemi ve které budu působit 

jako pedagog a díky zpracování tohoto tématu získám pro své budoucí povolání 

plnohodnotné informace. Výběr druhého člena pro srovnání silně ovlivnil můj 

studijní pobyt strávený právě ve Velké Británii. 

Osnova diplomová práce přesně vystihuje postup, jakým jsem k tématu 

přistupovala a jak jsem získané informace řadila. Nejprve jsem navštívila všechny 

zmíněné instituce, knihovny, stanovila si základní termíny, se kterými budu 

pracovat a pronikla do struktury vzdělávacích systémů vybraných zemí. Po této fázi 

jsem si stanovila na základě zjištěných specifik jednotlivých vzdělávacích systému 
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kvalitativní a kvantitativní ukazatele pro srovnání českého a britského vzdělávacího 

systému. 

Práce je členěna od obecných informacích teoretického rázu k praktickým 

ukazatelům vztahujících se k dané zemi a oblasti srovnávání. Na konci práce 

uvádím popis vzdělávacích systémů vybraných zemí jako oblast informační 

doplňující praktickou srovnávací část. 

Stěžejním zdrojem práce je publikace České školství v mezinárodním 

srovnávání. Není to z důvodu, že bych jinou publikaci nehledala, ale proto, že 

v oblasti srovnávání jednotlivých vzdělávacích systémů zemí Evropské unie chybí 

ucelené publikace, které by se věnovaly několika ukazatelům. Informace jsem 

čerpala také z anglického originálu tohoto českého překladu s názvem Education at 

a Glance 2006. Jedná se o velmi kvalitní, odborně a přehledně zpracované 

publikace, ze kterých jsem čerpala statistická data pro dvě vybrané země a dále je 

zpracovávala ve vztahu srovnávání. 

Hodnotné informace jsem též získala studiem dalších vydaných publikací 

Ústavem pro informace ve vzdělávání nebo EURYDICE. Byla to ale práce nelehká. 

Každá publikace uvádí spoustu obecných informací a konkrétní data ke všem 

zemím Evropské unie nebo zemím OECD. Každou publikaci jsem tedy podrobila 

rozboru, abych získala informace k vybraným zemím, které jsem dále zpracovávala 

ve své srovnávací studii. Neobešla jsem se ani bez znalosti cizího jazyka. 
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1. Kategorie vzdělávání a kvalifikace 

V této kapitole přistupuji k charakteristice pojmů z oblasti vzdělávání, se 

kterými budu nadále pracovat a o kterých se v dalších kapitolách několikrát 

zmiňuji. Definice uvádím u pojmů, které považuji ve své práci za stěžejní. Záměrně 

jsem vybrala definici vzdělání a vzdělávacího systému ze dvou zdrojů, odborného a 

všeobecného, abych tím nastínila rozdíl mezi dvojím pochopením jednoho pojmu. 

Srovnání pojmů z oblasti vzdělávání jsem mohla provést jen u dvou vybraných 

definic, protože ve vybrané všeobecné encyklopedii se dalším pedagogickým 

pojmům blíže nevěnují. 

Pro mou další práci bude výchozí definice z odborné publikace, tedy 

z Pedagogického slovníku, protože práci zaměřuji na vzdělávání z odborného 

hlediska a všeobecný pohled uvádím jen okrajově. 

Základní pojmy k oblasti vzdělávání, pedagogiky, vzdělávacích systémů, 

vzdělávací úrovně, mezinárodního vzdělávání a dalších podobných témat ve své 

knize Pedagogický slovník charakterizuje Jan Průcha. 

Vzdělávací systém 

„Jeden za základních pojmů pedagogiky a vzdělávací politiky, avšak 

terminologicky neustálený. Pojem může být chápán dvojím způsobem : jako 

školství nebo jako soubor všech škol, školských zařízení a jiných vzdělávacích 

institucí, jejich pracovníci, materiální a finanční prostředky, legislativní úpravy, 

který jako celek zajišťují ve státě realizaci vzdělávání. Strukturu vzdělávacího 

systému tvoří školská soustava, mimoškolní vzdělávací instituce, kulturní a 

osvětové instituce a v některých koncepcích se do vzdělávacího systému zahrnuje i 

působení masových médií. Řízení vzdělávacího systému v zemi vychází ze 

strategie vzdělávací politiky a je realizováno především státní správou ve školství. 

Zkoumání vzdělávacích systémů a jejich mezinárodním srovnáním se zabývá 

komparativní pedagogika. „ (Průcha, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001. ) 

Všeobecné vzdělávání 

„Všestranné, odborně nespecifikované vzdělání, nezbytný vzdělaností základ pro 

všechny členy společnosti, poskytující relativně ucelený obraz světa. Je 

formulováno jako národní kurikulum. Plní funkci akulturační, socializační a 

osobnostně rozvojovou. Tvoří podstatu, jádro vzdělání na základních a středních 

všeobecně vzdělávacích školách, v určité míře se realizuje i na ostatních typech škol 
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i v mimoškolním vzdělávání." (Průcha, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 

2001.) 

Stupeň vzdělání 

„Dosažená úroveň ukončeného formálního vzdělání, určeného délkou, počtem 

ročníků a funkcemi, které plní ve vzdělávacím systému. V ČR se běžně rozlišují 

stupně : základní, střední a vysokoškolský. Přesnější třídění na úrovně vzdělávání 

zavádí mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED. Úroveň vzdělávání je v něm 

spjata se stupněm složitosti obsahu příslušného vzdělávacího programu. „(Průcha, 

J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001.) 

Kvalifikace 

„Způsobilost pro vykonávání určitého povolání nebo pro sjednaný druh pracovní 

činnosti a to s předepsaným stupněm složitosti, přesnosti, namáhavosti práce a ve 

vyžadované kvalitě. Získání kvalifikace, její prohloubení a zvýšení vymezují právní 

předpisy. Kvalifikace se vytváří jednak na základě formálního vzdělávání, 

zaučením, zaškolením, rekvalifikací, jednak na základě zkušeností a poznatků 

nabývaných jednotlivcem při pracovních činnostech nebo i vlastním 

sebevzděláváním. „(Průcha, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2001.) 

Charakteristika pojmů vypovídá o tom, že kniha je na pedagogickou oblast 

zaměřena. Definice pojmů jsou výstižné, snadno pochopitelné a nepodávají čtenáři 

komplikovaný pohled na danou oblast obohacením o doplňující informace, které 

můžeme získat v tomu určené literatuře. 

Za jiný pohled na definice pojmů vzdělávání a vzdělávací systém můžeme 

považovat charakteristiky pojmů, které jsou součástí všeobecné encyklopedie 

UNIVERSUM. 

Vzdělání je zde popsáno jako - „výsledek výchovy, event. vzdělání v podobě 

vědomostí, dovedností, postojů a vlastností; základní pojem výchovy; původně 

znamenalo aktivní setkávání s kulturními hodnotami a úsilí o jejich co možná 

nejobsáhlejší osvojení. „(UNIVERSUM.. Všeobecná encyklopedie. 4.díl. Praha 2002) 

Definice vzdělávacího systému obsažená v encyklopedii UNIVERSUM jej 

charakterizuje jako „soubor všech školských a jiných vzdělávacích institucí, které 

v zemi zajišťují realizaci vzdělání. Tvoří ho školská soustava, mimoškolní 

vzdělávací instituce ( např. jazykové kurzy, školení v podnikách ), kulturní a 
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osvětové organizace ( např. knihovny, muzea, galerie, botanické a zoologické 

zahrady ), masmédia aj." (UNIVERSUM. Všeobecná encyklopedie. 4.díl. Praha 

2002). 

Definice pojmů z všeobecné encyklopedie mají, jak název publikace 

napovídá, všeobecný charakter. Encyklopedie není zaměřena na oblast vzdělávání a 

pedagogiky, proto také pojmy blíže nespecifikuje a nevěnuje se dalším pojmům 

z oblasti vzdělávání. 
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2. Kdo se zabývá problematikou vzdělávání, hodnocením 

vzdělanostní úrovně a porovnáním vzdělávacích systémů? 

Popisem, kdo se zabývá problematikou vzdělávání, nastiňuji, jak 

komplikované je sehnat aktuální informace k tomuto tématu, jak nejsou běžně 

dostupné v každé knihovně či v knihkupectví. Kdo se chce o tomto tématu dozvědět 

více, zpracovává jej ve své práci, musí nejdříve proniknout do informační sítě 

vzdělávání, musí si zjistit, které instituce v České republice vyvíjejí informační 

činnost o vzdělávání, navštívit je a pak teprve může pokračovat v náročném sběru 

informací, ve kterém mu ale už ve velké míře pomohou vyhledané instituce, ale 

také ve kterém si nevystačí jen se svým mateřským jazykem. I když spousta studií 

je do češtiny přeložena, více informací nám stále nabízí knihy vydané v angličtině 

nebo jiném mezinárodním jazyce. Studie do češtiny jsou také překládány s jistým 

časovým odstupem, takže aktuální informace jen pomocí češtiny nezískáme. 

Dospěla jsem ke zjištění, že instituce, které zde blíže popisuji, vyvíjejí 

v oblasti informací o vzdělávání, srovnávání vzdělávání významnou činnost. 

Přinášejí nám zajímavé výsledky z mezinárodních výzkumů, zprostředkovávají 

informace ze zahraničí, jen jsou jejich publikované výsledky méně dostupné a 

student po nich musí do jisté míry pátrat. 

2.1. CERMAT 
Potřeba vytvoření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání 

jako nástroje ke zvyšování kvality a efektivity vzdělávání je dlouhodobě zmiňována 

v zásadních školských dokumentech. Koncepce evaluace vzdělávání byla schválena 

přijetím Rámcového projektu monitorování a hodnocení vzdělávání v roce 2004. 

Rámcový projekt hodnotí stávající situaci a vymezuje poslání evaluace a 

monitorování ve vzdělávacím systému ČR. Jako jeden z důležitých předpokladů pro 

naplnění záměrů v oblasti pedagogické evaluace byla zřízena specializovaná 

organizace - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání s názvem CERMAT, 

které systematicky a systémově zajišťuje přípravu a uplatnění nástrojů evaluace. 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je organizační složkou státu 

přímo řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Centrum pro 

zjišťování výsledků vzdělávání navazuje na činnost Centra pro reformu maturitní 

zkoušky, později Organizační složka Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

10 



nadále užívá historicky vzniklou slovní značku CERMAT, která je v odborné 

veřejnosti všeobecně známá a užívaná. 

CERMAT se zaměřuje na plnění úkolů souvisejících s evaluací v 

následujících oblastech: 

CERMAT zajišťuje společnou část maturitní zkoušky, připravuje katalogy 

požadavků k maturitní zkoušce, zajišťuje odbornou přípravu pedagogických 

pracovníků k výkonu funkcí školních maturitních komisařů a hodnotitelů, zajišťuje 

výrobu a rozeslání zadání zkoušek krajským úřadům, vede evidenci přihlášek žáků 

a výsledků maturitních zkoušek, je zpracovatelem registru žáků přihlášených k 

maturitní zkoušce a jejich rodných čísel za účelem jejich identifikace, je správcem 

registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce školních 

maturitních komisařů a hodnotitelů. 

Na úrovni všeobecného vzdělávání CERMAT zpracovává a předkládá 

ministerstvu ke schválení návrhy standardů hodnocení výsledků vzdělávání na 

základě kurikulárních dokumentů, vytváří nástroje objektivního hodnocení 

výsledků vzdělávání a metodiku jejich uplatnění, zpracovává a předkládá 

ministerstvu ke schválení návrh koncepce ministerstvem zadávaných zkoušek, 

zajišťuje jejich realizaci a hodnocení. 

Centrum provádí výzkum v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání, a to na 

národní i mezinárodní úrovni, zapojuje se případně i do výzkumů a šetřeních jiných 

subjektů. 

V oblasti hodnocení výsledků ve vzdělávání v ČR a vytváření podmínek pro 

jejich uznání v EU CERMAT připravuje, řídí, organizuje a koordinuje programy, 

projekty a činnosti na základě zadání a potřeb ministerstva, aktivně se podílí na 

procesu uznávání a certifikace hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k další 

zemím EU. V tomto směru se podílí na koncepční a strategické činnosti 

ministerstva. 

CERMAT se spolupodílí rovněž na přípravě lektorů, výukových a informačních 

materiálů a organizačním zabezpečení činností vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

Mezi činnosti Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělání patří i publikační 

činnost, která se orientuje na vydávání periodických i neperiodických publikací a na 

odborné a metodické materiály se zaměřením na oblast hodnocení výsledků 
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vzdělávání. Centrum v neposlední řadě provádí osvětovou a propagační činnost 

vůči pedagogické i širší veřejnosti v oblasti hodnocení výsledků vzdělávání. 

CERMAT patří mezi instituce, které jsou zaměřeny spíše na odbornou 

veřejnost. Poskytuje informace s cílem využití na státní a mezinárodní úrovni pro 

monitoring vzdělávacího systému České republiky. Neposkytuje přímé informace 

žákům a studentům českých škol, přímo se jich dotýká na úrovni testování v rámci 

realizovaných projektů. Ze velký přínos Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání 

považuji přípravu nové maturitní zkoušky, která se svou připravovanou jednotnou 

formou přiblíží zemím Evropské unie a umožní tak srovnání ukončení 

středoškolského stupně jak na úrovni české, v rámci různých škol, tak na úrovni 

mezinárodní. 

2.2. Školský vzdělávací a informační portál 

Školský vzdělávací a informační portál edu.cz je projektován a vytvářen 

v souladu s Koncepcí státní informační ve vzdělávání a v souvislosti s přistoupením 

České republiky k akčnímu plánu eEurope+. Záměr realizace tohoto portálu je blíže 

konkretizován v navazujících dokumentech. Cílem projektu Školského 

vzdělávacího a informačního portálu je vytvořit otevřené internetové prostředí 

k podpoře rozvoje vzdělávací soustavy a k rozvíjení konceptu učící se společnosti. 

Portál poskytuje informační a vzdělávací služby učitelům, žákům, 

studentům, managementu vzdělávacích institucí a celé učící se společnosti. Portál je 

nástrojem podpory rozvoje vzdělávací soustavy, nástrojem prezentace a 

prosazování vzdělávací politiky. Podporuje celoživotní učení a rozvíjení konceptu 

učící se společnosti. Edu.cz je také komunikačním prostorem, možností výměny 

zkušeností a materiálů mezi školami a dalšími vzdělávacími institucemi a uvnitř 

pedagogické a akademické veřejnosti. 

Řešitelem projektu Školského vzdělávacího a informačního portálu je Ústav 

pro informace ve vzdělávání. Stanovení priorit, kontrola naplňování koncepce 

MŠMT a strategická rozhodnutí jsou v kompetenci Řídícího výboru ŠVIP 

jmenovaného ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. 
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2.3. Ústav pro informace ve vzdělávání 

Ústav pro informace ve vzdělávání je příspěvkovou organizací přímo řízenou 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, se sídlem v Praze. Na Senovážném 

náměstí na Praze 1 provozuje informační centrum, které poskytuje informace a 

služby z oblasti školství a vzdělávání, tak i přímý prodej publikací a CD široké 

škále veřejnosti - žákům a studentům, rodičům, pedagogickým pracovníkům, 

školským subjektům, fyzickým a právnickým osobám a orgánům veřejné správy. 

Ústav pro informace ve vzdělávání přebral veškerá práva a závazky Ústavu 

školských informací a stal se jeho právním nástupcem. Následně došlo ke sloučení 

ÚIV s Ústavem rozvoje školských staveb. 

Hlavními činnostmi Ústavu pro informace ve vzdělávání jsou statistická a 

statisticko-evidenční, informační a knihovnická, výzkumná a analytická, 

organizační a koordinační. K zajištění informační a publikační funkce realizuje 

vlastní publikační, polygrafickou, vydavatelskou a nakladatelskou činnost. Ústav 

pro informace ve vzdělávání zastupuje Českou republiku v mezinárodních 

organizacích a projektech. 

Ústav pro informace ve vzdělávání se organizačně rozděluje na několik 

divizí, které již svým názvem vypovídají o odpovídající funkci. Součástí ÚIV vedle 

Ředitelství je Divize statistických informací a analýz, Divize informací a služeb, 

Divize pro podporu managementů a trendů ve vzdělávání, Divize ekonomiky a 

vnitřní správy, mezi divize patří také Národní pedagogická knihovna Komenského, 

která shromažďuje knihy a časopisy z pedagogiky a příbuzných oborů 

společenských věd a Nakladatelství TAURIS. Do organizační struktury Ústavu patří 

také dvě samostatná oddělení - Oddělení mezinárodních výzkumů a Národní 

oddělení EURYDICE, což je informační síť o vzdělávání v Evropě. 

2.4 EURYDICE 

EURYDICE (The Information Network on Education in Europe) je informační 

síť, která je od roku 1980 prostředkem Evropské komise pro podporu spolupráce a 

pochopení vzdělávacích systémů a vzdělávací politiky v členských a kandidátských 

zemích Evropské unie a v zemích ESVO/EHP.1 

EURYDICE je institucionální síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří 

spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémem a o vzdělávací 
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politice v Evropě. Výsledky její práce jsou určeny zejména těm, kdo se účastní 

politického rozhodování v oblasti vzdělávání na úrovni evropské či národní. 

Činnost sítě řídí Evropské oddělení EURYDICE, které zároveň zpracovává a 

vydává srovnávací studie a rozvíjí a spravuje databáze. Je rovněž zřizovatelem a 

správcem portálu EURYDICE, který je pro veřejnost hlavním zdrojem informací. 

V jednotlivých zemích působí národní oddělení EURYDICE. Česká republika 

byla do sítě EURYDICE přizvána roku 1996 a od října 1997 je jejím členem. 

V Ústavu pro informace ve vzdělávání bylo v roce 1996 zřízeno Dokumentační a 

informační středisko EURYDICE, od roku 2001 přejmenované na Národní oddělení 

EURYDICE , které zajišťuje činnost vyplývající ze zapojení do této informační sítě 

Evropské unie. 

Národnímu oddělení EURYDICE České republice zprostředkovává řadu 

mezinárodních studií a doplňuje tak oblast potřebných informací na poli vzdělávání. 

Díky EURYDICE se český student může seznámit se srovnávacími studiemi 

z oblasti výuky cizích jazyků, vysokého školství, speciálního vzdělávání, 

financování, celoživotního učení. Dále nám EURYDICE zprostředkovává databáze, 

terminologické příručky, překlady publikací a popisy vzdělávacích systému 

evropských zemích. 

2.5 Autoři knih s tématikou evropského vzdělávání 

Popisem vzdělávacích systémů zemí Evropské unie se u nás zabývá Věra 

Ježková ve své knize Vzdělávání v zemích Evropské unie, jedná se o jedinou knihu 

svého druhu na českém knižním trhu. Popisuje vzdělávací systémy vybraných zemí 

v jedné publikaci a jednotnou formu, byla ale vydána v roce 1997. V současnosti 

tedy nepřináší zcela aktuální informace a především charakterizuje jen některé ze 

současných členů Evropské unie. Publikace přináší hodnotné informace pro české 

studenty se zájmem o evropské školství, studenty mezinárodních studií a pro 

zájemce o studium v zahraničí. Její hodnota by se značně zvýšila, kdyby jí v prvním 

desetiletí 21.století nahradilo doplněné a aktualizované vydání. 

Autorka zmiňované knihy je spoluzakladatelkou Centra evropských studií, 

podílí se na řešení výzkumných úkolů souvisejících s transformací české školy a 

publikuje zejména studijní texty pro učitele a studenty učitelství. V další knize 

s názvem „Žijeme v Evropě" se Ježková zabývá základní terminologií k oblasti 
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vzdělávání, vzdělávacích systémů, mezinárodních studijních programů, kvalifikací 

a dalších problematik vzdělání. 

Spoluautorkou knihy Vzdělávání v zemích Evropské unie je Eliška Walterová, 

ředitelka Ústavu výzkumu a rozvoje školství. Zabývá se výzkumem školního 

vzdělávání a kurikula, srovnávací pedagogickou a evropskou vzdělávací politikou. 

V roce 1995 založila se spolupracovníky Centrum evropských studií jako 

výzkumné, výukové a konzultační pracoviště fakulty, zabývající se evropskou 

dimenzí ve vzdělání. Walterová ve svých dalších knihách přibližuje problematiku 

mezinárodního vzdělávání českému studentovi a věnuje se i českému školství 

v kontextu mezinárodním.V roce 1994 byla vydána kniha Kurikulum s podtitulem 

Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě, v roce 1996 Závěrečné zkoušky na 

střední škole v zahraničí, o rok později kniha s názvem Objevujeme Evropu, po 

které následovala Strategie realizace evropské dimenze v přípravě učitelů a 
• • 2 Evropská studia pro učitele. 

Obě zmiňované autorky mají pro české vzdělávání a jeho informovanost o 

vzdělání zemích Evropské unie velký přínos. Jejich knihy jsou přehledné, potřebné 

informace přinášejí jak odborné veřejnosti, tak studentům a zájemcům o studium 

v zahraničí. Jejich jediným nedostatkem je neexistence jejich aktualizované verze. 

Český vzdělávací systém, nebo jen některou z jeho úrovní, popisují i knihy 

v anglickém jazyce. Student hledající informace v angličtině o vzdělávání v České 

republice má k dispozici knihu „Higher education in the Czech republic" vydané 

Centrem pro studium vysokého školství v roce 1996. Popis vzdělávací soustavy ČR 

je součástí knihy „Non-formal and informal education in Europe vydané v roce 

2005. Anglicky psaná Kniha „Real-time systéme, reflection on higher education in 

the Czech republic, Hungary, Poland and Slovenia, jak již název napovídá, se také 

zabývá českým školstvím. 

Hlubší nahlédnutí do tématu vzdělávání a kvalifikace v zemích Evropské 

unie jsem započala tradičně jako při realizaci jakékoliv studijní práce v knihovně. 

Zde jsem ale podlehla přesvědčení, že neexistují aktuální informace k problematice 

vzdělávacích systémů, ani k oblasti vzdělávání v České republice, které by byly 

vydané po roce 2000. Nabídka knih s tématikou Evropské unie směřovala jen ke 

vstupu České republiky k Evropské unii nebo k obecnému popisu Evropské unie. 
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S radostí jsem objevila knihu Vzdělávací systémy v zahraničí od Ježkové, 

ale opět jsem zjistila, že se nejedná o aktuální verzi a že obsahuje jen několik zemí 

ze současných členů EU. 

V knihovně jsem tedy získala jen obecné informace k dané problematice a 

vydala se po stopách aktuálních informací do institucí zabývajících se zjišťováním 
r 

informací ve vzdělání. Cestu jsem zvolila správnou. Po návštěvě Ústavu pro 

informace ve vzdělání mě opustila myšlenka neexistence aktuálních informací ke 

vzdělávacím systémů zemí Evropské unie a mezinárodnímu srovnávání 

jednotlivých systému. 

V Ústavu pro informace ve vzdělání jsem objevila zajímavé a informačně 

hodnotné publikace k dané problematice. Po jejich prostudování jsem dospěla 

k několika závěrům. Aktualizované popisy vzdělávacích systému zemí Evropské 

unie jsou publikovány v anglickém jazyce v samostatných vydání a často 

v netištěné podobě na webových stránkách příslušných institucí. V České republice 

a institucí zde působících probíhá řada výzkumů, srovnávacích studií 

k mezinárodnímu vzdělávání. Studie jsou zaměřeny obecně, srovnává se vzdělávání 

České republiky s ostatními evropskými zeměmi, se zeměmi OECD nebo jen 

s vybranými okolními zeměmi EU. Studie takového typu srovnávání jsou 

publikovány v českém jazyce i v tištěné podobě. Výzkumy se ale nezaměřují na 

konkrétní srovnání dvou vybraných zemí, na hlubší propojení jejich vzdělávacích 

systémů a závěrečné zhodnocení jejich nejvýraznějších podobností a rozdílů. 

Na základě tohoto zjištění jsem si stanovila cíl mé práce. V diplomové práci 

s názvem „Vzdělávání a kvalifikace v Evropské unii" se budu věnovat srovnáním 

vzdělávacích systémů České republiky a Velké Británie. 
1 - Dostupné na WWW: <http://www.uiv.cz/clanek/22/135> 

2 - Ježková, V.; Walterová, E. Žijeme v Evropě: průvodce evropskou terminologií pro učitele a 

studenty učitelství. Praha : Pedf UK, 2000. 
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3. Charakteristika ukazatelů vybraných pro srovnání vzdělávacích 

systémů 

Při výběru ukazatelů jsem přihlížela ktomu, aby vybraný ukazatel 

vykazoval odlišné údaje mezi vybranými vzdělávacími systémy, českým a 

britským. Také jsem zohledňovala propojení vybraných ukazatelů s ostatními 

ekonomickými ukazateli 

Za další kritérium pro výběr ukazatelů jsme si stanovila vypovídající 

hodnotu, aby hodnota ukazatele v jedné zemi mohla být použita pro srovnání 

s hodnotou země druhé, aby se výpočty hodnot týkaly přibližně stejných výchozích 

podmínek. Také jsem vybírala ukazatele, které se dotýkají aktuální problematiky, 

které jsou v současnosti často zmiňované, něčím problematické a jejich srovnání by 

tak mohlo přispět k lepšímu pochopení aktuální problematiky. 

Ukazatele jsem vybírala s pomocí studia mezinárodních srovnávacích 

výzkumů. Stanovila jsem si i dobu, které by se měly ukazatele týkat. Do své práce 

jsem zahrnula jen ukazatele, které se týkají období od roku 2000. Ukazatele starší 

jsem uváděla jen pro srovnání s aktuálním ukazatelem, abych tím názorně 

představila změnu, která za určité období nastala. 

V kapitole praktické srovnávací části jsem též usilovala o to, abych pomocí 

ukazatelů a výsledků srovnávání získala údaje o aktuálních trendech, problémech a 

nedostatcích evropských vzdělávacích systémů. 

3.1. Na které úrovni dospělí dostudovali 

Ukazatel se zabývá vzdělanostní úrovní dospělé populace z pohledu 

nejvyššího dosaženého formálního vzdělání. Kvantifikuje objem znalostí a 

dovedností, který mají národní ekonomiky a společnosti k dispozici. Pro výpočet 

ukazatele jsou použita i data o vzdělanosti obyvatelstva podle věkových skupin. 

Údaje podle věkových skupin navíc kvantifikují objem a kvalitu lidských zdrojů 

nově vstupujících na pracovní trh a těch, kteří vstoupili na pracovní trh v minulých 

letech. Údaje rovněž charakterizují efekt expanze terciárního vzdělávání na 

pracovním trhu a svým způsobem odpovídají na otázku, zda tato expanze vede 

k vytlačení méně kvalifikovaných lidí z pracovního trhu. 

Vysoce vzdělaná populace je základem pro sociální a ekonomický růst 

společnosti i jedince. Vzdělání hraje klíčovou roli při vybavování jednotlivců 
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znalostmi a dovednostmi nutnými pro úspěšné zapojení se do společenského a 

ekonomického života. Vzdělávání s sebou nese také rozvoj vědeckých kulturních 

znalostí. Vzdělanostní úroveň obyvatelstva je základním měřítkem objemu lidského 

kapitálu, což je vlastně objem znalostí, který je k dispozici ve společnosti a na 

pracovním trhu. Je však nutné poznamenat, že v každé zemi jednotlivá úroveň 

vzdělání s sebou nese jiný objem a kvalitu znalostí a dovedností. 

3.2. Kolik studentů ukončí sekundární vzdělávání 

Tento ukazatel charakterizuje skutečné výstupy ze vzdělávacího systému na 

úrovni vyššího sekundárního vzdělávání, bez ohledu na jejich věk, a velikosti 

populace obyvatel ve věku typickém pro absolvování vyšší sekundární úrovně 

vzdělání. 

3.3. Kolik studentů ukončí terciární vzdělávání 

Třetí vybraný ukazatel charakterizuje jednak výstupy z terciárního 

vzdělávání, tedy procento populace ve věku typickém pro ukončování tohoto 

vzdělávacího stupně, které úspěšně ukončilo program terciárního vzdělávání, jednak 

strukturu absolventů podle skupin oborů programů, které studovali. Ukazatel také 

porovnává celkový počet absolventů ve vědních a technických oborech s celkovou 

populací zaměstnaných. Jedním z dílčích ukazatelů je i míra přežití, tedy podíl 

poprvé zapsaných na danou úroveň vzdělání, kteří úspěšně danou vzdělávací úroveň 

poprvé dokončili. 

3.4. Jaký vliv má účast ve vzdělání na účast na trhu práce 

Ukazatel charakterizuje vztah mezi výší dosaženého vzdělání a postavením 

na trhu práce, a to i z generového pohledu, a zabývá se také změnami, ke kterým 

dochází ve vztazích mezi proměnnými. Popisuje míru zaměstnanosti podle 

nejvyššího dokončeného vzdělání a změny v mírách zaměstnanosti. 
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3.5. Finanční a lidské zdroje vložené do vzdělání 

Výdaje na vzdělání se klasifikují podle toho, kam jsou výdaje směřovány, 

tedy na vzdělávací instituce nebo mimo ně, na co jsou výdaje vynakládány, zda na 

vlastní vzdělávání, výzkum a vývoj a na služby spojené se vzděláváním a podle třetí 

dimenze jsou zdroje rozděleny na veřejné, soukromé a soukromé zdroje s veřejnou 

dotací. 

Dílčím ukazatelem zdrojů na vzdělání je ukazatel kolik stojí žák nebo 

student. Charakterizují se výdaje vynaložené na vzdělávání jednoho žáka či 

studenta. Výdaje na žáka, studenta jsou ovlivněny především výší platu učitelů, 

penzijním systémem, počtem vyučovacích hodin, učebními materiály a pomůckami, 

orientací programu nabízeného studentům a počtem studentů ve vzdělávacím 

systému. Vzdělávací politika, která směřuje ke zatraktivnění učitelského povolání a 

snížení průměrné velikosti třídy nebo zatížení učitelů, má také poměrně velký vliv 

na finanční zatížení výuky, a tedy i na výši výdajů na žáka a studenta. 

Ukazatel z finanční oblasti také přináší závěry, kolik z bohatství státu je 

vynaloženo na vzdělání. Výdaje na vzdělávání jako procento HDP naznačují, jakou 

prioritou je vzdělávání pro jednotlivé země ve vztahu k celkovému rozdělení 

finančních zdrojů mezi resorty. Školné a výdaje na vzdělávání z jiných soukromých 

zdrojů než výdajů domácností mají velký dopad na celkový objem finančních 

prostředků, které jednotlivé země investují do svých vzdělávacích systémů, a to 

zejména na terciární úrovni. 

Z pohledu veřejných výdajů na vzdělání jako podílu všech veřejných výdajů 

ukazatel charakterizuje hodnotu vzdělávání vzhledem k ostatním veřejným 

výdajům, jako jsou zdravotnictví, sociální péče, obrana a vnitro. Poskytuje důležitý 

kontext vzhledem k dalším ukazatelům o financování. 

3.6. Jaký je počet žáků na učitele a jak velké jsou třídy 

Ukazatel se zabývá počtem žáků ve třídě na primární a nižší sekundární 

úrovni vzdělávání, počtem žáků na učitele a velikostí třídy a počtem žáků na učitele 

na všech úrovních vzdělávání. Rozlišuje také mezi veřejnými a soukromými 

školami. Velikost třídy a počet žáků na učitele jsou diskutované aspekty vzdělávání 

žáků a spolu s celkovou vyučovací dobou, rozsahem pracovní doby učitelů a 
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rozložením učitelova času mezi vyučování a ostatní povinnosti patří mezi 

determinanty ovlivňující počet učitelů v rámci každé země. 

Velikost třídy představuje vysoce diskutované téma a velmi důležitý aspekt 

vzdělávací politiky v mnoha zemích. Menší třídy jsou často chápány tak, že 

dovolují učitelům se více soustředit na individuální potřeby žáků a redukují tak 

množství času, který učitel tráví řešením rozporů plynoucích z velkého množství 

žáků ve třídě. Menší třídy jsou zpravidla upřednostňovány rodiči při výběru školy 

pro své děti. V tomto ohledu je velikost třídy považována za cestu, jak zkvalitnit 

školský systém. 

Velikost třídy patří mezi faktory ovlivňující také vztah mezi učiteli a žáky. 

Ten dále ovlivňuje i počet tříd nebo žáků, za které je učitel odpovědný, skladbu 

vyučovacích předmětů, rozčlenění povinností a času na učitele na čas věnovaný 

výuce a na čas věnovaný ostatním činnostem, dělení žáků uvnitř třídy na skupiny a 

praktikování týmového vyučování. 
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4. Srovnání vzdělávacích systému České republiky a Spojeného 

království 

4.1. Dle úrovně, na které dospělí dostudovali 

V této kapitole přistupuji ke konkrétním hodnotám srovnávání vybraných 

ukazatelů. Hodnoty, které jsem získala z mezinárodních studií, z grafu určených pro 

všechny evropské země, zde dále zpracovávám ve vztahu porovnávaných zemí. Pro 

tento účel jsem si vytvořila vlastní tabulku, kde uvádím vždy hodnotící jev, 

jednotku měření a zdroj, ze kterého jsem čerpala. 

V tabulce jsme se snažila vystihnout nejpřesněji danou hodnotu, tak že jedna 

jednotka, v tabulce odpovídající jednomu sloupci, je tvořena čtyřmi tečkami a dle 

počtu teček do tabulky zanáším konkrétní hodnotu měřeného jevu. 

Údaje zobrazené v tabulce následně v textu rozebírám a přepočítávám 

vzhledem k oběma porovnávaným zemím. U některých ukazatelů porovnávám 

navíc pro názornost údaje porovnávaných zemí s průměrem zemí EU. 

Pro přehlednější popis situace ve vzdělávání a pro možnost porovnání 

s okolními zeměmi uvádím i obecné závěry, které platí pro všechny evropské země 

a které naznačují aktuální trend v dané problematice. 

Obecné závěry 

Podíl lidí, kteří ukončili vyšší sekundární vzdělání, vzrostl téměř ve všech 

evropských zemích a dosažení vyššího sekundárního vzdělání se stává v mladé 

populaci prakticky normou. Z oborového pohledu vystudovali lidé ve většině 

evropských zemí sociální vědy, obchodní obory a právo. Ze zjištěných dat dále 

vyplývá, že vyšší podíl populace s terciárním vzděláním nemá negativní vliv na 

zaměstnanost. Dokonce dochází k tomu, že země, kde v minulých letech došlo ke 

značnému nárůstu podílu populace s terciárním vzděláním, zaznamenaly pouze 

malý nárůst rizika nezaměstnanosti. 

Tabulka 1 - Podíl obyvatel s alespoň vyšším sekundárním 

Země a věková 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V 

Skupina obyv. % 

~CR 

v e v ě k u 2 5 3 4 1 e t 
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ČR 
ve věku 45 - 541et 

ČR 
ve věku 45 - 541et 

VB 

ve věku 25 - 34 let 

VB 

ve věku 25 - 34 let 

VB 

ve věku 45 - 54 let 

VB 

ve věku 45 - 54 let 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ústav pro informace ve vzdělání, 2006. 

V České republice dosahuje 10% obyvatel pouze primární a nižší sekundární 

vzdělání, 77% obyvatel má ukončené vyšší sekundární vzdělání a 13% obyvatel 

úspěšně dokončila terciární vzdělání. 90% obyvatel ČR má alespoň vyšší 

sekundární vzdělání. 3 

Při porovnání mladé ( ve věku 25 - 34 let ) a starší generace ( ve věku 45 - 54 let ) 

došlo ve většině zemí z pohledu vzdělanostní úrovně obyvatelstva k poměrně 

velkému zlepšení. V České republice došlo mezi generacemi 45 - 541etých a 25-

341etých k nárůstu podílu obyvatel s vyšším sekundárním vzděláním o 4 procentní 

body. 4 Tento nárůst se může zdát poměrně nízký, ale musíme si uvědomit, že 

v České republice je podíl těchto obyvatel ve všech věkových skupinách jeden 

z nej vyšších v rámci evropských zemí, což se potvrdí na následném srovnání se 

situací ve Spojeném království. 

V České republice obyvatelé ve věku 25 - 341et, kteří mají dokončené 

alespoň vyšší sekundární vzdělání, tvoří 94% populace, obyvatelé ve věku 45-54 let 

90%. Ve Spojeném království jsou obě hranici této kategorie porovnání o několik 

procent nižší. Ve Spojeném království tvoří obyvatelé ve věku 25 - 34 let s alespoň 

dokončeným vyšším sekundárním vzděláním 75% obyvatel, obyvatelé ve věku 45 -

54 let zastupují 65%. Ve Spojeném království mají obyvatelé s alespoň 

dokončeným vyšším sekundárním vzděláním o 10% nižší zastoupení z celkového 

počtu populace než v České republice, ale došlo zde k vyššímu nárůstu mezi 

generacemi 45 - 541etých a 25 - 341etých o 10 procentních bodů. ( zdroj údajů : 

Tabulka 1 ). 

3 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 

4 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Ukazatel srovnávající vzdělávací systém České republiky a Spojeného 

království vykázal v podílu obyvatel s alespoň vyšším sekundárním vzděláním lepší 

výsledky pro Českou republiku. 

Tabulka 2 - Podíl obyvatel s terciárním vzděláním 

Země a věková 

Skupina obyv. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V 

% 

ČR 

ve věku 25 - 34Iet 
• • • • • 

CR ve 

věku 45 - 541et 
• • • • 

VB 

ve věku 25 - 34 let 
• • • • • • • • • • • • • • • 

VB 

ve věku 45 - 54 let 
• • • • • • • • • • • • 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ústav pro informace ve vzdělání, 2006. 

V ČR v populaci 25 - 541etých podíl těch, kteří dosáhli terciárního vzdělání, 

tvoří 13% obyvatel s tím, že rozdíl mezi generací 25 - 341etých a starší generací 

45 - 541etých je nepatrný a pohybuje se kolem 1%. Ve Spojeném království 

generace 25 - 341etých s ukončeným terciárním vzděláním zaujímá daleko vyšší 

procento než v ČR a to 38%. I rozdíl mezi dvěmi vytyčenými generacemi je vyšší, o 

8 procentních bodů.5 

Vyšší podíl obyvatel s dokončeným terciárním vzděláním ve Spojeném 

království považuji za úspěšný výsledek vzhledem k tomu, že britští vysokoškolští 

studenti oproti českým univerzitám, kde je studium zdarma, musí platit školné. 

K vysokému podílu dosaženého terciárního vzdělání jistě též přispívá fakt, že 

vysokoškolské vzdělání ve Spojeném království poskytují univerzity, 

vysokoškolské instituce, koleje dalšího vzdělávání a studium se dále rozděluje do 

sedmi programů. Studium je ve Spojeném království také nabízeno absolvovat 

modulárně a v jiném časovém rozvrhu než denním. 

5 - České školství v mezinárodním srovnáni: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ustav pro informace 

ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Z analýzy porovnání vyplývá, že čím vyšší je podíl obyvatel s terciárním 

vzděláním, tím nižší je míra nezaměstnanosti nejméně kvalifikovaných skupin 

obyvatelstva. 

Obecné závěry ukazatele pro evropské země 

Nárůst podílu obyvatel s terciárním vzděláním v mnoha zemích je 

důsledkem prudkého nárůstu nově přijímaných studentů na terciární vzdělávací 

úroveň v minulých letech. Tyto země byly k otevření terciárního vzdělávání často 

vedeny faktem, že rozvinuté vzdělanostní ekonomiky potřebují více lidského 

kapitálu disponujícího vysokou úrovní znalostí a dovedností a z toho vyplývající 

větší podíl pracovních sil s kvalifikačními požadavky na pracovníky s terciárním 

vzděláním. Otázkou pro mnohé země však zůstává, zda jsou schopny reagovat na 

zvýšení podílu vysoce kvalifikované pracovní síly vytvořením dostatečného 

množství kvalifikovaných pracovních míst, nebo zda dojde k situaci, že část 

absolventů terciárního vzdělání bude zastávat pracovní místa určená pro pracovníky 

s nižší kvalifikací. Dalším negativním efektem, který může být spojen s nárůstem 

podílu obyvatel s terciárním vzděláním, je nárůst míry nezaměstnanosti obyvatel 

s nižším vzděláním, případně snížení průměrných výdělků obyvatel s terciárním 

vzděláním. 

4.2. Dle počtu studentů s ukončeným sekundárním vzděláním 

Obecné závěry ukazatele ve evropských zemích 

Ženy ve většině zemí v daleko vyšší míře dokončují vyšší sekundární 

vzdělání než muži. V mnoha zemích ve větší míře než ženy studují obory 

odborného vzdělávání. Naprostá většina studentů absolvujících vyšší sekundární 

vzdělávání absolvuje v programech umožňujících pokračování studia na vyšší 

vzdělávací úrovni. V mnoha zemích pokračuje statisticky významná část absolventů 

vyšší sekundární úrovně v postsekundárním neterciárním vzdělávání. Rostoucí 

kvalifikační nároky a rostoucí poptávka po vzdělání povyšují kvalifikaci získanou 

ve vyšším sekundárním vzdělávání na základní požadavek pro úspěšný vstup na trh 

práce. 
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Od roku 1995 vzrostla míra dokončování vyššího sekundárního vzdělání 

v evropských zemích v průměru o 7 procentních bodů. 6 

Tabulka 3 - Míra dokončování vyššího sekundárního vzdělávání v roce 1995 a 

v roce 2005 

Země a rok 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V 

% 

CR - 1995 CR - 1995 

CR -2005 CR -2005 

VB-1995 VB-1995 

VB - 2005 VB - 2005 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ustav pro informace ve vzdělání, 2006. 

V roce 1995 se v České republice pohybovala podíl obyvatel s dokončeným 

vyšším sekundárním vzděláním okolo 80%, do roku 2005 zaznamenal nárůst na 

necelých 90%, tedy téměř o 10 procentních bodů. V porovnání se Spojeným 

královstvím, kde nárůst od roku 1995 nebyl zaznamenán, ale také zde v roce 1995 

byla míra dokončování vyššího sekundárního vzdělání podobná té, která v ČR 

nastala v roce 2005. (zdroj údajů : tabulka) 

O situaci dokončování vyššího sekundárního vzdělávání se mi podařilo 

zjistit další podrobnější statistické údaje. V ČR dokončuje programy 

postsekundárního neterciárního vzdělávání alespoň 2% obyvatel v porovnání 

s populací ve věku typickém pro její absolvování. V České republice je míra 

dokončování vyššího sekundárního vzdělání v případě žen o 3 procentní body vyšší 

než u mužů. 58% českých studentů absolvuje programy umožňující vstup na 

terciární úroveň typu A a 41% studentů nastoupí na studium terciárního vzdělání 

typu A. Jde tedy o 17 procentních bodů. 19% studentů na vyšší vzdělávací úrovni 

ukončí programy všeobecného vzdělání.7 Dle zjištěných ukazatelů vyvozuji, že 

české vyšší sekundární vzdělání je rozvinutým stupněm vzdělání, zaměřeno z velké 

části všeobecně, ve větší míře absolvováno ženami a jeho cílem je i příprava na 

úroveň terciární. 

6, 7 - České školství v mezinárodním srovnání : vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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4.3. Dle počtu studentů s ukončeným terciárním vzděláním 

Ukazatele rozlišují mezi různými kategoriemi terciární kvalifikace : terciární 

vzdělání typu B ( v ČR odpovídá vyšším odborným školám ), terciární vzdělání 

typu A ( bakalářské a magisterské studijní programy ) a dosažení vědecké hodnosti 

(úroveň ISCED 6, v ČR doktorské studium). 

Z obecných závěrů daného ukazatele vyplývá, že čím kratší jsou programy 

terciárního vzdělání typu A, tím vyšší je míra jejich dokončování. Dokončování 

terciárního vzdělávání je vyšší v zemích, pro které jsou typické programy 

terciárního vzdělání kratší délky. Země s vysokou mírou dokončování terciárního 

vzdělávání mají s velkou pravděpodobností velice rozvinutý a kvalifikovaný trh 

práce. Míra dokončování terciárního vzdělávání charakterizuje míru, v jaké 

jednotlivé země produkují vyspělé znalosti. Programy terciárního vzdělávání se 

však v jednotlivých zemích liší svou strukturou a obsahem. Míra dokončování je 

značně ovlivněna jak mírou přístupu k terciárnímu vzdělávání, tak tlakem trhu na 

kvalifikované lidské zdroje. 

Tabulka 4 - Míra dokončování terciárního vzdělávání typu A 

Země a rok 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V 

% 

ČR - 2000 
• • • • • • 

ČR - 2005 
• • • • • • • • • • 

VB - 2000 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

VB - 2005 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha 

Ustav pro informace ve vzdělání, 2006. 

V České republice v roce 2000 dokončilo terciární vzdělání téměř 15% 

obyvatel ve věku typickém pro absolvování terciární vzdělávací úrovně, během pěti 

let došlo k nárůstu o 10 procentních bodů na 25% míru dokončování. Ve Spojeném 

království byl zaznamenám jen nepatrný nárůst míry dokončování od roku 2000 do 

roku 2005, ale míra dokončování terciárního vzdělávání v roce 2000 byla vyšší o 25 

procentních bodů než míra dokončování ve stejném roce v ČR. Tímto faktem se 
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Spojení království řadí mezi statní země OECD, kde byl více patrný nárůst míry 

dokončování terciárního vzdělávání zaznamenám zejména mezi roky 1995 - 2000. 

V ČR došlo v letech 1995 až 2000 ke zvýšení hodnoty ukazatele jen o 2 procentní 

body. ( zdroj údajů : viz tabulka) 

Na vyšší míru dokončování terciárního vzdělávání ve Spojeném království 

má zajisté vliv délka studijních programů, která se pohybuje na hranici 3 - 51et, 

typičtější je méně než 5 let. Naproti tomu v České republice je za typický studijní 

vysokoškolský program považován pětiletý a vybrané studijní programy jsou i 

delší. 

Spojené království vykazuje i vyšší míru dokončování terciárních programů 

typu B. V ČR se jedná o 5,7%, ve Spojeném království o více než 10 procentních 
• 8 jednotek více, tedy zhruba 17%. 

Diskutovanou oblastí ve vysokoškolském studiu jsou vědní obory, proto 

také jsou součástí výzkumů. Ukazatel, který tuto oblast specifikuje, udává podíl 

absolventů vědních oborů na 100 000 zaměstnaných. Ve Spojeném království tento 

ukazatel představuje hodnotu vyšší než 2200 absolventů, v ČR je o poloviny nižší, 

tedy 1005 absolventů na 100 000 zaměstnaných.9 

V dalším ukazateli vykázala Česká republika nižší hodnoty než Spojené 

království. Na základě ukazatele míry dokončování terciárního vzdělávání i 

ukazatelů předchozích, např. dle úrovně, na které dospělí dostudovali, jsem dospěla 

k závěru, že terciární vzdělávání je obecně ve Spojeném království na vyšší úrovni, 

nabízí více programů, účastní se jej více studentů, i přes povinnost platit školné a 

jak vyplyne z charakteristiky dalšího ukazatele, ve Spojeném království vynakládá 

stát na terciární vzdělávání více finančních prostředků než v České republice. 

8 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ustav pro informace 

ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 

9 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro informace 

ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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4.4. Dle vlivu účasti ve vzdělávání na účast na trhu práce 

Obecné závěry daného ukazatele pro země EU 

Míry nezaměstnanosti se ve většině zemí odvíjejí od výše dosaženého 

vzdělání. Až na několik výjimek platí, že míra zaměstnanosti lidí s terciárním 

vzděláním je výrazně vyšší než těch, kteří dosáhli jen vyššího sekundárního 

vzdělání. Lidé s vyšší úrovní vzdělání jsou více stabilní pracovní silou než osoby 

s nižší úrovní vzdělání. Ti, kteří mají nižší úroveň dosaženého vzdělání, mají také 

menší šanci stát se perspektivní pracovní silou a naopak vyšší pravděpodobnost, že 

budou nezaměstnaní. Míry nezaměstnanosti klesají s vyšší úrovní vzdělání. 

Ekonomiky a trhy práce jsou závislé na stabilním přísunu dobře vzdělaných 

pracovníků. Dosažení vyššího sekundárního vzdělání představuje minimální 

úroveň, která dává větší šanci uplatnění na trhu práce. V průměru je míra 

nezaměstnanosti u lidí s dokončeným vyšším sekundárním vzděláním o 5 

procentních bodů nižší, než je tomu u lidí s dokončeným nižším sekundárním 

vzděláním. Dosažení terciárního vzdělání není pouze prostředkem, pomocí kterého 

lidé lépe hledají práci, ale lidé s terciárním vzděláním podstatně méně často střídají 

zaměstnání než lidé s nižším vzděláním. 

Tabulka 5 - Míra zaměstnanosti podle úrovně dosaženého vzdělání 

Ukazatel - procento zaměstnaných ve věku 25 - 64 let 

Země a rok 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 V 

% 

CR nižší než vyšší 

sek. Vzdělání 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

CR vyšší sek. a 

postsekunrásní 

vzdělání 

CR vyšší sek. a 

postsekunrásní 

vzdělání 

VB nižší než vyšší 

sek. Vzdělání 

• VB nižší než vyšší 

sek. Vzdělání 

• 

VB vyšší sek. a 

postsekunrásní 

vzdělání 

VB vyšší sek. a 

postsekunrásní 

vzdělání 

Ústav pro informace ve vzdělání, 2006. 
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U obou porovnávaných zemí se projevila vyšší míra zaměstnanosti u 

obyvatel s dokončeným vyšším sekundárním a postsekundárním vzděláním. 

Spojené království vykazuje jen zhruba o 3procentní body vyšší míru zaměstnanosti 

u vyššího sekundárního a postsekundárního vzdělání. Větší rozdíl mezi Českou 

republikou a Spojeným království se projevil v porovnání míry zaměstnanosti osob 

s nižším než sekundárním vzděláním. Zde má ČR nižší míru zaměstnanosti asi o 10 

procentních bodů. 

Při podrobnějším pohledu na vliv účasti ve vzdělání na účast trhu práce 

v České republice jsem dospěla k závěru, že se v českém prostředí velice výrazně 

projevuje výhoda vyššího vzdělání. Extrémní rozdíl vykazuje český trh práce mezi 

zaměstnaností mužů, kteří dosáhli vyššího sekundárního vzdělání a zaměstnaností 

mužů se vzděláním nižším. 

V České republice je ekonomicky aktivních 51% mužů s nižším 

sekundárním vzděláním a 88% mužů s vyšším sekundárním vzděláním, což 

představuje rozdíl 37 procentních bodů. Situace se zaměstnaností žen v České 

republice je následující - míra zaměstnanosti žen s nižším sekundárním vzděláním 

činí 38% a 71% u žen s vyšším sekundárním vzděláním, což představuje rozdíl 33 

procentních bodů. Na terciární úrovni vzdělání se míra zaměstnanosti žen pohybuje 

kolem 78%. Spolu se strukturou pracovních možností a úrovní ekonomického 

rozvoje je riziko nezaměstnanosti spojováno snedosažením vyšší sekundární 

úrovně vzdělání, v ČR tento posledně jmenovaný faktor činí 10% z celkové 

nezaměstnanosti.10 

Ve Spojeném království s vyšší obecnou mírou zaměstnanosti souvisí i vyšší 

míra zaměstnanosti žen. 

Častěji jmenovaným, lépe vypovídajícím a známějším pojmem je míra 

nezaměstnanosti než míra zaměstnanosti. Proto uvádím i propojení úrovně vzdělání 

s mírou nezaměstnanosti. V České republice vykazuje míra nezaměstnanosti mužů 

s nižším sekundárním vzděláním 26,4% a s vyšším sekundárním vzděláním 

pouhých 2,8%. U žen s nižším sekundárním vzděláním byla naměřena 23% míra 

nezaměstnanosti a 5,5% u žen s vyšším sekundárním vzděláním. Na terciární úrovni 

míra nezaměstnanosti představuje daleko nižší čísla - u mužů 1,9%, u žen 2 , l%. n 

10, 11 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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V České republice je velmi vysoký rozdíl v míře nezaměstnanosti lidí 

s nižším sekundárním a vyšším sekundárním vzděláním způsoben především 

zvětšujícími se rozdíly v uplatnění na trhu práce mezi lidmi s těmito dvěma 

úrovněmi vzdělání. Ve skupině s nižším sekundárním vzděláním narostla poměrně 

výrazně míra nezaměstnanosti, a to ze 7,7% v roce 1995 na 24,4% v roce 2005. 

Současně je zde však nezbytné připomenout, že se jedná o poměrně malý počet lidí, 

neboť jen malá část české populace má jako nejvyšší dokončené vzdělání nižší 

sekundární. U lidí s dokončeným vyšším sekundárním vzděláním šlo již o podstatně 

menší nárůst míry nezaměstnanosti, z 2,1% v roce 1995 se posunula na 6,2% v roce 

2005. Nepatrný nárůst byl též zaznamenám na terciární úrovni, a to o 1,3 procentní 

bod, z 0,7% na 2%. K tomuto nárůstu míry nezaměstnanosti je si třeba uvědomit, že 

rok 1995 byl velmi ekonomicky úspěšný.12 

Naopak ve Spojeném království mezi lety 1995 a 2005 došlo k poklesu míry 

nezaměstnanosti v průměru o 1,5 procentního bodu. K poklesu došlo zejména u lidí, 

kteří nedosáhli vyššího sekundárního vzdělání a u lidí s dosaženým terciárním 

vzděláním.13 

4.5 Dle finančních a lidských zdrojů vložených do vzdělávání 

Obecné závěry 

Nižší výdaje na vzdělání na žáka nemusí nezbytně znamenat nižší úroveň 

výuky, mohou naopak vypovídat o efektivnosti celého vzdělávacího systému. Země 

s nízkými absolutními výdaji na žáka a studenta mohou být velice často srovnatelné 

se zeměmi s vysokými absolutními výdaji v případě, že tyto výdaje na studenta 

porovnáváme s HDP na obyvatele v jednotlivých zemích. 

Výdaje na vzdělání mají tendenci narůstat absolutních cenách, stejně jako 

narůstají platy učitelů, které tvoří základní složku výdajů na vzdělání, v souvislosti 

s celkovým obecným nárůstem platů. Podíl nárůstu jednotkových výdajů, který není 

vyvážen kvalitními výstupy ze vzdělávání, může naopak vést k poklesu celkové 

produktivity a efektivity vzdělávacího procesu. Rozdíly mezi jednotkovými výdaji 

jsou mezi jednotlivými vzdělávacími úrovněmi velice významné. 

12 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ustav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 

13 - České školsn-í v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Efektivní školy kladou důraz na správnou kombinaci kvalifikovaných a 

talentovaných učitelů, adekvátního vybavení a pomůcek a na studenty motivované 

učení. Nároky na vysoce kvalitní vzdělávání, které mohou být zajišťovány vyššími 

výdaji na studenta, musí být vybalancovány tak, aby nepřinášely nadměrné zatížení 

daňových poplatníků. 

Tabulka 6 - Průměrné roční výdaje na vzdělávání na studenta od primárního do 

terciárního vzdělávání 

(v US $ přepočtena na paritu kupní síly, rok 2004) 

Země 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 v US 

Spojené 

království 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Česká 

republika 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ústav pro informace ve vzdělání, 2006. 

Ukazatel týkající se výdajů na žáka a studenta v sobě zahrnuje přímé veřejné 

a soukromé výdaje na vzdělávání směřované do vzdělávacích institucí 

v porovnávání s celkovým přepočtem počtem žáků a studentů ve vzdělávacích 

institucí. Vlastní životní výdaje žáka a studenta dotované z veřejných zdrojů nejsou 

do zahraničního porovnání zahrnuty. Je nutné si uvědomit, že rozdíly ve výdajích na 

studenta v jednotlivých zemích mohou být způsobeny nejen rozdílnými 

materiálními zdroji poskytovanými studentům, ale i rozdíly v relativních mzdových 

a cenových úrovních. Na primární a nižší sekundární vzdělávací úrovni představují 

výdaje na vzdělávání především výdaje na výuku žáků, zatímco v terciárním 

vzdělávání jsou do výdajů zahrnuty i další služby, zejména ty, které jsou spojeny 

s výzkumem a vývojem a dalšími službami pro studenty. 

Jak z tabulky vyplývá, v případě ukazatele finančních výdajů Česká 

republika toto porovnání jednoznačně prohrála. Finančními výdaje na žáka / 

studenta Spojeného království a České republiky odděluje několik tisíc dolarů. 

I když zvážím sílu obecných závěrů vyslovených výše a vezmu v úvahu aktuální 

situaci v každé zemi, přesto si dovolím vyslovit názor, že finanční výdaje na žáka / 

studenta ČR jsou velmi nízké a mnohdy skutečně nedostačující. Pokud bychom toto 
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tvrzení chtěli opřít o další argument, můžeme vedle Spojeného království, srovnat 

výdaje ČR s průměrnými výdaji zemí OECD, jejich výše je 7664US $ . Rozdíl tedy 

v neprospěch ČR je 3180 US.14 

V podrobnějším pohledu na finanční stránku českého vzdělávání, zmíním 

výdaje na jednotlivé stupně vzdělávání. V České republice se v průměru vydá na 

žáka na primární vzdělávací úrovni 2791 US, na žáka v sekundárním vzdělávání 

4779 US a v terciárním vzdělávání 6752US.15 

Tímto rozdělením financí Česká republika následuje trend evropských zemí, 

u nich nejvyšší částka je též vydávána na terciární sféru vzdělávání. Vyšší hodnota 

výdajů na terciární sféru vzdělávání je také způsobena tím, že součástí ní jsou i 

výdaje na výzkum a vývoj. Obecně tedy průměrné roční výdaje na žáka / studenta 

vzrůstají spolu s rostoucí vzdělávací úrovní, tedy od primárního po terciární 

vzdělávání. 

Výdaje na vzdělávání můžeme také porovnat vzhledem к tomu, jaké 

procento studentů na dané úrovni studuje. Jako hodnota tohoto ukazatele se užívá 

rozdíl mezi procentem studentů studující na této úrovni a mezi procentem, které 

tvoří výdaje určené na danou úroveň vzdělávání. Ve Spojeném království na 

terciární úrovni se rozdíl mezi těmito dvěma údaji pohybuje pod 7 procentních 

bodů, v České republice je rozdíl 7,5 procentního bodu.16 

Výdaje studenta ve vztahu к HDP na obyvatele 

Výdaje na žáka a studenta vzhledem к HDP na obyvatele je měrnou 

jednotkou, která porovnává výdaje na vzdělávání v jednotlivých zemích. Vzhledem 

к tomu, že vzdělávání na nižších úrovních je prakticky univerzální, účastní se ho 

více než 90% odpovídající populace, výdaje na žáka vzhledem к HDP na obyvatele 

na nižších úrovních vzdělávání mohou být interpretovány jako finanční možnosti 

dané země financovat vzdělávání. Jedná se vlastně o porovnání platební schopnosti 

té které země. Na vyšších vzdělávacích úrovních je tato míra ovlivňována 

kombinací národního důchodu, výdajů a míry účasti na vzdělávání. 

14,15,16- České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ustav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Pro země OECD jako celek se výdaje na vzdělávání na žáka pohybují 

v průměru 20% HDP na obyvatele na primární úrovni, 25% na sekundární úrovni a 

40% na terciární úrovni. Hodnoty České republiky jsou nižší než průměr zemí 

OECD. Na primární vzdělávání se v ČR vydá 14% HDP na obyvatele, na 
17 

sekundární vzdělávání 25% a na terciární vzdělávání 35%. 

Česká republika svými výdaji na žáka a studenta vzhledem k HDP na 

obyvatele se řadí do skupiny zemí sHDP nižším než 27500US, ve kterých se 

projevuje přímá souvislost na žáka a HDP na obyvatele na primárním a 

sekundárním stupni. Spojené království nepatří do stejné skupiny zemí, jak již 

předchozí srovnávání s ČR týkající se financování vzdělávání, napovídají. Spojené 

království je členem skupiny zemí s HDP na obyvatele vyšší než 27 500US, u 

kterých můžeme vyvodit úměru, že čím vyšší je HDP na obyvatele tím vyšší jsou 

výdaje na žáka. 

Změny ve výdajích na žáka a studenta mezi roky 1995 a 2004 

Celkový počet mladých lidí v populaci má vliv jak na celkový počet žáků a 

studentů ve vzdělávacím systému, tak na výši finančních a organizačních zdrojů 

potřebných pro zajištění jejich vzdělávání, tedy na zdroje, které musí země 

investovat do vzdělávání. Velikost mladé populace tak formuje potenciální 

požadavky na zajištění počátečního vzdělávání. I zde je možné vyvodit úměru - čím 

vyšší počet mladých lidí, tím vyšší potenciální požadavky finančních prostředků. 

Výdaje na primární, sekundární a postsekundární neterciární vzdělávání 

vzrostly v období 1995 - 2004 ve všech evropských zemích. Vzhledem k tomu, že 

struktura vzdělávacích institucí obvykle nereaguje okamžitě na demografické 

změny, změny v celkovém počtu žáků většinou nejsou hlavním faktorem změny 

v objemu výdajů na primární, sekundární a postsekundární neterciární vzdělávací 

úrovni. 

Mezi výjimky tohoto tvrzení patří i Česká republika, kde došlo k l l % 

nárůstu celkových výdajů a 11% poklesu počtu žáků, v důsledku těchto změn 
o 18 průměrné výdaje na žáka vzrostly o 24%. 

17,18- České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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První shoda mezi Českou republikou a Spojeným království v oblasti 

financování vzdělávání nastala u ukazatele změny ve výdajích na studenta na 

terciární úrovni. Obě země zaznamenaly v letech 1995 - 2004 na úrovni terciární 

vzdělávání pokles výdajů na studenta, což bylo způsobeno především prudkým 

nárůstem celkového počtu studentů ve stejném období o více než 30%. V ČR se 

jednalo o 45% nárůst celkových výdajů na terciární vzdělávání, 110% nárůst 

celkového počtu studentů, a v důsledku toho došlo v období 1995 - 2004 k 31% 

poklesu celkových výdajů na studenta v terciární úrovni. Ve Spojeném království 

celkové výdaje v porovnání s ČR zaznamenaly nižší nárůst a to průměrně o 20%, na 

čem se podílel nižší nárůst studentů, oproti ČR jen o 30% a tím také došlo jen 

k 10% poklesu celkových výdajů na studenta na terciární úrovni.19 

Kolik z bohatství státu je vynaloženo na vzdělávání 

Výdaje na vzdělávání jako procento HDP naznačují, jakou prioritou je 

vzdělávání pro jednotlivé země ve vztahu k celkovému rozdělení finančních zdrojů 

mezi resorty. Školné a výdaje na vzdělávání z jiných soukromých zdrojů než výdajů 

domácností mají velký dopad na celkový objem finančních prostředků, které 

jednotlivé země investují do svých vzdělávacích systémů, a to zejména na terciární 

úrovni. 

Výdaje do vzdělávání jsou investicí, která napomáhá rychlejšímu růstu 

ekonomiky, zvyšuje produktivitu, je základem rozvoje jednotlivce i celé společnosti 

a eliminuje sociální nerovnosti. Na výši výdajů do vzdělávání mají vliv vlády 

jednotlivé země, ale i průmyslové podniky, studenti a jejich rodiče a je dána i 

podílem populace účastnící se vzdělávacího procesu. Jestliže návratnost prostředků 

investovaných do vzdělávání je rychlá a vysoká, pak se otevírají možnosti dalšího 

vzdělávání a přijímání daleko většího počtu studentů stejně jako navyšování výdajů 

investovaných do vzdělávání v jednotlivých zemích. 

19 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Tabulka 7 - Výdaje na vzdělávání jako procento HDP v roce 1995 a 2004 

Země 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Spojené 

království 

1995 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Česká 

republika 

1995 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Spojené 
království 

2004 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Česká 

republika 

2004 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ústav pro informace ve vzdělání, 2006. 

Ve většině evropských zemích mezi roky 1995 a 2004 vzrostly celkové 

výdaje do vzdělávání průměrně o 40%. Rychleji rostly výdaje do terciárního 

vzdělávání, než tomu bylo v případě primárního, sekundárního a postsekundárního 

neterciárního vzdělávání. Ve většině zemí vzrostly výdaje na terciární vzdělávání 

rychleji v období 2000 - 2004, než tomu bylo v obdobím předchozím. Mezi země, 

kde vzrostly výdaje na terciární vzdělávání o více než 30 procentních bodů, patří i 

Česká republika.20 

V roce 2004 ve Spojeném království výdaje na vzdělávání tvořilo téměř 6% 

celkové výše HDP, čímž se přibližuje průměru zemím OECD ( 6,2% ). České 

výdaje na vzdělávání tvoří nižší procento HDP než je tomu ve Spojeném království 

a to přesně 4.9% HDP. 21 

20 - Dostupné na WWW: < http://ww\^oec4org> 

21 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Česká republika vydá na primární, sekundární a postsekundární neterciární 

vzdělávání celkem 3,2% HDP, z toho 1,9% na primární a nižší sekundární 

vzdělávání. Na terciární vzdělávání vydá Česká republika 1,1% HDP. Na této 

úrovni hodnocení se obě porovnávané země přibližují shodě. Spojené království ve 

výdajích na terciární vzdělávání vzhledem k procentu HDP vykazuje menší hodnotu 

než průměr evropských zemí, který se pohybuje kolem 1,4% HDP. Ve Spojeném 

království výdaje na terciární vzdělávání tvoří 1,2% HDP, ale zároveň patří mezi 

země s nadprůměrným podílem výdajů na primární, sekundární a postsekunrádní 

neterciární vzdělávání na HDP.22 

U porovnávaných zemí jsem našla další ukazatel týkající se financování 

vzdělávání, ve kterém vykazují stejnou hodnotu. Jedná se o podíl soukromých 

výdajů na primární, sekundární a postsekundární neterciární úrovni vzdělávání. U 
• o • 23 obou zemí podíl soukromých výdajů převyšuje 10%. 

Celkové veřejné výdaje na vzdělávání 

Veřejné výdaje na vzdělávání jako podíl všech veřejných výdajů 

charakterizují hodnotu vzdělávání vzhledem k ostatním veřejným výdajům, jako 

jsou zdravotnictví, sociální péče, obrana a vnitro. Ukazatel poskytuje důležitý 

kontext vzhledem k dalším ukazatelům o financování. 

Tabulka 8 - Celkové veřejné výdaje na vzdělávání jako podíl celkových veřejných 

výdajů 

Země 0 5 10 15 20 25 

Spojené 

království 

2004 

• • • • • • • • • • • • • • 

Česká 

republika 

2004 

• • • • • • • • • • • • 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ustav pro informace ve vzdělání, 2006. 

22, 23 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ustav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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V případě hodnocení celkových veřejných výdajů na vzdělávání jako podílu 

celkových veřejných výdajů vykazuje vyšší procento opět Spojené království a to 

13%, i touto hodnotou je pod průměrem zemí OECD. V ČR se výdaje na vzdělávání 

podílí na celkových veřejných výdajích 10%. Na tuto hodnotu naměřenou v roce 

2004 vzrostly výdaje z 8,9% z roku 1995. 24 

Podstatnou část běžných výdajů na oblast vzdělávání tvoří mzdové výdaje 

na platy pracovníků. Průměrně tvoří mzdové výdaje v evropských zemích 80% 

běžných výdajů. Obě porovnávané země u mzdových výdajů vykazují hodnotu nižší 

než je zmíněný průměr. V České republice jen na platy pracovníků vydáno 61% 

běžných výdajů na vzdělávání a ve Spojeném království 70%. 25 

4.6. Dle počtu žáků na učitele a velikosti třídy 

Obecné závěry 

Počet žáků na třídu vzrůstá mezi primární a nižší sekundární úrovní 

vzdělávání, avšak počet žáků na učitele má naopak sestupnou tendenci. S rostoucí 

úrovní vzdělávání klesá počet žáků na učitele. 

Výše popsané tvrzení odpovídá situaci v České republice, kde připadá na 

primární úrovni vzdělávání v průměru 20,5 žáka na třídu, na nižší sekundární úrovni 

potom 23,4 žáka na třídu. Ve Spojeném království byla zaznamenána opačná 

tendence, tedy mezi primárním a nižším sekundárním vzdělávání došlo k poklesu 

žáků ve třídě.26 

24 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ustav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 

25 - Education at a Glance. OECD lndicators-2006 Edition. OECD, 2006. 

26 - České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělání, 2006. ISBN 978-80-211-0537-9. 
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Tabulka 9 - Průměrná velikost třídy ve vzdělávacích institucích podle úrovně 

vzdělávání v roce 2005 

Země 0 10 20 30 40 

Spoj. 

království 
primární úroveň 

• • • • • • • • • • • • • • 

Spoj. 

království 

nižší sek. 

úroveň 

• • • • • • • • • • • • • 

ČR 

primární 

úroveň 

• • • • • • • • • • • • 

CR 
Nižší sek. 

úroveň 

• • • • • • • • • • • • • • 

Zdroj : České školství v mezinárodním srovnání: vybrané ukazatele OECD. Praha : 

Ústav pro informace ve vzdělání, 2006. 

Ve Spojeném království se průměrná hodnota žáků ve třídě na primární 

úrovni pohybuje kolem hodnoty 25, v českých třídách na primární úrovni je žáků 

20, tedy o 5 méně než v druhé porovnávané zemi. Opačná tendence nastává na nižší 

sekundární úrovni, kde se v českých třídách zvyšuje počet žáků na 23 a ve 

Spojeném království naopak z hodnoty 25 žáků na primární úrovni klesá na hodnotu 

22 žáků na úrovni nižší sekundární. (zdroj údajů : viz tabulka) 

Tím se Spojené království vyčleňuje z průměrné tendence evropských 

zemích, naproti tomu ČR tuto tendenci následuje ukázkově. Rozdíl v počtu žáků na 

třídu mezi Českou republikou a Spojeným královstvím může být způsoben 

strukturou primárním a nižším sekundárním vzděláváním, přičemž česká struktura a 

přechod mezi těmito dvěmi úrovněmi vzdělávání je jednotnější a provázanější, také 

nabídkou studia na nižší sekundární úrovni a počtem tříd na nižší sekundární 

úrovní. Nižší sekundární úroveň je ve Spojeném království od primární úrovně 

výrazněji oddělená a její nabídka je pestřejší, což může také vysvětlovat klesající 

tendenci v počtu žáků. 
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Pokud se na velikost tříd podíváme z pohledu rozdílu mezi veřejnými a 

soukromými institucemi dospějeme u obou srovnávacích vzdělávacích systémech 

ke stejnému závěru, který vypovídá o tom, že průměrná velikost tříd ve veřejných 

institucích je značně vyšší než v institucích soukromých a to o 4 a více žáků na 

třídu. Nicméně je nutné zmínit, že soukromý sektor působící na této úrovni 

vzdělávání je velmi malý. Soukromé školy na primární úrovni nenavštěvuje více 

než 5% žáků. 

4.7. dle výuky cizích jazyků 

Výuka cizích jazyků je v současné době velice moderním a často 

diskutovaným tématem, rozšiřuje činnost soukromých jazykových škol, rozvijí se 

výuka v zahraničí, která nutně vyžaduje znalost cizího jazyka a cizí jazyk začíná být 

nezbytností pro výkon mnoha zaměstnání. Proto jsem zvolila výuku cizího jazyka 

jako dalšího ukazatele srovnání dvou vybraných zemí, abych nastínila, zda Česká 

republika poskytuje žákům a studentům dostatečné možnosti pro výuku cizích 

jazyků. 

Před konkrétní praktickým rozborem výuky cizích jazyků považuji za 

nezbytné stanovit si definice pojmů, které budu nadále ve srovnání používat. 

Úřední jazyk je v publikaci vydané EURYDICE definován jako, jazyk používaný 

k právním účelům a při výkonu veřejné správy v přesně vymezené oblasti daného 

státu. Úřední status může být omezen na část území státu nebo platit na celém 

státním území." (Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ústav 

pro informace ve vzdělávání, 2006.). Cizí jazyk je pojat jako povinný předmět, 

pokud „kurikulární dokument koncipovaný ústředními, nejvyššími příslušnými, 

orgány školské správy stanoví, že se všichni žáci musí učit alespoň jeden cizí 

jazyk."( Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ústav pro 

informace ve vzdělávání, 2006.). O cizím jazyce jako povinně volitelném předmětu 

se mluví tehdy, pokud „ústřední, nejvyšší příslušné, orgány školské správy stanoví, 

že do souboru vyučovacích předmětů, jejichž výuku musí školy nabízet v souladu 

s centrálně určeným obsahem vzdělávání, a z nichž si každý žák povinně volí jeden 

nebo více vyučovacích předmětů, se musí zařadit minimálně jeden cizí jazyk." 

(Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ústav pro informace ve 

vzdělávání, 2006.) 
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Schopnost komunikovat v oficiálním jazyku členské země a v dalších dvou 

cizích jazycích je považována za klíčovou pro rozvoj osobní, občanský i profesní u 

každého občana Evropské unie.První cizí jazyk má být zařazen již na 1.stupni, 

v primárním vzdělávání, na 2.stupni, v nižším sekundárním vzdělávání, se má 

výuka rozšířit alespoň o jeden další jazyk. Všichni žáci se mají učit oběma jazykům 

nejméně po dobu dvou po sobě jdoucích let během povinné školní docházky. Výuka 

cizího jazyka se pod přímým vlivem prohlubující se evropské integrace zahajuje už 

v dřívějších ročnících. Podporuje se zavádění výuky jazyků méně početných 

evropských národů. Narůstá zájem o tzv. bilingvní výuku, kdy některé z předmětů 

mohou být vyučovány v cizím jazyku, rozšiřuje se institut jazykových asistentů a 

věnuje se zvýšená pozornost výuce cizích jazyků pro potřeby profesní spolupráce. 

Výuka cizích jazyků má zhruba stejné časové dotace jako výuka mateřštiny. Cizí 

jazyk je předmětem testování v klíčových obdobích i povinným maturitním 

předmětem.. 

Vzdělávací programy v převážné většině evropských zemí umožňují všem 

žákům, aby se v průběhu povinné školní docházky učili minimálně dva cizí jazyky. 

Všeobecně lze říci, že čím vyšší je v povinném vzdělávání celková časová dotace 

určená na výuku prvního cizího jazyka jako povinného předmětu, tím déle je tento 

jazyk povinným předmětem. Nejčastěji vyučovaným jazykem na evropských 

školách je angličtina . Na úrovni primárního a sekundárního vzdělávání se její 

dominantní postavení ještě upevňuje. Němčina i francouzština obvykle zaujímají 

postavení druhého nejčastěji vyučovaného cizího jazyka. 

Evropská unie uznává 20 úředních jazyků, které mají v jednotlivých 

členských zemích status úředního jazyka. Úředním jazykem České republiky je 

čeština, Spojeného království angličtina. Oba jazyky jsou uznávanými úředními 

jazyky. 

Některé země v Evropě se musí vyrovnávat s jazykovou rozmanitostí, kterou 

se vyznačuje jejich žactvo. Někteří žáci doma mluví jiným něž vyučovacím 

jazykem. S tímto jevem se nesetkáváme v České republice, kde podíl těchto žáků je 

minimální, tvoří jen 0,2%<27) žáků. Daleko výrazněji se jazyková rozmanitost 

projevuje ve Spojeném království, kde tito žáci tvoří 7,3%.(28) 

27, 28 - Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ustav pro informace ve 

vzdělávání, 2006. 
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V České republice se výuka prvního cizího jazyka zahajuje v devíti letech. 

Druhý cizí jazyk se vyučuje na sekundární úrovni, povinně od 15 do 19 let.(29) Ve 

Spojeném království je kladen daleko menší důraz na výuku cizích jazyků. 

S prvním cizím jazykem se žáci setkávají v 11 letech a povinně se jej učili do 16 let, 

ale tento požadavek byl v srpnu roku 2004 zrušen pro žáky ve věku 14 - 161et.(30) 

Druhý cizí jazyk není v zemích Spojeného království povinný. Od škol se zde 

naopak očekává, že nad rámec hlavních vzdělávacích programů vytvoří vlastní 

vzdělávací program výuky cizích jazyků v souladu se svými specifickými 

potřebami a podmínkami. 

V České republice se žákům možnost studovat druhý cizích jazyk nabízí na 

druhém stupni základní školy a tato výuka, jak již bylo zmíněno, je povinná. Ve 

Spojeném království nejen, že druhý cizí jazyk není povinný, navíc se žákům 

možnost druhý jazyk studovat nabízí jen v rámci flexibilního vzdělávacího 

programu, který sestavují jednotlivé školy. 

Mezi cizí jazyky, které jsou českým žákům a studentům nabízeny ke studiu, 

patří angličtina, němčina, španělština, francouzština a ruština. Ve Spojeném 

království je nabídka cizích jazyků, i vzhledem k územní poloze, od ČR odlišná. 

Studenti si mohou vybrat z dánštiny, němčiny, řečtiny, španělštiny, finštiny, 

francouzštiny, irštiny, gaelštiny, italštiny, nizozemštiny, portugalštiny, švédštiny a 

ruštiny. Ve Walesu se všichni žáci musí učit velštinu, která není v příslušném 

vzdělávacím programu považována za cizí jazyk. 

Je zajímavé, že výuce cizích jazyků v zemích Spojeného království je 

povinně věnováno tak málo času, ale studenti si mohou vybírat z tak široké škály 

cizích jazyků. Považuji to za důsledek rozmanité etnické příslušnosti obyvatel 

Spojeného království a také existence více vyučovacích jazyků. 

Všeobecně pro evropské země platí, že procento žáků, kteří se na úrovni 

primárního vzdělávání učí cizí jazyk, roste. K nárůstu došlo i v České republice. 

Nejčastěji se na primární úrovni vyučuje angličtina. Podíl žáků na primární úrovni, 

kteří se učí němčinu, přesahuje 10%(31), což je považováno za výjimečný stav. 

K výuce cizích jazyků na primární úrovni ve Spojeném království nejsou dostupná 

Přesná data. Tato absence může být způsobena, že na této úrovni není výuka cizích 

jazyků povinná. 

2<U0, 31 - Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ústav pro informace ve 

vzdělávání, 2006. 
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V České republice dvojnásobně vzrostl průměrný počet osvojovaných cizích 

jazyků na žáka. Dosáhl tak hodnoty dvou osvojovaných jazyků na žáka. Na tento 

nárůst má určitě vliv, že se čeští studenti povinně učí další cizí jazyk od počátku 

všeobecného vyššího sekundárního vzdělávání, kdy dosáhnou věku 151et. Ve 

Spojeném království je povinná výuka jednoho cizího jazyka, jak jsem již 

zmiňovala, jen ve věku od 11 do 161et. Tento fakt se zajisté promítá do hodnoty 

průměrného počtu osvojovaných jazyků, která je pro Spojené království zjištěna jen 

pro úroveň vzdělávání ISCED 2 a dosahuje hodnoty 0,8 jazyka na žáka(32). Ve 

srovnání s Českou republikou se v zemích Spojeného království značně projevuje 

nepovinnost výuky cizího jazyka. 

Počet ročníku, do nichž je povinná výuka cizího jazyka rozvržena, zpravidla 

závisí na celkové hodinové dotaci, která je na tuto výuku v denním povinném 

vzdělávání vyčleněna. V České republice je určena povinná hodinová dotace 

s hodnotou 530hodin a počet let, které by se měly věnovat výuce prvního cizího 

jazyka, je stanoven na 6. Ve Spojeném království neexistuje konkrétní číselné 

určení časové dotace a počtu let, cizí jazyk je vyučován jako povinný předmět 

s flexibilní časovou dotací během některých nebo všech ročníků denního 

vzdělávání. 

V České republice i ve Spojeném království je stanoven maximální počet 

žáků ve třídě při výuce cizích jazyků. V České republice maximální počet žáků na 

třídu při výuce cizích jazyků nesmí přesáhnout hodnotu 24, liší se od obecné normy, 

která vymezuje maximální počet žáků ve třídě při výuce ostatních předmětů na 30. 

Stejný počet žáků je stanoven v zemích Spojeného království, kde se počet žáků při 

výuce cizích jazyků neodlišuje od počtu žáků při výuce jiných předmětů. 

Všeobecném sekundárním vzdělávání se v České republice týkají stejné normy pro 

počet žáků ve třídě při výuce cizích jazyků, ve Spojeném království nejsou pro tuto 
x , 33 

vzdělanostní úroveň určena žádna doporučeni. 

32^3 - Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ustav pro informace ve 

vzdělávání, 2006. 
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5. Projekt PISA 

Výzkum PISA je v současné době celosvětově největším a nejdůležitějším 

mezinárodním projektem v oblasti měření výsledků vzdělávání. V tříletém cyklu 

zjišťuje úroveň čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých 

žáků, přičemž vždy v jedné z uvedených oblastí se získávají detailnější informace. 

Výzkum je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých 

zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů. Jeho 

hlavním cíle je změřit úroveň kompetencí, které žáci rozvíjejí v průběhu svého 

vzdělávání. Klade si například otázky, zda jsou žáci schopni analyzovat problém, 

zdůvodňovat řešení, využívat efektivních metod učení a zda obstojí se svými 

znalostmi a dovednostmi v moderní společnosti. Oproti dříve realizovaným 

výzkumům, které byly zaměřeny především na školní vědomosti, klade výzkum 

PISA důraz na jejich aplikaci a na dovednosti s tím spojené. 

Výzkum je koncipován tak, aby kromě mezinárodního porovnání výsledků 

patnáctiletých žáků umožnil i porovnávání rozdílů mezi výsledky jednotlivých škol, 

regionů a skupin žáků. Díky opakovanému sběru dat bude možné zmapovat nejen 

aktuální situaci v jednotlivých zemích, ale i její vývoj v čase. 

Úroveň gramotnosti žáků ve všech sledovaných oblastech byla zjišťována 

prostřednictvím dvouhodinového písemného testu, po jehož skončení žáci vyplnili 

dotazník, který zjišťoval další fakta související s úspěšností žáka při řešení 

testových úloh, především o jejich prostředí a postojích ke škole. Další dotazník 

shromažďující základní informace o škole vyplňovali též ředitelé škol, ze kterých 

byli žáci vybráni. 

Ve výzkumu PISA jsou výsledky jednotlivých zemí prezentovány dvěma 

různými způsoby : pomocí počtu bodů na škálách výsledků, které vyjadřují 

úspěšnost žáků při řešení testových úloh nebo pomocí šesti úrovní způsobilostí, na 

nichž se Žáci mohou nacházet. Rozdělení žáků podle úrovní způsobilosti poskytuje 

informaci o toni, , № № Í I J Ž G t o í\ M OSVOjili přírodovědné kompetence a 
vědomosti. Podle toho, jakého skóre žák v testu dosáhl, je mu přiřazena jedna ze 

Šesti Úrovní způsobilosti. Žáci na první úrovni způsobilosti dosahují nejnižších 
Výsledků a ovládají pouze nejjednodušší kompetence, šestá úroveň odpovídá 

nejlepším výsledkům a nejsložitějším kompetencím. V rámci výzkumu PISA byly 
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za základní stanovená úroveň druhá. Žáci, kteří této úrovně nedosáhnou, mohou mít 

problémy v dalším studiu a s uplatněním na trhu práce. 

V prvním roce výzkumu, v roce 2000, byl výzkum zaměřen na čtenářskou 

gramotnost, v roce 2003 na matematickou a v roce 2006 na přírodovědnou. 

Doplňující šetření je vždy zaměřeno na aktuální téma, v roce 2003 jím bylo řešení 

problémů.34 

Obě porovnávané země, Česká republika i Velká Británie, se zúčastnily 

všech tří fází projektu PISA realizovaných v roce 2000,2003 a 2006. 

PISA 2000 

Ve výzkumu PISA 2000 Česká republika získala menší počet bodů než 

Velká Británie a to ve všech testovaných oblastech. Britští žáci v oblasti čtenářské 

gramotnosti získali průměrně 523 bodů, čeští žáci o 31 bodů méně. V matematické 

gramotnosti Česká republika získala opět méně bodů. Britští žáci získali 

v matematických testech průměrně 529 bodů a čeští žáci dosáhli průměrného 

výsledku 498 bodů. V poslední testované oblasti, přírodovědné gramotnosti, se 

rozdíl mezi zeměmi snížil, ale i tak lepšího výsledku, 532 bodů, dosáhli britští žáci 

a Česká republika se do výsledků výzkumu zapsala s výsledkem 511 bodů, čímž se 

v jediné oblasti dostala nad mezinárodní průměr. Velká Británie byla s výsledky ve 
35 

všech testovaných oblastech nad průměrem. 

Rozdíly ve výsledcích českých žáků v jednotlivých sledovaných oblastech 

můžeme do jisté míry vysvětlit různým objemem a náplní učiva oproti porovnávané 

zemi. Čeští žáci mají ve srovnání s britskými vrstevníky více hodin přírodovědných 

předmětů a naopak méně hodin matematiky a mateřského jazyka. Nejhorších 

výsledků čeští žáci dosáhli v čtenářské gramotnosti. Zde bych horší výsledek 

přisuzovala nedostatečné práci s textem na českých školách. Žáci se v hodinách 

výuky s kritickým posuzováním různých typů textů setkávají méně často a nejsou 

tedy zvyklí zaujímat své stanovisko a vyhledávat v textu potřebné informace. 
34 - Dostupné na WWW: <http://www.pisa.oecd.orR> 

35 - Straková, J. : Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná 

gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD. Praha : ÚIV, 2002. 
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PISA 2003 

V druhé fáze výzkumu PISA realizované v roce 2003 byla hlavní 

sledovanou oblastí matematická gramotnost. V České republice došlo ke statisticky 

významnému zlepšení průměrného výsledku, čímž se rozdíl mezi porovnávanými 

zeměmi v počtu průměrně dosažených bodů zmenšil. 

V této fázi výzkumu jsem však nemohla provést srovnání České republiky 

se Spojeným královstvím, protože jsem v průběhu získávání dat narazila na 

skutečnost, že projektu PISA 2003 se ve Spojené království nezúčastnil potřebný 

počet žáků. Proto ani nejsou výsledky za Spojené království uvádění 

v mezinárodních výstupech projektu PISA a pokud uvedeny jsou, tak jen pod čarou 

s poznámkou k jejich omezené vypovídací hodnotě. 

PISA 2006 

V roce 2006 byly hlavní testovanou oblastí přírodní vědy. Výzkum PISA se 

v daném roce zaměřil nejen na zjišťování vědomostí a dovedností žáků, ale i na 

zjišťování jejich vztahu k přírodním vědám, jejich postojů k možnostem uplatnění 

v přírodovědných oborech a ktomu, co jim škola v této oblasti studia nabízí. 

V dnešní technicky orientované společnosti má porozumění přírodovědné 

problematice mnohem věští význam, než tomu bylo dříve. Ale trend v posledních 

15 let vykazuje klesající zastoupení studentů vysokých škol přírodovědného a 

technického zaměření. Tento trend je zřejmý i v České republice a Spojeném 

království. Důvody poklesu zájmu o studium přírodních věd se v jednotlivých zemí 

liší, je ale pravděpodobné, že se na vztahu mladých lidí k přírodním vědám podílejí 

též metody výuky a obsah vzdělávání. 

Přírodovědná gramotnost je pro potřeby výzkumu PISA definována jako 

„schopnost využívat přírodovědné znalosti, klást otázky a z daných skutečností 

vyvozovat závěry, které vedou k porozumění světu přírody a pomáhají 

v rozhodování o něm a o změnách působených lidskou činností." (Palečková, J. a 

kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami?. Praha 

: Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. ISBN 978-80-211-054-6.) 
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Žáci obou porovnávaných zemí ve třetí fázi výzkumu v oblasti 

přírodovědné gramotnosti dosáhli téměř stejných výsledků. Průměr dosažených 

bodů v České republice dosáhl 513 bodů, žáci ze Spojeného království získali 

průměrně o dva body více.36 Těmito výsledky se obě země zařadily do 

nadprůměrných výsledků. I rozdíl mezi nej lepším a nej slabším žákem se v České 

republice oproti předchozím fázím výzkumu PISA snížil. 

Pokud se na přírodovědnou gramotnost testovanou v třetí fázi výzkumu 

PISA 2006 podíváme z pohledu rozdělení žáků podle úrovní způsobilosti, zjistíme, 

že pod úrovní lse umístilo, tedy nejhorších výsledků dosáhlo, v České republice 3% 

z celkového počtu výzkumu zúčastněných žáků a ve Velké Británii 5% žáků. Druhé 

nejhorší pozice, úrovně 1, dosáhlo v obou zemích 12% žáků. V rámci výzkumu 

PISA byla stanovena jako základní úroveň 2, na té se umístilo 23% českých žáků a 

o procento méně žáků britských. Česká republika vykázala vyšší procento i na 

úrovni 3 a to 28%, Spojené království na této úrovni zaznamenalo výsledek o 2% 

nižší. Na úrovni 4 uspělo v obou zemích stejné procento žáků - 22%. Druhou 

nej lepší úroveň ze Českou republiku reprezentuje 10% žáků a ve Spojeném 

království 11% žáků. Na nej lepší úrovni se umístily 2% českých žáků a 3% 

britských. 37 

Procentuální zastoupení žáků jednotlivých zemí na nejvyšších úrovních 

způsobilosti vypovídá o podílu žáků, kteří si velmi dobře osvojili požadované 

přírodovědné kompetence a vědomosti a mají tedy dobré předpoklady v budoucnu 

v oblasti přírodních věd vyniknout a přispět ke zvýšení potenciálu své země. 

Ve výzkumu PISA je věnována velká pozornost rozdílům ve výsledcích 

žáka a jejich možným příčinám. Rozdíly v průměrných výsledcích jednotlivých 

zemí lze do jisté míry vysvětlovat jejich některými obecnějšími charakteristikami. 

Mezi ně můžeme například zařadit životní úroveň, zdraví a kvalitu života obyvatel, 

rozsah vzdělávacích příležitostí nebo vzdělání dospělé populace v zemi. Průměrný 

výsledek zemí do určité míry závisí i na finančních prostředcích, které jsou do 

školství investovány. 

36, 37 - Palečková, J. a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami?. 

Praha : Ústav pro informace ve vzděláni, 2007. ISBN 978-80-211-054-6. 
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Ve výzkumu PISA 2006 bylo zjištěno, že i když jsou v České republice 

výdaje na žáka do 15 let v porovnání s ostatními evropskými zeměmi podprůměrné, 

výsledky českých žáků jsou nadprůměrné. Pokud tento pohled přeneseme na situaci 

ve Spojeném království, tak zde jsou výdaje na žáka nadprůměrné, ale výsledky 

žáků jsou stejně nadprůměrné jako v České republice. Zde jsme se tedy dotkli 

ukazatele kvalitativního. Na základě zjištěných dat jsme se přesvědčili, že kvalita 

dosahovaných výsledků ve vzdělávání nezávisí jen na vynaložených finančních 

prostředcích na vzdělávání. 

Výzkum PISA 2006 se věnoval i oblasti rozdílu mezi školami, které jsou ve 

většině zemí statisticky významné. Rozdíly mezi školami mohou odrážet nerovnosti 

v konkrétním vzdělávacím systému. K jejich vzniku může přispívat jak 

socioekonomické zázemí žáků školy, tak škola jako taková, rozdíly mohou odrážet 

strukturu vzdělávacího systému včetně politiky přijímání žáků do určitých typů škol 

apod. 

V České republice odpovídají tyto rozdíly 62% celkového průměrného 

rozdílu OECD, což nás řadí mezi země s největšími rozdíly mezi školami. Situace 

ve Spojeném království je z hlediska rozdílů mezi školami oproti České republice 

dost odlišná, rozdíly mezi britskými školami mají hodnotu 25% celkového 

průměrného rozdílu OECD. 38 

Tento ukazatel může vypovídat o jednotnější struktuře britského 

vzdělávacího systému. Z výsledků rozdílů mezi školami můžeme vyvodit, že ve 

Spojeném království je kladen větší důraz na kontrolu kvality vzdělávání na všech 

typech a stupních škol, že jsou jednotlivé typy škol více provázené a častěji se 

hodnotí kvalita dosažených výsledků. 

Další testovanou oblastí výzkumu PISA 2006 byla matematická gramotnost, 

ve které Česká republika vykázala lepší výsledky než Spojené království. Navázala 

tím na úspěšný nadprůměrný výsledek výzkumu PISA 2003, který byl na 

matematické znalosti zaměřen . Česká republika se s průměrným výsledkem 510 

bodů zařadila mezi země s n a d p r ů m ě r n ý m i výsledky vzhledem k průměru zemí 

OECD. Země Spojeného království získaly průměrně v testování matematické 

gramotnosti o 15 bodů méně a umístily se tak na hranici průměru zemí OECD.39 

38^ 39 . Palečková, J. a kol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami?. 

Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. ISBN 978-80-211-054-6. 
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V testování matematické gramotnosti se potvrdil dlouhodobý trend, že 

výsledky chlapců v matematice bývají lepší než výsledky dívek. Ve Spojeném 

království byl tento rozdíl významný. Česká republika se na rozdíl od roku 2003 

zařadila mezi země, ve kterých nejsou rozdíly ve prospěch chlapců tak významné.40 

Ve čtenářské gramotnosti čeští žáci dosáhli ve výzkumu PISA 2006 stejných 
podprůměrných výsledků jako v předchozích dvou fázích výzkumu. Průměr 

získaných bodů českých žáků mčl hodnotu 483. Spojené království získalo o 12 
bodů více a zařadilo se tak mezi země s průměrným výsledkem. 41 

I po šesti letech český vzdělávací systém nevyrovnal nedostatky v oblasti 

kritické práce s textem a v dalších oblastech české gramotnosti, kterým není 

v každodenní výuce věnována dostatečná pozornost. 

Výzkum ukázal, že čeští žáci mají osvojeno velké množství přírodovědných 

poznatků a teorií, problémy jim ale dělá vytvářet hypotézy, využívat různé 

výzkumné metody, experimentovat, získávat a interpretovat data, posuzovat 

výsledky výzkumu a dokazovat závěry. Čeští žáci se o přírodovědných jevech a 

jejich vysvětlení učí, ale sami je neobjevují. Dalším problémem ve výuce přírodních 

věd může být to, že učebnice přírodovědných předmětů jsou často velmi teoretické 

a ilustrační příklady jsou spíše technického charakteru. 

40, 41 - Palečková, J. akol. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami?. 

Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. ISBN 978-80-211-054-6. 
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6. Doplňující ukazatele srovnávání vzdělávacích systémů České republiky a 

Spojeného království 

Téměř ve všech evropských zemí mají přístup k preprimárního vzdělávání 

děti tříleté nebo ještě mladší a míra účasti přesahuje 60%. Ve Spojeném království 

jsou již čtyřleté děti zařazeny do vzdělávání primárního. V České republice 

navštěvují děti mateřské školy ve většině případů od tří let, ale mateřské školy 

nejsou součástí primárního vzdělávání, jedná se o preprimární stupeň vzdělávání.42 

Vstupem do mateřských školek ve čtyřech letech ve Spojeném království 

začíná povinná školní docházka, jejíž délka je 121et. V ČR je pouze devítiletá, jejich 

délka se liší právě o zmiňovanou docházku do mateřských škol, která není v České 

republice povinná. Průměrná délka povinné školní docházky se v evropských 

zemích pohybuje na hranici 9 - 1 0 let. Česká republika se rovná průměru 

evropských zemí, Spojené království délkou povinné školní docházky evropský 

průměr přesahuje.43 

Ve Spojeném království je přechod z primárního na sekundární úroveň 

vzdělávání podmíněn úspěšným ukončením primární úrovně. V České republice 

přetrvává jednotná struktura základního vzdělávání bez takového přechodu. 

Přístup k povinnému vzdělávání je v obou zemích bezplatný a vyplácejí se 

přídavky na žáky v primárním a povinném sekundárním vzdělávání. Školné neplatí 

ani studenti na terciární úrovni. V obou zemích je pro bezplatný přístup 

k terciárnímu vzdělávání podmínkou denní forma studia směřující k získání první 

kvalifikace. 

V České republice konec povinné školní docházky odpovídá ukončení 

základní školy. Ve Spojeném království žáci přecházejí z nižšího sekundárního 

vzdělávání na vyšší úroveň jeden nebo dva roky před koncem povinné školní 

docházky. 

Ve Spojeném království je celkový počet studentů na terciární úrovni 

stanoven centrálně. Vysoké školy a další instituce terciárního vzdělávání samostatně 

rozhodují o tom, které studenty přijmou a na základě jakých kritérií. Uchazeči 

mohou požádat o přijetí do maximálně šesti institucí / oborů. 

42, 43 - Klíčové údaje o vzdělání v Evropě 2005. Praha : Ustav pro informace ve vzdělání, 2007. 
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V České republice o počtu studentů a kritériích přijetí rozhoduje vysoká 

škola, ale vláda stanoví počet míst, na něž poskytuje dotace. Česká republika 

neomezuje studenty v počtu podaných přihlášek na vysoké školy. 

V České republice školy hodnotí jejich zřizovatel, ve Spojeném království je 

hodnocením pověřeny orgány místní správy. Nové soubory kritérií hodnocení byly 

v obou zemích vydány v roce 2002. Ve Spojeném království proběhla od té doby 

další revize v rámci zásadnější reformy školní inspekce, která se začala realizovat 

v roce 2005. V obou zemích je zveřejňování externí evaluace naprostou 

samozřejmostí.44 

V České republice mají rodiče žáků zpravidla jen nepatrný vliv, ať již ve 

formě rozhodovací pravomoci či poradní funkce, který by mohli vyvíjet 

prostřednictvím orgánů zřízených na úrovni školy. Naproti tomu ve Spojeném 

království mají orgány zřízené na úrovni školy, v nichž jsou zastoupeni rodiče, 

pravomoci v téměř všech oblastech, podílí se i na rozhodování o volbě volitelných 

předmětů, mají vliv i na nábor učitelů. Zde se projevuje velká odlišnost mezi 

porovnávanými vzdělávacími systémy, proti velkému vlivu rodičů na organizaci 

škol ve Spojeném království stojí v opozici situace v České republice, kde se rodiče 

na rozhodování o vzdělávání žáků nepodílí. 

Od ledna roku 2003 jsou všechny české školy právnickými institucemi, a 

proto je zaměstnávání učitelů v jejich kompetenci, ve Spojeném království je 

zaměstnavatelem učitelů řídící orgán, do jehož kompetencí spadá i rozhodování o 

výši veřejných výdajů na pedagogické pracovníky. Z toho vyplývá, že ve Spojeném 

království, stejně jako v ČR, se o výdajích rozhoduje zčásti na centrální, zčásti na 

místní úrovni.45 

Ve většině evropských zemích se podíl žáků a studentů na celkovém počtu 

obyvatel pohybuje v rozmezí od 20% do 25%. Ve Spojeném království podíl žáků a 

studentů od preprimárního po terciární vzdělávání v celkové populaci převyšuje 

25% a blíží se k hranici 30%. V České republice se daný podíl pohybuje na 22%.46 

44, 45, 46 - Klíčové údaje o vzdělání v Evropě 2005. Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. 
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Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá se v obou 

zemích zajišťuje ve speciálních třídách nebo školách jako oddělené vzdělávání i 

v běžných vzdělávacích zařízeních. Obecný trend směřuje k zařazování žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami do běžného povinného vzdělávání. Přesto se 

určité procento dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělává odděleně. Ve 

Spojeném království tvoří tito žáci 1-3% celé populace dětí ve věku povinné školní 

docházky, v České republice žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

vzdělávající se odděleně tvoří více než 3% celkové populace dětí. 47 

Podle uvedených čísel je možné usoudit, že ve Spojeném království probíhá 

integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vyšší úrovni a věnuje sejí 

větší pozornost, ale zde je nutné si uvědomit, že v každé zemi se speciální 

vzdělávací potřeby definují různě. 

Všechny 51eté děti ve Spojeném království již absolvují primární vzdělávání. 

V České republice zahájení primárního vzdělávání je posunuto na ó.rok věku dítěte, 

ale v preprimárním vzdělávání zůstávají i některé 71eté děti. Tento fakt lze objasnit 

tím, že děti narozené v České republice po určitém datu musí čekat jeden rok, než 

mohou zahájit povinnou školní docházku. Další z příčin může být i to, že u 

přibližně 20% je zahájení povinné školní docházky odloženo na žádost rodičů nebo 

ředitelů škol, např. z důvodu nedosažení školní zralosti.48 

Obě porovnávané země se vyznačují vysokou mírou účasti v odborném 

vyšším sekundárním vzdělávání. Jedná se o více než dvě třetiny žáků. Na této 

úrovni se projevuje větší procentuální účast mužů než žen. 

Průměrnou očekávanou délkou školního vzdělávání se rozumí odhad počtu 

let, které 51eté dítě během svého života pravděpodobně věnuje studiu v rámci 

vzdělávacího systému. Za nejdelší očekávané školní vzdělávám mezi zeměmi EU je 

považováno studium ve Spojeném království s hodnotou 201et, z čehož jednoznačně 

vyplývá, že tento ukazatel v ČR vykazuje nižší hodnotu a to o 4roky.49 

V České republice je procento chlapců, kteří získávají kvalifikaci ve 

středním odborném vzdělávání zaměřeném na pracovní trh, vyšší než procento 

dívek. Ve Spojeném království tomu tak není. 

47,48, 49 - Klíčové údaje o vzdělání v Evropě 2005. Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. 
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Studenti ze Spojeného království odjíždějí studovat do jiného členského 

státu Evropské unie nejméně ze všech. Podíl studentů, kteří tak činí, nepřevyšuje 

1% a tato situace se od roku 1998 výrazněji nezměnila. Naproti tomu v České 

republice stoupl podíl studentů studujících v zahraničí od roku 1998 z 1% na 1,6% 

v roce 2002.50 

V evropských zemích se setkáváme se třemi typy finanční pomoci 

poskytované účastníkům terciárního vzdělávání. Jen v jedné zemi Spojeného 

království, ve Skotsku, je vzdělání bezplatné, studenti neplatí žádné školné a navíc 

dostávají finanční pomoc na úhradu životních nákladů ve formě stipendií nebo 

půjček. Studenti jsou považováni za nezávislé a jejich rodiče nejsou příjemci žádné 

podpory. V ostatních zemích Spojeného království studenti platí poplatky za 

studium, ale mohou získat finanční pomoc na úhradu školného i životních nákladů. 

To ale neplatí v České republice, kde se setkáváme s dalším modelem finanční 

pomoci, ve formě rodinných přídavků i daňových úlev. Výše rodinných přídavků 

závisí na příjmech rodiny. Dále čeští studenti mohou získat stipendium či finanční 

půjčku. Finanční pomoc českým studentům oproti situaci ve Spojeném království je 

zaměřena jak na úroveň rodinnou, tak i přímo na studenta a především čeští studenti 

neplatí na státních školách terciární úrovně školné. V České republice mohou 

vysoké školy od studentů požadovat, aby se podíleli na hrazení nákladů na své 

studium v případě, pokud jeho délka překročí stanovenou dobu. 

Příprava učitelů pro preprimární vzdělávání se v Evropě většinou realizuje 

na terciární úrovni. V České republice probíhá na dvou úrovních - na vyšší 

sekundární úrovni na univerzitách. Ve Spojeném království je příprava učitelů na 

primární úrovni stejná jako pro učitele primárního vzdělávání. 

Ve Spojeném království je výše minimálního a maximálního základního 

platu učitelů stejná na všech třech úrovních vzdělávání, na primární, nižší 

sekundární i vyšší sekundární. Jednotná struktura základních platů učitelů na 

primární a všeobecném nižším sekundárním úrovni vzdělávání je zavedena v České 

republice. 51 

50, 51 - Klíčové údaje o vzdělání v Evropě 2005. Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. 
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V ukazateli podílu učitelů primárních a sekundárních škol na celkové 

ekonomicky aktivní populaci se obě srovnávané země shodují. Vykazují stejnou 

hodnotu podílu naměřenou v roce 2002 a ta činí 2,5% celkové ekonomicky aktivní 

populace.52 

Mezi vyučujícími na primární a sekundární úrovni tvoří ženy většinu, 

nicméně jejich podíl někdy výrazně klesá s úrovní vzdělávání. V České republice 

tvoří učitelky na úrovni ISCED 1 i na úrovni ISCED 2 průměrně 83%, ve Spojeném 

království je zaznamenám větší rozdíl mezi úrovněmi ISCED 1 a ISCED 2. Na 

první zmiňované úrovni tvoří učitelky stejný podíl jako v ČR, ale na úrovni druhé 

se už jedná jen o necelých 60%. Takový pokles je v České republice zaznamenán až 

na úrovni ISCED 3.53 

52, 53 - Klíčové údaje o vzdělání v Evropě 2005. Praha : Ústav pro informace ve vzdělání, 2007. 
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7. Charakteristika vzdělávacích systémů 

Charakteristiku vzdělávacích systémů zemí, které jsem zvolila pro danou 

porovnávací studii, záměrně začleňuji do textové části práce. Tato část práce má 

informativní charakter, nekladu si za cíl vzdělávací systémy jako celky 

rozebírat, porovnávat a hodnotit, ale slouží mi jako zdroj informací pro 

praktickou část práce, pro porovnání konkrétních údajů vzdělávání ve 

vybraných zemí. 

Téma, které jsem si zvolila, se vyznačuje značnou obtížností. Sama jsem 

při sestavování závěrů k jednotlivým srovnávacím ukazatelům, využívala 

předem popsanou strukturu vzdělávacích systémů, abych mohla z ukazatelů 

vyvodit možné závěry a hodnocení. 

Čtenáři této práce nabízím začleněním popisů vzdělávacích systémů do 

textové osnovy možnost nahlédnutí do popsané struktury vzdělávacích systémů 

a tak si ověřit uvedená fakta. 

7.1. Vzdělávací systém České republiky 

Ústředním řídícím orgánem pro celou vzdělávací soustavu je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které formuluje strategické 

dokumenty a návrhy příslušných zákonů. Obce zřizují mateřské školy, základní 

školy a školská zařízení jim sloužící. Kraje zřizují především střední školy, 

vyšší odborné školy a školská zařízení. Na kvalitu vzdělávacích programů 

předškolního, základního a středního vzdělávání dohlíží Česká školní inspekce. 

Kvalitu vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání posuzuje 

Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. V oblasti vysokého školství 

pečuje o kvalitu Akreditační komise. 
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Při financování mateřských, základních, středních a vyšších odborných 

škol je uplatňována metoda financování dle počtu vzdělávaných osob. Veřejné 

vysoké školy jsou financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Státní vysoké školy ( policejní a 

vojenské) jsou financovány zřizovatelským ministerstvem. Soukromým 

vysokým školám, které působí jako obecně prospěšná společnost, může být 

poskytnuta finanční dotace.54 

Charakteristickým znakem českého školského systému je, že prakticky 

všichni absolventi základní školy pokračují v tzv. postobligatorní (nepovinné) 

docházce do škol. Vzhledem k výrazné převaze odborných škol nad školami 

všeobecně vzdělávacími získává významná většina žáků odbornou kvalifikaci 

uznávanou trhem práce již na "vyšší sekundární" úrovni středoškolské. 

K 1 .lednu roku 2005 vstoupil v platnost nový školský zákon č. 

561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Stanovuje zásady a cíle vzdělávání, dvouúrovňový systém 

vzdělávacích programů, jimiž se má cílů dosahovat, a výchovně vzdělávací 

soustavu, která je má realizovat. Tu tvoří školy, které uskutečňují vzdělávání 

podle rámcových vzdělávacích programů a školská zařízení, která poskytují 

vzdělávání a služby, jež doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách.55 

Všechny školy získaly ze zákona právní subjektivitu, a tím i vyšší 

stupeň autonomie. Ředitelé mají plnou odpovědnost nejen za kvalitu 

vzdělávacího procesu, ale i za finanční řízení školy, za přijímání a propuštění 

učitelů, za vztahy s obcí a veřejností. 

54, 55 - Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. 

Česká republika 2005/2006. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006. 
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Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání dětí zpravidla od 3 do 6 let věku zabezpečují 

mateřské školy. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání napomáhá 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání a poskytuje pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Rozhodnutí, zda bude dítě navštěvovat mateřskou školu, záleží jen 

na rodičích. Přesto jen malé procento pětiletých touto nepovinnou přípravou na 

školní docházku neprojde alespoň ve zkráceném režimu. Mateřská škola 

zpracovává vlastní školní vzdělávací program na základě Rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání, který byl vydán ministerstvem v roce 

2001. 

Učitelé mateřských škol mohou získat plnou kvalifikaci studiem ve 

čtyřletých pedagogických oborech středních škol zakončených maturitní 

zkouškou. Existuje také možnost získat kvalifikaci studiem na pedagogických 

fakultách či na vyšších odborných školách 

Povinné vzdělávání 

Před rokem 1990/1991 byla povinná školní docházka desetiletá, tvořilo 

jí osm let základní školy a dva roky na některém druhu střední školy. 

Rozhodnutím z roku 1990 byla základní škola prodloužena na 9 let a současně 

povinná školní docházka zkrácena na 9 let. Žáci jí mohli plnit na základní 

škole, víceletém gymnáziu nebo do roku 1995 v 1.ročníku některé ze středních 

škol. Došlo tedy ke změně v koncepci původně jednotného základního 

vzdělávání a k významné institucionální diferenciaci. 56 

Od roku 1990 jsou základní školy zřizovány obcemi. Základní škola 

může být spojena se školou mateřskou. Vzdělání na základní škole je 

bezplatné, žákům se bezplatně poskytují i učebnice a učební texty schválené 

ministerstvem. 

56 - Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Česká 

republika 2005/2006. Ústav pro informace ve vzdělávání. Praha 2006 
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Základní vzdělávání 

Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které 

se povinně účastní každé dítě v ČR a která vytváří základ pro celoživotní učení 

u celé populace. 

Stupeň základního vzdělávání získá žák úspěšným ukončením 

vzdělávacího programu základní vzdělávání v základní škole nebo po 

úspěšném ukončení nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo 

konzervatoře. Základní vzdělávání trvá 9 let, obvykle od 6. do 15. roku dítěte. 

Je rozděleno do dvou stupňů. První pětiletý stupeň je poskytován základními 

školami. Druhý čtyřletý stupeň může být kromě základní školy absolvován 

také na víceletém gymnáziu nebo osmileté konzervatoři. Každá vzdělávací 

etapa základního vzdělávání má specifické vzdělávací cíle, odlišné metody a 

formy práce, ale i problémy, které je třeba řešit. 

Výsledky vzdělávání žáků jsou vyjádřeny klasifikačním stupněm, 

slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel 

školy se souhlasem školské rady. Průběžné hodnocení je shrnuto na 

vysvědčení na konci každého pololetí. Míra nedokončenosti základního 

vzdělávání je velice malá. Dokladem o dosažení základního vzdělávání je 

vysvědčení o úspěšném ukončení devátého ročníku základního vzdělávání 

nebo vysvědčení o úspěšném ukončení odpovídajícího ročníku víceletého 

gymnázia nebo konzervatoře. 

V srpnu 2004 byl schválen Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání, školy si v jeho rámci vytvářejí vlastní školní vzdělávací 

programy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vymezuje 

devět základních vzdělávacích oblastí, tvořených jedním nebo více 

vzdě lávac ími obory, průřezová témata a doplňující vzdělávací obory. Školní 

vzdělávací program určuje rozložení učiva do jednotlivých ročníků, jeho 
57 

rozčlenění do vyučovacích předmětů a osnovy.' 
57 - Dostupné na WWW: <http://www.rvp.cz> 
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Příprava učitelů základních škol probíhá na vysokých školách. Součástí 

vysokoškolského vzdělávání je vždy praxe různé délky na školách, vzdělávání 

je ukončeno obhajobou diplomové práce a závěrečnými státními zkouškami, na 

jejichž základě učitelé získají diplom a titul. Učitelé pro první stupeň základní 

školy získávají magisterskou kvalifikaci po ukončení čtyř-až pětiletého studia 

na pedagogických fakultách. Příprava učitelů pro druhý stupeň základní školy 

je obdobná jako příprava učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na 

středních školách. 

Na prvním stupni základní školy vyučuje třídu zpravidla jen jeden 

učitel s aprobací pro výuku všech předmětů. Na druhém stupni základní školy 

jsou učitelé předmětově specializováni, zpravidla mají aprobaci na dva 

předměty. 

Střední vzdělávání 

Střední školy navštěvují žáci ve věkovém rozmezí od 15 do 19 let. 

Počáteční věková hranice je dána ukončením povinné školní docházky. Část 

středních škol, víceletá gymnázia a konzervatoře, však zasahují svými 

vzdělávacími programy do povinného vzdělávání a navštěvují je i žáci mladší. 

Předpokladem pro přijetí ke střednímu vzdělávání je splnění povinné 

školní docházky a splnění podmínek přijímacího řízení.. Forma vzdělávání 

může být denní, večerní, dálková, distanční a kombinovaná. 

Vzdělávací programy středního vzdělávání se rozlišují podle 

náročnosti studia, jeho charakteru a délky. 

1 ) Střední vzdělávání s maturitní zkouškou (odpovídá mezinárodnímu stupni 

ISCED 3A) lze dosáhnout úspěšným ukončením vzdělávacích programů 

šestiletého, osmiletého nebo čtyřletého gymnázia nebo vzdělávacího programu 

střední školy v délce 4 let denní formy vzdělávání. Cílem tohoto vzdělávacího 

programuje připravit studenty na výkon náročnějších kvalifikovaných 

povolání, nebo ke studiu na terciární úrovni. Studium se ukončuje maturitní 

zkouškou a dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

2 ) Střední vzdělávání s výučním listem (odpovídá mezinárodnímu stupni 

ISCED 3C ) trvá 2 nebo 3 roky v denní formě vzdělávání. Cílem tohoto 

vzdělávacího programuje připravit studenty k výkonu kvalifikovaných 

činností, kde převládá manuální práce. Ukončuje se závěrečnou zkouškou. 
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Dokladem o ukončení je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. 

Absolvent tříletého středního vzdělávání s výučním listem má možnost 

pokračovat v nástavbovém studiu (úroveň ISCED 4A) v příbuzném oboru. 

Toto studium trvá dva roky v denní formě vzdělávání a je ukončeno maturitní 

zkouškou. 

3 ) Střední vzdělávání (odpovídající stupni ISCED 3C, 2B ) trvá 1 nebo 2 roky 

v denní formě vzdělávání. Tento vzdělávací program je určen především pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Ukončuje se závěrečnou 

zkouškou a dokladem o ukončení je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

4 ) Vzdělávací program konzervatoře představuje velmi specifický druh 

vzdělávání. Připravuje studenty pro výkon náročných uměleckých nebo 

pedagogických činností v oblasti hudby, tance, zpěvu a dramatického umění. 

Studium trvá osm let v případě oboru tanec nebo u spraních oborů šest let a je 

ukončeno maturitou nebo absolutoriem.58 

Výuka na středních školách je bezplatná, školné se platí pouze na soukromých 

školách. 

Vyšší odborné vzdělávání 

Vzdělávací program vyššího odborného vzdělávání, odpovídající 

mezinárodnímu stupni ISCED 5B , patří svým charakterem do terciárního 

vzdělávání, rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané ve středním 

vzdělávání a poskytuje praktickou přípravu pro výkon náročných povolání, 

která nevyžadují vysokoškolský diplom. Je určeno maturantům, kteří dávají 

přednost praktickému a aplikačnímu pojetí před teoreticky zaměřeným 

akademickým studiem. Podmínkou přijetí je získání středního vzdělání 

s maturitní zkouškou a splnění podmínek přijímacího řízení. Studium trvá 

v denní formě tři roky včetně odborné praxe, u zdravotnických oborů trvá až 3,5 

roku. Vzdělávací program se ukončuje absolutoriem, v rámci něhož je 

obhajována absolventská práce. Absolventi získávají titul „diplomovaný 

specialista". 

58 - Vstupujeme do evropského vzdělávacího prostoru. Vzdělávání a vzdělávací soustava v roce 

2004. Díl II. Praha : MŠMT, 2005. 

Příloha č. 2 Zařazení vzdělávacích programů v ČR do mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělávání ISCED - 97 
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Vysokoškolské vzdělávání 

České vysoké školství má více než šestisetletou tradici. Roku 1348 

byla v Praze založena Karlova univerzita, nej starší akademická instituce ve 

střední Evropě. V souladu se Sorbonnskou a Boloňskou deklarací se většina 

dlouhých studijních programů transformovala na dvoustupňový systém studia, 

tj. na bakalářský studijní program a navazující magisterský studijní program. 

Studijní programy, u nichž nebylo účelné studium dělit, touto změnou neprošly. 

Vysoké školy poskytují vzdělání na třech úrovních 

1 ) Bakalářský studijní program ( odpovídá stupni ISCED 5B ) je zaměřen na 

přípravu k výkonu povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním 

programů, trvá 3 - 4 roky. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou, jejíž 

součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Absolventům se uděluje titul 

bakalář ( zkratka Bc. Nebo BcA.). 

2 ) Magisterský studijní program (ISCED 5 A ) je zaměřen na získání 

teoretických poznatků, na jejich aplikaci a na rozvinutí schopností k tvůrčí 

činnosti. Studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je 

obhajoba diplomové práce. V oblasti lékařství a veterinárního lékařství a 

hygieny se studium ukončuje státní rigorózní zkouškou. Akademické tituly 

odrážejí charakter studijních programů (např. Ing., Mgr., MUDr...). 

Magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program může 

být 1 - 31etý, samostatný magisterský studijní program (např. lékařství, 

farmacie, pedagogika) 4 - óletý. Absolventi magisterských studijních 

programů, kteří získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia státní 

rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím vykonání 

se udělují tituly JUDr., PhDr., RNDr. atd. 

3 ) Doktorský studijní program (ISCED 6) trvá 3 - 4 roky a je určen 

absolventům magisterských studijních programů, je zaměřen na vědecké bádání 

a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu, vývoje nebo tvůrčí činnosti 

v oblasti umění. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou 

disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se 

uděluje akademický titul „doktor". 
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Forma studia u bakalářských a magisterských studijních programů 

může být prezenční, distanční nebo jejich kombinací. Pro přijetí do navazujícího 

magisterského studia je podmínkou řádné ukončení bakalářského studijního 

programu. 

Vysoké školy se dělí na vysoké školy veřejné, státní a soukromé. 

Veřejné školy jsou veřejnoprávními institucemi a jako takové jsou zřizovány a 

rušeny zákonem. Státní vysoké školy (vojenské a policejní akademie) nemají 

právní subjektivitu a jsou součástí zřizovatelského ministerstva. Většina 

veřejných a státních vysokých škol poskytuje všechny typy studijních programů. 

Soukromé vysoké školy nabízejí převážně bakalářské studijní programy. 

Studium na vysokých školách se člení na semestry, ročníky nebo bloky. 

Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců a jeho začátek stanoví rektor. 
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7.2 Vzdělávací systém Spojeného království Velké Británie a Severního 

Irska 

Spojené království je konfederace, kterou tvoří čtyři země - Anglie, 

Severní Irsko, Skotsko a Wales. Vzdělávací systémy v jednotlivých zemích se 

proto v některých ohledech liší. Pro Anglii je charakteristická tradice 

vzdělávací diverzity a selektivnosti. Ve skotském vzdělávání převažují 

demokratické tradice, větší centralizovanost a integrovanost, dynamičnost a 

flexibilnost. 

Povinné vzdělávání v celém Spojeném království trvá jedenáct let. Je 

rozděleno do dvou částí: primární vzdělávání od 5 do 11 let a sekundární 

vzdělávání od 11 do 16 let.59 

ANGLIE a WALES 

Anglický vzdělávací systém se vyznačuje některými tradičními a 

specifickými rysy, které jsou důsledkem složitého historického vývoje 

anglického školství a proměn hierarchizované struktury společnosti. Mezi tyto 

rysy patří především necentralizovanost vzdělávací politiky, výrazná diverzita 

struktury vzdělávacího systému, volnost tvorby kurikula a různorodost obsahu 

vzdělávání. Anglické školy se projevují značně rozdílně v kvalitě. Výrazný je 

princip selektivnosti, založený na reflektování individuálních schopností. Také 

princip rovnosti přístupu ke vzdělání se uplatňuje v praxi jako svoboda 

vzdělávací dráhy podle schopností, sociálního postavení a ekonomických 

možností rodiny, zájmu a konkurence mezi žáky. 

Pohledem do historie narazíme na mezník školského vzdělávacího 

systému v roce 1988, kdy byl přijat Zákon o školské reformě. Vedle změn 

v oblasti řízení, financování a politických zodpovědností se jim zavedlo 

centrálně platné kurikulum. Jednalo se o radikální změnu. Jediným předmětem, 

který byl zákonem předepsaným od roku 1944, bylo náboženství. Cílem 

reformy bylo zajistit všem žákům kvalitnější vyváženější vzdělání a zmírnění 

rozdílů mezi skupinami obyvatel.60 

59, 60 - Ježková, E.; Walterová, E. : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 
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Struktura školského systému 

Komplikovaná struktura anglického školského systému je důsledkem 

jeho složitého historického vývoje. Základní školství, dnes vnitřně sjednocené, 

bylo po staletí pod výhradním vlivem církve. Pod kontrolu státu se dostalo 

zákonem z roku 1870 61 . 

V Anglii a ve Walesu existují vedle sebe dvoustupňový systém 

primárních a sekundárních škol a třístupňový systém, kdy žáci přecházejí 

z první školy do prostřední ve věku osm nebo devět let a následně do 

sekundární školy ve věku 12 nebo 13 let.62 Záleží na místním školském úřadu, 

který ze systémů zvolí. Sekundární vzdělávání v Anglii a ve Walesu většinou 

poskytují comprehensive schools (školy nevýběrové - přijímají žáky nezávisle 

na jejich studijních schopnostech). Ostatní žáci navštěvují grammar schools 

(výběrové školy - obdoba gymnázií) nebo secondary modern schools (moderní 

sekundární školy - rovněž nevýběrové). 

Předškolní výchova do věku 5-ti let dítěte je nepovinná, probíhá v mateřských 

školách a ve státním sektoru je bezplatná. 

Základní vzdělávání začíná v roce, kdy dítě dovrší věku 5 let a trvá do věku 

11 let. Realizuje se v několika typech škol, které se zpravidla dělí na 2stupně : 

nižší pro děti ve věku 5 - 81et a vyšší pro věk 8 - 11 let. Kromě těchto škol jsou 

při soukromých školách zřízeny tzv. přípravné školy pro děti ve věku 5-13 nebo 

8-13let. Zákonem z roku 1988 je centrálně stanoveno základní kurikulum, 

zahrnující lOpovinných předmětů.63 

Sekundární vzdělávání zahrnuje věk 1 l-181et, realizuje druhý stupeň povinné 

školní docházky, která končí v lóletech. 64 Realizuje se na několika typech 

škol: 

- Klasická střední škola ( grammar schoul) připravuje na vysokoškolské 

studium a poskytuje všeobecné vzdělávání vysoké úrovně. 

61, 63, 64 - Ježková, E.; Walterová, E . : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická 

fakulta Univerzity Karlovy. Praha 1997 

62 - Struktury systémů vzdělávání, profesní přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Spojené 

království 2003. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005. 
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- Střední technická škola (secondary technical schoul) poskytuje střední 

všeobecné vzdělání se zaměřením na technické obory, ekonomiku a 

zemědělství. 

- Střední moderní škola ( secondary modern schoul) je určena žákům, kteří po 

ukočení povinné školní docházky nastupují do zaměstnání nebo do odborné 

přípravy. 

- Jednotná střední škola ( comprehensive schoul) sjednocuje předcházející 3 

typy škol. Je zaměřena všeobecné a nabízí možnost volby dalšího zaměření do 

vyššího věku. 

- Nezávislé střední školy (independent schoul ) se vyznačují vysokou úrovní, 

náročností studia, internátní formou vzdělávání a financováním z nestátních 

zdrojů. Přijímají žáky na základě přijímacích zkoušek ve věku 13let. 

Všechny typy základních a středních škol jsou podle zákona z roku 1988 

povinny realizovat národní kurikulum, které stanovuje 10 povinných předmětů, 

mezi které patří matematika, angličtina, přírodověda, dějepis, zeměpis, technika, 

hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova a cizí jazyk. Pro každý 

předmět je vypracován program obsahující cíle a podrobné pokyny k realizaci. 

Zákon nepředepisuje, v jakém rozsahu a pořadí mají být předměty vyučovány, 

to je záležitostí školy. 

Postobligatorní sekundární vzdělávání a další vzdělávání 

Postobligatorní vzdělávání pro studenty starší 161et poskytují sekundární školy a 

instituce dalšího vzdělávání. Mezi instituce dalšího vzdělávání patří koleje 

„sixth-form", terciární koleje a koleje dalšího vzdělávání, všeobecně vzdělávací 

i odborné. Rozdíly mezi posobligatorními kurzy poskytovanými na školách a 

v institucích dalšího vzdělávání se psotupně stírá. Mnohé instituce dalšího 

vzdělávání již nabízejí řadu všeobecně vzdělávacích i profesních kurzů lidem 

starším lólet a školy zařazují i profesní a všeobecně vzdělávací kurzy na 

postobligatornín úrovni vzdělávání neexistuje žádné oficiální 

kurikulum.Studenti si volí z celostátně uznávaných kvalifikací. 65 

65 - Struktury systémů vzdělávání, profesní přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Spojené 

království 2003. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005. 
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Odborné školství je přípravou k výkonu povolání. Má mnoho forem, z nichž 

lze vydělit 3 typy : 

- Vzdělávání poskytované středními školami v rámci odborných kurzů, v tzv. 

šestých ročnících. Po absolvování v 181etech získávajíc studenti vysvědčení se 

zaměřením na odborné předměty, které je opravňuje ke studiu na vysokých 

školách, zejména polytechnikách. 

- Hlavním proudem odborného školství jsou koleje dalšího vzdělávání. Některé 

koleje se dělí na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupně kolejí poskytují 

střední odborné vzdělávání, zatímco vyšší stupně mohou udělovat i 

vysokoškolské tituly. Vzdělávání na nižším stupni kolejí trvá do 181et. 

Nejčastěji se jedná o technické, obchodní, umělecké a zemědělské koleje. 

- Rozšířenou formou odborného vzdělávání jsou kurzy pořádané profesními 

organizacemi, zejména v managerských oborech. Kurzy jsou organizovány 

podle jednotlivých odvětví a za úroveň závěrečných zkoušek ručí profesní a 

cechovní organizace, popřípadě příslušné resortní ministerstvo.66 

Speciální školy ve Velké Británii jsou určeny dětem a mládeži znevýhodněným 

fyzicky, duševně nebo sociálně. Speciální vzdělávání poskytují mimo ně i běžné 

školy, při nichž jsou zřizovány internáty pro znevýhodněné a postižené. 

Povinnost školní docházky je pro tyto děti stejná jako pro ostatní Národní 

kurikulum, které je určeno všem žákům, stanovuje také specifické podmínky a 

výjimky pro jednotlivé typy znevýhodněných event. i nemocných žáků 

v cílových položkách. 

Vysokoškolské vzdělávání - pro přijetí na vysoké školy je nutné vykonání 

zkoušek pokročilé úrovně v závěru úplného středoškolského studia. V Anglii 

jsou to zkoušky CSE-A level, ve Skotsku SCE-HG ( Scottish Certificate of 

Education Higher Grade ) nebo CSYS ( Certificate of Sixth Year Study ).67 

Uchazeči o vysokoškolského studium jsou centrálně registrování, vlastní 

přijímání probíhá formou konkurzu a rozhodnutí o přijetí je výhradní záležitostí 

každé vysoké školy. 

59, 60 - Ježková, E.; Walterová, E.: Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 
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Vysoké školství v Anglii zahrnuje univerzity, polytechniky a vyšší 

školy jako instituce dalšího vzdělávání. Univerzity poskytují vzdělávání ve více 

než 150 oborech. Součástí většiny univerzit jsou humanitní a přírodovědné 

předměty. Mezi další obory patří aplikované společenské vědy, lékařství, 

veterinářství, zemědělské a technické obory. Univerzitní studium je třístupňové. 

První stupeň ( undergraduate ) je 3-41etý, zakončený titulem bakalář, druhý 

stupeň trvá 1-2 roky a vede k titulu magistra, pod třetím stupněm se skrývá 

doktorandské studium, které probíhá formou výzkumu a trvá 2-3 roky. 

Polytechniky jsou vysoké školy s dobrou úrovní odborné přípravy, jsou 

v těsném spojení s průmyslem, obchodem a dalšími sférami praxe. Školy 

dalšího vzdělávání poskytují v nejvyšším stupni odbornou přípravu v široké 

škále oborů v bakalářském a magisterském studiu. Zavedením stejných kritérií 

pro udělování titulů byly vytvořeny rovnoprávné podmínky pro univerzity, 

polytechniky a vyšší školy spolu s možností používat jednotné označení 

univerzita. 68 

Součástí vysokého školství je Otevřená univerzita, představující 

zvláštní formu studia, realizovaného distančními formami, letními kurzy a 

výukovými centry. Podmínkou přijetí je jen věk 21 let a britské občanství. 

Ve Spojeném království nejsou akademické kvalifikace udělovány 

celostátně, jako je tomu v ostatních evropských zemích, nýbrž jsou udíleny 

jednotlivými institucemi. Univerzity mohou svobodně rozhodovat o názvech 

kvalifikací, které udělují. Od školního roku 2003/2004 existuje nový rámce pro 

vysokoškolské instituce udílené institucemi v Anglii, Walesu a Severním Irsku, 

který rozděluje vysokoškolské kvalifikace od pěti úrovní. Ve vzestupném pořadí 

to jsou : „Certificate, Intermediate, Honours, Masters a Doctoral".69 

68 - Ježková, E.; Walterová, E . : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 

69 - Struktury systémů vzdělávání, profesní přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Spojené 

království 2003. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005. 
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Ve Skotsku má vzdělávání vysoký status, veřejnost má zájem na 

jeho dobré úrovni. Rodiče důvěřují škole a ve společnosti převažuje přesvědčení 

o významu vlivu školy na děti a mládež. 

Struktura skotského školského systému je značné sjednocená a 

vnitřní diferenciace vysoce rozvinutá. Základní škola je sedmiletá, určená pro 

žáky ve věku 5-12 let. Obsah kurikula základního vzdělávání tvoří pět oblastí: 

jazyk, matematika, výchova k péči o životní prostředí, umělecká výchova, 

náboženství a morální výchova. Střední škola začíná ve věku 12 let, pokrývají 

vyšší stupeň povinné školní docházky od 12 do 16 let a dva roky nepovinné 

školní docházky do 181et. Rozlišují se tři období střední školy. Pro první dvě 

období, pro věk 12-16 let, je stanoveno společné kurikulum, které zahrnuje 8 

obsahových oblastí: jazyk a komunikace, matematika a aplikace, přírodní vědy 

a aplikace, sociální a ekologická výchova, technické činnosti a aplikace, tvořivé 

a estetické činnosti, tělesná výchova, náboženská a morální výchova. Ve věku 

14 let skládají všichni žáci zkoušky, které mají kontrolní a diagnostickou funkci. 

V lóletech žáci buď odcházejí do praxe, institucí dalšího vzdělávání nebo 

pokračují ve studiu vedoucí ke zkouškách pokročilejší úrovně. Studium na 

střední škole není větvené, ale nabídka široké škály volitelných předmětů 

umožňuje flexibilní plánování a značnou diferenciaci studia. V 16 letech 

skládají žáci zkoušky standardní úrovně a obdrží diplom. V posledním, 

nepovinném, období středoškolského studia, převažuje podíl krátkých kurzů a 

volitelné složky, které připravují žáky na zkoušky vyšší úrovně, opravňující 

k vysokoškolskému vzdělávání.70 

Střední odborné vzdělávání je soustředěno v institucích dalšího vzdělání, 

kam žáci nastupují v 16 letech. Jedná se o integrované instituce, které poskytují 

odbornou přípravu od výcviku na úrovni vyučení až po odbornou přípravu 

umožňující vstup na vysoké školy a umožňující také rekvalifikaci a 

specializační studium pro dospělé. 

59, 60 - Ježková, E.; Walterová, E. : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 
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Většina dětí v Severním Irsku stráví v primární škole šest let. 

Existují zde i přípravné třídy pro grammar schools. Žáci poté volí mezi 

grammar school a secondary school. Po dokončení sekundárního vzdělávání 

mohou žáci pokračovat ve studiu a připravit se tak na vysokoškolské 

vzdělávání, a to buď na své současné škole nebo na sixth form college (kolej 

„sixth-form"). Jinou možností je odborný program na further education college 
• • 71 (kolej dalšího vzdělávání) nebo na tertiary education college (terciární kolej). 

Vzdělávání učitelů 

Příprava učitelů ve Velké Británii je zajišťována vysokoškolskými 

institucemi - univerzitami a vysokými pedagogickými školami (coleges of 

education) a fakultami. 3-4 leté studium vede k bakalářskému titulu. Učitelskou 

kvalifikaci lze získat také v jednoročních postgraduálních kurzech, které jsou 

určeny pro absolventy neučitelských oborů studia. Ve Skotsku má pro 

vzdělávání a další profesní rozvoj učitelů velký význam unikátní instituce -

Skotská generální pedagogická rada, která vznikla v roce 1956 a plní funkci 

profesní komory. Hlavním úkolem Rady je podpora profesionální autonomie 

učitelů, zajištění vysokého profesního standardu a kvality vzdělávání. Bez 

registrace u Rady nemůže být učitel přijat do zaměstnání ve veřejném školském 

sektoru.72 

Vzdělávání dospělých 

Vzdělání a profesní přípravu dospělých poskytují instituce dalšího 

vzdělávání, schválení poskytovatelé profesní přípravy, včetně samostatných 

profesních ústavů, podniků profesní přípravy a jednotlivých zaměstnavatelů, 

vysokoškolské instituce, střediska vzdělávání dospělých provozována místními 

úřady pro vzdělávání a střediska Sdružení pro vzdělávání pracujících.73 

71, 72 - Ježková, E.; Walterová, E . : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 

73 - Struktury systémů vzdělávání, profesní přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Spojené 

království 2003. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005. 
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Důležitou součástí vzdělávání dospělých je ve Velké Británii Otevřená 

univerzita, která existuje od roku 1971. Je financována přímo ministerstvem 

školství a vědy, spolupracujeme velmi úzce s BBC a nabízí možnost 

distančních forem a studijních programů. Sídlí v Manchesteru, má řadu 

lokálních pracovišť a je též významným výzkumným pracovištěm. 

Jazykové vzdělávání 

Na základních a středních školách ve Velké Británii je zavedena 

angličtina jako první vyučovací předmět. Ve Walesu je za druhý jazyk 

považována velština, ve Skotsku gaelština a v Severním Irsku irština. Tyto 

jazyky nejsou považovány za cizí. 

První cizí jazyk je povinný pro žáky ve věku 11-161et po dobu 

nejméně tří let. Záleží na škole, ve kterých ročnících a jakém rozsahu výuku 

cizího jazyka zařadí. Škola je povinna zajistit výuku alespoň jednoho jazyka 

Evropské unie, ovšem s výjimkou angličtiny. Tradičně prvním cizím jazykem 

zůstává francouzština, po ní němčina, méně často se vyučuje španělština a 

italština.74 

Druhý cizí jazyk již není povinný, ale britská škola může v případě 

zájmu nabídnout výuku některých kulturně a obchodně zajímavých jazyků, 

mezi které patří arabština, bengálština, gurejština, hindu, japonština, čínština, 

moderní hebrejština, ruština, turečtina, urdština, pandžábština. Ve výuce jazyků 

se ve Velké Británii klade velký důraz na kvalitní přípravu učitelů. Jejich 

rekvalifikace je podporována v rámci programu LINGUA. 75 

74 - - Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě. Praha : Ústav pro informace ve 

vzděláváni, 2006. 

75 - Ježková, E.; Walterová, E. : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 



Ve Skotsku je vzdělávání v kompetenci Scottish Office (úřad skotské 

decentralizované vlády). Specifikem skotského školství je neustálý dialog mezi 

účastníky a uživateli vzdělávání na všech úrovních. Dokladem je existence 

řady konzultačních a podpůrných institucí - např. Skotský konzultační výbor 

pro kurikulum, Skotská rada pro odborné vzdělávání, Skotský výbor pro 

zkoušky ..atd. Na střední úrovni pracuje 121okálních školských správ, které 

úzce spolupracují se školami. Ve Walesu je odpovědným orgánem National 

Assembly for Wales (Velšské národní shromáždění). V Severním Irsku za 

oblast vzdělávání odpovídá Department of Education for Northern Ireland 

(Ministerstvo školství Severního Irska). " 

V Anglii je za vzdělávací politiku odpovědné Department for Education and 

Skills - DfES (Ministerstvo školství a kvalifikací). Řízení a správa školství 

v anglické tradici byly decentralizované. Centrální řízení posílil Školský zákon 

z roku 1988 a rozdělil pravomoce mezi tři úrovně : státní, místní a školní. 

Ministerstvo školství a vědy odpovídá za školskou politiku, financování, 

vzdělávání učitelů a za kontrolu úrovně vzdělávání, za stanovování národního 

kurikula a zkoušek. Na místní úrovni pracují školské správy plnící především 

informační a monitorující funkce. Od roku 1993 se anglické školy staly 

právními subjekty a jsou řízeny přímo ministerstvem. Vysoké pravomoce mají 

ředitelé škol, musí ale respektovat státem vymezené národní kurikulum. 

Státní a veřejné školy jsou financovány ze státního rozpočtu, místních daní a 

dalších veřejných zdrojů. Univerzity jsou v oblasti financování závislé na 

státních dotacích a příspěvcích na stipendia. Soukromé školy jsou financovány 

z poplatků rodičů, nadací a církví. Nadaným dětem ze sociálně slabých rodin 

jsou na soukromých školách poskytována stipendia.76 

76 - Ježková, E.; Walterová, E. : Vzdělávání v zemích Evropské unie. Pedagogická fakulta 

Univerzity Karlovy. Praha 1997 



Studium zahraničních studentů ve Velké Británii 

Vzdělávání na britských, zvláště na anglických univerzitách je tradičně 

cílem studentů z bývalých kolonií a dalších zemí.Současná těsnější spolupráce 

Británie s evropskými zeměmi a zapojování do výměnných programů je 

realizována v rámci mezinárodních projektů, organizací a asociací. 

I Česká republika v 90.letech přijala anglické lektory, jazykové učebnice a 

zapojila se do systému mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny. 

Na základě Boloňského procesu, který harmonizuje systém 

vysokoškolské vzdělávání v EU, se ve Velké Británii zavádí dvoufázový 

cyklus a jednotlivé kurzy trvají: 

Anglie, Wales a Severní Irsko 

3 roky: bakalář 

4/5 let: magistr 

Skotsko: 

4 roky: bakalář 

5 let: magistr 

Velká Británie má dlouhou tradici v přijímání zahraničních studentů. 

Na britských univerzitách studuje 1,8 miliónu studentů, z čehož je více než 300 

tisíc zahraničních studentů z více než 180 různých zemí.77 

Čeští občané studující ve VB patří do kategorie „EEA students" 

(European Economic Area students) a mají tak na většině univerzit status 

domácího studenta. Platí tedy stejné školné jako britští studenti (studenti ze 

zámoří platí vyšší školné) a stejně tak mohou mít za určitých podmínek nárok 

na studentskou podporu.78 

Čeští občané studující ve VB zde mohou také bez omezení pracovat. 

Nepotřebují žádné pracovní povolení, musí se jen povinně zaregistrovat na 

Worker Registration Scheme . Poté mohou pracovat neomezený počet hodin. 

77, 78 - Dostupné na WWW: <http://www.eurodesk.cz> 
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Problematika školného je ve Velké Británii celkem komplikovaná, 

jelikož jednotlivé části země mají rozdílné předpisy. 

V Anglii a Severním Irsku můžou od roku 2006 univerzity podle 

nového zákona požadovat školné až do výše 3 000 liber (asi 4 400 Euro) za 

rok. Záleží na typu a místě studia, ale maximální výše školného zajeden 

školní rok je 3 000 liber.79 Výše školného se může lišit jak v rámci 

jednotlivých kurzů tak mezi jednotlivými vysokými školami. Studenti ze zemí 

Evropské unie studující na anglických univerzitách platí stejné školné jako 

britští/domácí studenti. Též mají přístup k tzv. plánu odloženého školného, 

který umožňuje splácení školného po dokončení studia, nemají však nárok na 

stejnou podporu jako domácí studenti. Ve Skotsku studenti z EU 

studující bakalářsk) kurz nemusí platit školné. Ve Walesu platí velšští studenti 

všichni stejně vysoké školné 1 200 liber (asi 1 750 Euro) a EU studenti platí 

školné stejně vysoké a navíc mohou získat u britského vlády finanční pomoc.80 

79, 80 - Dostupné na WWW: <http://www.eurodesk.cz> 
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8. Závěr 

Během sběru materiálů na vypracování diplomové práce jsem se 

seznámila s dostupností aktuálních informací v tištěné podobě k tématu 

vzdělávání a kvalifikace v Evropské unie. Dospěla jsem k závěru, že tato 

literatura není běžně dostupná a pro její získání je nutné začít u institucí 

zabývající se studiem evropského vzdělávání. Uvědomila jsem si, že do této 

problematiky není možné hlouběji proniknout bez znalosti cizího jazyka. 

Hlavní část práce tvoří praktické porovnání vzdělávacích systémů a 

vzdělanostní úrovně dvou vybraných zemí, České republiky a Spojeného 

království. Ukazatele jsme vybírala s ohledem na to, aby vykazovaly 

porovnatelné údaje, aby se týkaly aktuálních problémů v oblasti vzdělávání a 

aby objasňovaly odlišné oblasti vzdělávání. Tohoto cíle se mi dle mého 

úsudku podařilo docílit. 

V případě hodnocení úrovně, na které dospělí dostudovali, jsme 

vyvodila závěr, že v České republice je vyšší procento dospělých, kteří mají 

alespoň vyšší sekundární vzdělání oproti Spojenému království. V počtu 

studentů s ukončeným sekundárním vzděláváním zaznamenala Česká 

republika za posledních deset nárůst, čímž se dostala na úroveň, kterou 

Spojené království prezentovalo již před deseti lety. Česká republika tímto 

nárůstem Spojené království dostihla, ale na druhou Stranil Spojené KrálOVStVÍ 
stagnovalo a zaznamenalo menší nárůst. Zde se mé prognózy nevyplnily, 

očekávala jsem vyšší procentní podíl studentů s dokončeným vyšším 
sekundárním vzděláním ve Spojeném království. Toto očekávání vycházelo 

z mých zkušeností během studijního pobytu ve Velké Británii. 

Vyšší procentní výsledky vykázalo Spojené království v hodnocení 

počtu studentů s ukončeným terciárním vzděláním. V tomto případě se má 

hypotéza potvrdila, ve které jsme vycházela z kratší délky studijních 

vysokoškolských oborů a také rozvinutější sítí vysokoškolského studia ve 

Spojeném království. 

Je nutné si uvědomit, že oba zmíněné ukazatele nemůžeme hodnotit 

bez zohlednění počtu obyvatel dané země a vztahu k procentnímu vyjádření 

sledovaného ukazatele. 
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Oblast financování vzdělávání jsem zařadila záměrně a finanční 

ukazatel zpracovávala mezi prvními. Stanovení hypotézy zde bylo velice 

jednoduché. Očekávala jsem, že Česká republika vykáže daleko horší 

výsledky v poměru státních výdajů na vzdělávání. I když Česká republika 

zaznamenala v posledních letech nárůst výdajů do vzdělávání, stále v jejich 

výši se umisťuje až za ostatními evropskými zeměmi. Na druhou stranu je 

nutné zmínit, že v čeští studenti neplatí na státních středních ani vysokých 

školách školné, tak jak je tomu v jiných sousedních zemí. Školné platí na 

vybraných vzdělanostních úrovních i studenti Spojeného království. 

V případě hodnocení počtu žáků ve třídě a na učitele jsem 

předpokládala, že v českých třídách bude hlavně na primární úrovní méně 

žáků než ve Spojeném království. Při hypotéze jsem zohlednila existence 

základních škol v malých městech s celkovým menším počtem žáků, které 

celkový průměr značně ovlivní. Očekávání jsem si ve výzkumech potvrdila, 

jen jsem byla překvapená faktem, že ve Spojeném království na sekundární 

úrovni na jednu třídu připadá méně studentů než ne primární úrovni, protože 

v České republice je tomu naopak, počet žáků se zvyšuje s úrovní vzdělávání. 

Hypotéza mi byla srovnávacími studiemi naopak vyvrácena 

v hodnocení výuky cizích jazyků. Domnívala jsem se, že v anglicky mluvící 

zemi bude na výuky cizích jazyků kladeny větší nároky. Ale naopak mě 

překvapilo, že studenti ve Spojeném království se nemusí povinně učit druhý 

cizí jazyk, jak je tomu v České republice a také je na výuku cizího jazyka ve 

Spojeném království vyčleněno daleko méně času. 

Výsledky projektu PISA ve své práci prezentuje pro jejich 

kvalitativní vypovídající hodnotu oproti předchozím převažujícím 

kvantitativním ukazatelům. 

Porovnání dvou vybraných zemí mi zkomplikovala skutečnost, že ve druhé 

fázi výzkumu PISA 2003 Spojené království nedosáhlo procentního minima 

testovaných, proto jeho výsledky nejsou uváděny v mezinárodních 

srovnávacích studií a pokud ano, tak pod čarou. Ostatních fází výzkumu se 

zúčastnily obě země s plnou vypovídají hodnotou. Za zajímavou skutečnost 

projektu PISA v rámci porovnání dvou vybraných zemí považuji změny mezi 

první a třetí fází, kdy v první fází čeští žáci na všech úrovních vykázali horší 

výsledky než žáci ve Spojeném království a ve třetí fázi výzkumu, o šest let 
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později, se již v oblasti přírodovědné gramotnosti dostali na stejnou bodovou 

úroveň jako jejich britští kolegové a v oblasti matematiky dokonce vykázali 

lepší výsledky. U projektu PISA jsem si nestanovovala přesné očekávání, 

protože jsem se s tímto výzkumem blíže seznámila až při sběru materiálů 

k diplomové práci. Navštívila jsem i specializované pracoviště projektu PISA 

v Ústavu pro informace ve vzdělávání a zjistila si co nejvíce potřebných 

informací, protože mě výzkum zaujal především díky výsledkům s jasnou 

vypovídající hodnotou a monitoringu kvantitativní oblasti vzdělávání. 

Pro doplnění některých údajů k porovnání vzdělávání České 

republiky a Spojeného království jsem zařadila kapitolu uvádějící údaje 

získané z velice kvalitní publikace Klíčové dovednosti ve vzdělávání. Zde se 

dotýkám i oblastí, které nejsou v předchozích kapitolách zmiňovány, ale již 

bez podrobnějšího rozboru. 

Na konec práce jsme záměrně zařadila charakteristiku vzdělávacích 

systémů porovnávaných zemí jako část informativní, která plní funkci zdroje 

informací a pomůcka k hodnocení kvalitativních i kvantitativních ukazatelů. 

Svou práci jsem zaměřila na srovnání dvou vzdělávacích systémů, 

čímž jsem se zcela odlišila od publikací a ostatních tištěných materiálů 

k problematice vzdělávání, které jsou zaměřeny vždy na určitou skupinu zemí 

a získané údaje porovnávají k průměru všech srovnávaných zemí. Pokud jsme 

tedy chtěla z existujících výzkumů získat údaje jen pro dvě vybrané země, 

musela jsme podstoupit náročnou práci výběru materiálu, výtahu dat 

z výzkumů, které se týkaly více jak 20 zemí a vlastní přepočítávání a 

porovnávání použitelných dat. 

Zpracováním diplomové práce jsem získala cenné informace 

z oblasti českého i evropského vzdělávání, seznámila jsem se s několika velice 

zajímavými publikacemi, institucemi a odborníky na problematiku vzdělávání. 

Prohloubila jsem své znalosti o daném tématu a získala jsem zkušenosti pro 

svou budoucí práci pedagoga. 

I když se ve vzdělávacím systému pohybuji v pozici studenta již 21 

let, některé informace o českém vzděláváním, vzdělanostních úrovních a o 

propojení vzdělávání s ostatními oblastmi každodenního života, mi byly 

doposud skryté a díky diplomové práci jsem odryla další neznámou. 
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11. Abstrakt 

11.1. Abstrakt v českém jazyce 

Buriánková, I. Srovnávací studie vzdělávání České republiky a Spojeného království 

Velké Británie a Severního Irska. Praha 2008. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra občanské výchovy a filozofie. Vedoucí práce 

Phdr. Milena Tichá, CSc. 

Práce se zabývá vzdělávacími systémy České republiky a Spojeného 

království, jejich hodnocením a porovnáním. 

Teoretická část charakterizuje základní pojmy k oblasti vzdělávání, 

seznamuje se základními publikacemi a institucemi, které se zabývají 

problematikou vzdělávání. Dále popisuje vybrané ukazatele pro srovnání 

vzdělávání. 

Praktická část obsahuje konkrétní porovnání a hodnocení vzdělávacích 

systémů dle vybraných ukazatelů. Součástí praktické části je i rozbor projektu PISA 

a dalších kvantitativních ukazatelů. 

Poslední část diplomové práce je informativní. Charakterizuje vzdělávací 

systémy České republiky a Spojeného království. 
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11.2. Abstrakt v anglickém jazyce 

Abstract 

Comparative study of education in Czech republic and United Kingdom. 

The work deals with education system of Czech Republic and United 

Kingdom, their evaluation and comparison. 

The first part characterises fundamental terms of educational field, apprises 

of basic publications and institutions, that deal with problems of education. Next 

it describes selected indexes for comparison of education. 

In the practical part there is a concrete comparison and evaluation of 

education systems according to selected indicators. Other part forms analyse of 

project PISA and next quantitative indicators. 

The last part of diploma paper is informative. It charkterises education 

systems of Czech Republic and United Kingdom. 
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Přílohy 



Příloha I 

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání byla vypracována tak, aby byla snáze převoditelná 
na mezinárodní standard ISCED 1997, zejména pokud se jedná o úrovně vzdělávání. 
Klasifikace ISCED 1997 má 7 úrovní vzdělávání (0 až 6), které mohou mít vnitřní členění A 
až C. 

Informativní přehled kódového značení úrovní vzdělávání podle ISCED 1997 

kód úroveň vzdělání 
0 preprimární vzdělávání (bez vzdělání) 
1 primární vzdělávání 
2 nižší sekundární vzdělávání 

2A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
2B - přípravný stupeň pro pracovní trh 
2C - stupeň směřující na pracovní trh 

3 vyšší sekundární vzdělávání 
3A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
3B - přípravný stupeň pro pracovní trh 
3C - stupeň směřující na pracovní trh 

4 postsekundární vzdělávání nižší než terciární 
4A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
4B - prakticky zaměřené studium 

5 první stupeň terciárního vzdělávání 
5A - stupeň, ze kterého je možné přejít na vyšší vzdělávání 
5B - prakticky zaměřené studium 

6 druhý stupeň terciárního vzdělávání 

Překlad ISCED 1997 vydal Ústav pro informace ve vzdělávání Praha v roce 1999 V 
publikaci je u každé úrovně vzdělávání uvedeno odpovídající vzdělávání poskytované v ČR. 



Tab. A2.1: Zařazení vzdělávacích programů v ČR do mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED-97 
(podle stavu k: 20.3.2004) 

Úroveň vzdělávání 
(typ a druh školy, která je poskytuje) 

Úroveň ISCED97 Úroveň vzdělávání 
(typ a druh školy, která je poskytuje) graduates2' 

Úroveň vzdělávání 
(typ a druh školy, která je poskytuje) 

enrolments'' program program 
program část programu v jedné úrovni ukončený3' neukončený4' 
mateřská škola 0 
speciální mateřská škola 0 
přípravný stupeň (pomocné školy) 0 
přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 0 
pomocná škola nižší, střední, vyšší stupeň, rehabilitační třídy 1 2C 
pomocná škola pracovní stupeň 2C 2C 
zvláštní škola 1. a 2. stupeň (příprav., 1- 6,ročník) 1 2B 
speciální základní škola 1. stupeň (připrav.,1 - 5. ročník) 1 2A 
základní škola 1. stupeň ( 1 - 5. ročník) 1 2A 
zvláštní škola 3. stupeň (7.-9. (10). ročník) 2B 2B 1 
speciální základní škola 2. stupeň (6.-9. (10). ročník) 2A 2A 2B 
základní škola 2. stupeň (6.-9. ročník) 2A 2A 2B 
gymnázium 6leté 1.-2.ročník 2A 3A vyšší roč. 3A 
gymnázium 7leté 1.-4. ročník 2A 3A vyšší roč. 3A 
gymnázium 8leté51 1.- 4. ročník 2A 3A vyšší roč. 3A 
konzervatoře: taneční (8leté) 1.-4. ročník 2A 5B vyšší roč. 3B 
kurzy pro doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou 2C 2C 
kurzy pro doplnění vzdělání poskytovaného zvláštní školou 2B 2B 
kurzy pro doplnění základního vzdělání poskytovaného základní školou 2A 2A 
učební obory pro žáky s neukončeným základním vzděláním vyučované v učilištích 
a v odborných učilištích 3C 3C 

praktická škola 1-2letá 2C 2C 
praktická škola 3letá 3C 3C 
OU: samostatné třídy pro výkon jednoduchých profesí 2C 2C 
gymnázium 4-5letés> 3A 3A 
gymnázium 6leté 3.-6. ročník 3A 3A nižší ročníky 2A 
gymnázium 7leté 5.- 7. ročník 3A 3A nižší ročníky 2A 
gymnázium 8leté4> 5 - 8. ročník 3A 3A nižší ročníky 2A 
integrovaný 1.ročník 3 
SOŠ, OŠ: obory ukončené závěrečnou zkouškou 3C 3C 
SOŠ: obory ukončené maturitní zkouškou5' 3A 
konzervatoř: taneční 8letá 5. - 6.ročník 3B 5B poslední 2 ročniky 5B 
konzervatoř: 5letá 1.-3.ročník 3B 5B poslední 2 ročníky 5B 
konzervatoř: 6letá 1. -4.ročník 3B 5B poslední 2 ročníky 5B 
konzervatoř: speciální 7letá 1.-5.ročník 3B 5B I poslední 2 ročníky 5B 



Tab. A2.1: Zařazení vzdělávacích programů v ČR do mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED-97 
(podle stavu k: 20.3.2004) 

Úroveň vzdělávání Úroveň 1SCED97 

(typ a druh školy, která je poskytuje) graduates'0 Poznámka (typ a druh školy, která je poskytuje) 
enrolments1' program program 

program část proqramu v iedné úrovni ukončený3' neukončený4' 
SOU, OU, U: 2-3teté obory ukončené závěrečnou zkouškou8' 3C 3C 
SOU: obory ukončené maturitní zkouškou'' 3A 3A 
studium jednotlivých předmětů na střední škole 3C 3C 
rekvalifikační kurzy ukončené závěrečnou zkouškou 3C 3C 
nástavbové studium 4A 4A 
učební obory po absolvováni střední školy 4C 4C 
rekvalifikační kurzy na škole vyžadující předchozí vzdělání na střední škole (učební obory) 4C 4C 
pomaturitní studium kvalifikační 4A 4A 
rekvalifikační kurzy v délce od 6 měsíců do 2 let pro absolventy SŠ 4C 
pomaturitní studium na jazykových školách s akreditaci MŠMT 4A 4A 
vyšší odborná škola 56 5B 
pomaturitní studium specializační 5B 5B 
pomaturitní studium inovační 5B 5B 
experimentální vyšší studium na SÓŠ 5B 5B 
konzervatoře (včetně speciálních) poslední dva ročníky 5B 5B 
univerzitní VŠ - bakalářské studijní programy 5A - medium/first st. 5A • fisrt St 8) 
univerzitní VŠ • magisterské studijní programy 4leté 5A - medium/first st. 5A 
univerzitní VŠ - magisterské studijní programy v délce 5-6 let, včetně udělení akademického titulu 5A - long/first st. 5A 
univerzitní VŠ • magisterské studijní programy navazující (na bakalářské studium) 5A - second st. 5A 
studium na neuniverzitních VŠ 5A 5A 
vzdělávání absolventů SŠ ogranizované vysokou školu (nesměřující k udělení titulu)7' 4A 4A 
další vzdělávání pro absolventy bakalářských studijních programů nebo VOŠ (nesměřující k udělení titulu) 
-rozšiřující vzdělání 5B 5B 

další vzdělávání pro absolventy magisterských studijních programů (nesměřující k uděleni titulu) 
- rozšiřující vzdělání 5A 5A 

další vzdělávání - studium k získání pedagogické kvalifikace (na VŠ) 5B 5B nespecifikované 
další vzdělávání • studium k rozšíření pedagogické kvalifikace (na VŠ) 5B 5B nespecifikované 
další vzděláváni - jiné formy dalšího vzdělávání (na VŠ) 5B 5 nespecifikované 
doktorský studijní program ukončený titulem Ph.D. 6 6 
bývalá vědecká příprava ukončená tituly CSc., DrSc. 6 6 

Komentáře: Zdroj: UIV, OECD 
" Děti, žáci, studenti na dané úrovni vzděláváni (enrolment). 
21 Graduates - absolventi. Žáci, kteří dokončili danou úroveň programu. Nemusí být absolventy programu jako celku. 
31 Cílový stupeň vzděláni absolventu programu. 
41 Stupeň vzděláni absolventů u nedokončené!ra programu. 
51 Včetně speciálních gymnázii. 
" Včetně speciálních středních Skol a středních škol pň VÚ. bez nástavbového studia. 
" Studium organizovaně pro absolventy středních škol na vysokých školách (rekvalifikační kurzy, nulté roiniky). 
i Studium koncipované jako 1. stupeň vysokoškolského studia, po jeho ukončeni je možno pokračovat v magisterských studijních programech. 
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Tab. A1.1.1: Schéma vzdělávacího systému České republiky ve školním roce 2005/2006 

Pf i .D , 77i.D. 

ISCED í 

VYSOKÉ ŠKOLY 
doktorské studijní programy 

3 - 4 

Vik 

24 

23 

22 

21 

20 

19 

Věk 

20 

19 

18 

17 
iť 

58 38 

KONZER-
VATOŘE 

3B 

6 

15 

14 

11 

10 

10 

9 

Legenda: 

DiS. 

1 

ISCED IB 

V Y S S I O 
ŠK 

3,5 

ISCED IB 

V Y S S I O 
ŠK 

3,5 

ISCED 58 
DBORNE 
DLY 

3 

předpoklad: maturitní zkouška 

I 
ISCED 4A 

zkrác. studium 
s maturitní zk. 1 - 2 

I 
zkrác. st 

I 
zkrác. st ud ium 

istem 1 - ^ 5 

ISCED iA 

nástavbové studium 
2 

1 

ISCED 34 
STŘEDNÍ VWtLÁVÁHl J HAWRIMl 1KOUÍKOU 

gymnaziální obory ostatní obory 

4 

stRednI Školy 
A KONZERVATOŘE 
včetně i ko ! pro žáky 

se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

ISCED 3C 

STŘEDNÍ VZDĚLAVAMI 
S VÝUČNÍM UŠTEM 

1 

ISCED 103C 
STŘEDNÍ VZDĚLÁVANÍ 

I 

T" 

9 

10. r. p r o U k y s e 
spec. vzděláv. potřebami 

2. stupeň 

ISCED 2A 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY včetně škol pro 
láky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

1. stupeň 

ISCED 1 

9 

2. stupeň 
(7.-10. ročník) 

ISCED 2C (I.-10. ročník) 
ISCED 1 (7.4. ročník) 

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA 

SPECIÁLNÍ 

1. stupeň 
(1. -6 . ročník) 

ISCED 1 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
včetně i k o l pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

přípravný stupeň základni školy speciální, přípravná třídy základní školy pra děti se sodá ln im znevýhodněním 
ISCED 0 

závěrečné zkouška 

závěrečná zkouška s výučním listem 

I \ maturitní zkouška* 

\>:éi3ú absolutorium 

Bifl státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška 

111111 státní doktorská zkouška 

m u základy vzdělání 

I1I111I111HI základní vzděláni 
* Maturitní zkoušku mohou vykonat i žáci konzervatoří, a to nejdfive po čtvrtém ročníku, v oboru tanec po osmém ročníku. 

další vzdělávací stupeň 

pracovní trfi 

přijímací řízení 

Zdroj: ŮIV 


