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Ú V O D 

Znalost vzdělávacích systémů vyspělých demokratických zemí je považována obecně 

za významnou pro srovnávací pedagogiku i rozvoj vzdělávací politiky jednotlivých 

zemí, a tedy i České republiky. Tato skutečnost se u nás potvrdila zejména po 

společenskopolitických změnách v 90. letech minulého století, kdy se projevil na jedné 

straně zájem čerpat inspiraci ze zahraničních vzdělávacích systémů, na druhé straně 

pak snaha o částečný návrat ke školství první republiky. Jak je patrno z dalšího textu 

(Teoreticko-metodologické části, kapitoly 2. Zhodnocení dosavadních poznatků), 

poslední ucelený pohled na vzdělávání v Německu byl publikován u nás před více než 

deseti lety (v roce 1997) a podobná publikace se u nás nepřipravuje. Cílem této práce 

je proto obohatit českou srovnávací pedagogiku, s využitím netradičního 

metodologického přístupu, o aktuální pohled na školní vzdělávání v Německu - v zemi, 

s níž nás pojí dlouhá historie, a která byla v české (srovnávací) pedagogice při její 

výraznější orientaci na země anglosaské poněkud opomíjena, a poskytnout podněty 

pro českou vzdělávací politiku. 

Disertační práce se skládá z úvodu, teoreticko-metodologické části, výzkumné části, 

závěru a přehledu bibliografie. V teoreticko-metodologické části je nejprve formulován 

cíl výzkumu a výzkumný problém, dále jsou stručně zhodnoceny dosavadní poznatky 

týkající se tématu práce, poté jsou představena teoreticko-metodologická východiska 

výzkumu. V nejobsáhlejší kapitole této části je zasazen provedený výzkum do 

teoretického kontextu pedagogického výzkumu. V jejím závěru je stručně popsána 

realizace výzkumu. 

Výzkumnou část tvoří šest ze sedmi kapitol a dvě případové studie autorky, zařazené 

do stejnojmenné analyticko-srovnávací studie (Ježková, V.; Kopp von, B.; Janík, T. 

Praha : Karolinum, 2008), a to ve stejném znění (pouze s nezbytnými formálními 

úpravami). Tato studie byla vypracována v rámci řešení dílčího cíle 2 projektu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy LC 06046 Centrum základního výzkumu 

školního vzdělávání, realizovaného v období 2006 - 2010 na Univerzitě Karlově 

v Praze - Pedagogické fakultě, v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání a na 

Masarykově univerzitě v Brně - Pedagogické fakultě, v Centru pedagogického 

výzkumu. Celý projekt se skládá ze sedmi dílčích cílů. Autorka této disertační práce je 

garantem dílčího cíle 2. (Bližší informace o celém projektu jsou publikovány v časopise 

Orbis scholae 2006, č. 1, o cíli 2 pod názvem Analýza školního vzdělávání ve 

vybraných zemích EU - Greger, D.; Groschlová, A.; Ježková, V.). Hlavním záměrem 

tohoto cíle je vypracování analyticko-srovnávacích studií o vzdělávacích systémech ve 

třech vybraných evropských zemích, představujících tři odlišné typy školské soustavy: 
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vysoce selektivní v Německu, komprehenzivní ve Švédsku a jakýsi středový mezi 

těmito zeměmi ve Velké Británii, a to za účasti odborníka z příslušné země. 

Ve výzkumné části nejprve představujeme německou vzdělávací a kulturní politiku, 

poté charakterizujeme německý vzdělávací systém. Kapitoly 3 - 6 tvoří těžiště práce -

jsou v nich představeny čtyři základní problémové okruhy, které se jeví jako zásadní 

v německém školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školního 

vzdělávání: a) evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení, b) raná 

podpora dětí a žáků, c) problematika imigrantú, d) výuka cizím jazykům dětí 

německých i dětí imigrantú. V souladu s projektem klademe důraz na školní 

vzdělávání, tj. primární vzdělávání a nižší a vyšší sekundární vzdělávání. Ačkoliv 

předškolní výchova není součástí školního vzdělávání, zařadili jsme ji rovněž do své 

práce, neboť v rámci rané podpory dětí je na ni kladen velký důraz a je s primárním 

vzděláváním často organizačně i koncepčně spojována. O terciárním vzdělávání 

a vzdělávání dospělých se zmiňujeme krátce pouze pro úplnost, 

a to zejména v kapitole o vzdělávacím systému Německa; do této kapitoly jsme 

zahrnuli také speciální školství a problematiku vzdělávání učitelů. Vzhledem 

k různorodosti vzdělávacích institucí užíváme terminologii vycházející z českého úzu, 

kterou doplňujeme termíny v původních jazycích; uvádíme také původní názvy 

dokumentů, institucí, projektů apod. Pro případové studie jsme vybrali jednoho 

představitele původních západoněmeckých zemí - Hesensko - a jednoho představitele 

východoněmeckých zemí - Sasko. 

Závěry výzkumu představujeme ve dvou rovinách - jako závěry obsahové a jako 

přínos disertační práce a další perspektivy výzkumu. V obsahových závěrech 

posilujeme komparativní charakter práce tím, že vybraná aktuální témata německé 

vzdělávací politiky na úrovni školního vzdělávání porovnáváme se situací v České 

republice. V diskusi navazující na obsahové závěry se pokoušíme odpovědět na otázky 

formulované ve výzkumném problému. 

Rádi bychom vzpomněli na tomto místě profesora Jiřího Kotáska, iniciátora 

a spoluautora celého projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání, který 

vždy zdůrazňoval význam znalostí problematiky německého školství pro školství české 

a měl také v úmyslu napsat srovnávací studii o německém vzdělávacím systému ve 

spolupráci s autorkou této práce. 
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TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 
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1. CÍL V Ý Z K U M U A V Ý Z K U M N Ý P R O B L É M 

Cílem této disertační práce je vypracovat analyticko-srovnávací studii o vzdělávacím 

systému Německa, s důrazem na oblast školního vzdělávání; v širším smyslu pak 

přispět k rozvoji české srovnávací pedagogiky a její metodologie a poskytnout inspiraci 

pro českou vzdělávací politiku. 

Výzkumný problém své disertační práce jsme formulovali takto: Které jsou aktuální 

problémy v oblasti školního vzdělávání v Německu a jak jsou řešeny? 

O vymezení výzkumného problému pojednávají např. P. Gavora (2000, s. 24-30) 

a J. Pelikán (1998, s. 37-39). Náš výzkumný problém je deskriptivní (popisný), neboť 

hledá odpověď na otázku, „jaké to je"? (Gavora 2000, s. 26). 

2. Z H O D N O C E N Í DOSAVADNÍCH POZNATKŮ 

Při vypracování textu jsme vycházeli z několikaleté předchozí zkušenosti, kdy jsme byli 

v rámci řešení úkolů pracoviště - nynějšího Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání -

orientováni na německou jazykovou oblast a průběžně jsme sledovali vývoj zvláště 

německého školství. Zdrojem informací nám byly především webové stránky 

Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum, Konference ministrů školství, 

Německého ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum ve Frankfurtu nad 

Mohanem, iniciativy Forum Bildung a Bildung Plus a Německého vzdělávacího 

serveru. Sledovali jsme rovněž hlavní odborné časopisy Bildung und Erziehung, 

Pädagogik a Zeitschrift für Pädagogik. Sami jsme se autorsky podíleli na publikacích 

o vzdělávacích systémech a jejich dílčích aktuálních tématech (viz dále). 

Je všeobecně známo, že ve druhé polovině minulého století byly v Československu 

publikovány v oblasti srovnávací pedagogiky především práce o vzdělávacích 

systémech socialistických zemí, pouze ojediněle zemí kapitalistických. Tyto zdroje jsou 

využitelné v současné době zejména z hlediska metodologie zpracování, méně 

z hlediska informací, které přinášejí. V 90. letech, po společenskopolitických změnách, 

nastal v české pedagogice velký zájem o vývoj vzdělávacích systému ve vyspělých 

západních demokratických zemích, který měl být inspirativní pro změny plánované 

v českém školství. 

Publikace vztahující se k tématu této práce vydané v České republice 

(Československu) od poloviny minulého století do počátku století tohoto (do roku 2006) 

jsou uvedeny a blíže charakterizovány ve studii Analýza školního vzdělávání ve 

vybraných zemích EU (Greger; Grôschlová; Ježková 2006), přinášející informace 

7 



o dílčím cíli 2 námi řešeného projektu. Z přehledu je patrné, že autorka této práce je 

spoluautorkou dané studie i několika v ní citovaných publikací. Ve studii jsou uvedeny 

následující publikace (většina z nich zahrnuje i vzdělávací systém Německa - jako 

celek, nebo některé jeho aspekty): dvě řady studií (single studies), publikované v 70. 

a 80. letech minulého století Ústavem školských informací: 1) řada Školství 

v socialistických zemích (1973 až 1988), celkem dvacet svazků; 2) řada Školství 

v zahraničí (nesocialistické země, třicet pět svazků, vydávána od roku 1974. Aktuální 

informace o školství v zahraničí (1981): I. Školství v socialistických zemích, 

II. Školství v kapitalistických zemích, III Školství v rozvojových zemích. Výše uvedené 

publikace mají pouze deskriptivní charakter, nepřinášejí žádná hodnocení. Několik 

dalších publikací pochází z 90. let. Překlad studie OECD Procesy rozhodování ve 

vzdělávacích systémech (1992) představuje jako jedna z prvních publikací u nás tuto 

organizaci a ukazuje řešení dané problematiky v jejích jedenácti členských zemích. 

Cílem publikace Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu (Průcha led./ 1992) je 

poskytnout informace o novém vývoji v oblasti školního vzdělávání ve vyspělých 

západních zemích, a přinést tak inspiraci pro reformu českého vzdělávání. Následující 

tři publikace na sebe volně navazují. Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských 

zemích (Váňová a kol. 1994), vč. Spolkové republiky Německo (Ježková, V ) . 

Vzdělávací systémy v zahraničí (Ježková a kol. 1996). Vzdělávání v zemích Evropské 

unie (Ježková; Walterová 1997). Autorkou stati o Spolkové republice Německo je 

V. Ježková. První z těchto tří posledně jmenovaných publikací má pouze deskriptivní 

charakter, převažuje v ní popis vzdělávacího systému každé země. Druhá publikace 

přináší již stručný přehled významných trendů a inovací ve vzdělávacím systému 

příslušné země. Třetí publikace rozšiřuje představená dílčí témata 

o témata nová a aktuální: jazykové vzdělávání a mezinárodní a evropskou dimenzi ve 

vzdělávání. K netradičním publikacím patří publikace J. Průchy Vzdělávání a školství 

ve světě (1999), v níž autor užívá k objasnění stavu a trendů vývoje vzdělávání 

„hledisko strukturálních složek vzdělávání na základě vymezení dle mezinárodní 

klasifikace ISCED..." (Greger; Grôschlová; Ježková 2006, s. 38). V publikaci Inovace 

školských systémů (Rýdl 2003) je výběr zemí ovlivněn tématem - jsou zvoleny země, 

které inovace podporují; již tím má publikace hodnotící charakter. Publikace Kurikulum 

- proměny a trendy v mezinárodní perspektivě (Walterová 1994) obohacuje českou 

srovnávací politiku o nové aktuální téma. Představuje problematiku kurikula v zahraničí 

z několika aspektu a charakterizuje rovněž proměny kurikula v kontextu 

společenskopolitických změn v České republice. V případové studii o Bavorsku vychází 

autorka mj. z monografie Bavorské učební osnovy pro gymnázium (Ježková 1993). 

V publikaci Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací 
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perspektivě (Spilková 1997) zkoumá autorka pomocí historicko-srovnávacího přístupu 

obecné trendy zvoleného tématu. V daném přehledu v časopise Orbis scholae není 

uvedena publikace Cesta k autonomní škole (Rýdl 1996). Autor zde ukazuje řešení 

dané problematiky v několika západoevropských zemích a analyzuje současný stav 

a perspektivy autonomie v České republice. Publikace Závěrečné zkoušky na střední 

škole v zahraničí (Walterová 1996) je příspěvek k závažným otázkám vzdělávací 

politiky. Do tohoto přehledu zařazujeme také publikaci Školní vzdělávání : Zahraniční 

trendy a inspirace (Greger, D.; Ježková, V. leós.l 2006), zn íž mají pro naši práci 

význam zejména dvě stati: Raná výuka cizím jazykům jako jeden z aktuálních úkolů 

jazykové politiky Spolkové republiky Německo a České republiky (Ježková, V.) 

a Problémy školního vzdělávání ve světle výzkumů TIMSS a PISA : Porovnání situace 

v České republice a v Německu (Janík, T.; Najvarová, V ). Tato publikace již svým 

názvem sděluje, co je jejím cílem: prostřednictvím představení několika aktuálních 

témat školního vzdělávání ve vybraných zemích poskytnout kritický pohled na české 

školní vzdělávání a inspirovat českou vzdělávací politiku. Celkově můžeme 

konstatovat, že v českých publikacích, které jsme zde představili, je patrný posun od 

pouhé deskripce vzdělávacích systémů vybraných zemí k důrazu na trendy, principy, 

inovace či konkrétní témata, která mohou být inspirativní pro české školství. 

Z německé literatury uvádíme především publikaci Die Schulsysteme Europas 

(Döbert, H.; Hörner, W.; Kopp von, B.; Mitter W. /Hrsg./, 2004), která nám sloužila, 

spolu s publikacemi o vzdělávacích systémech, na jejichž tvorbě jsme se podíleli, mj. 

k návrhu předběžné struktury studií, publikovanému v popisu dílčího cíle 2 (viz výše). 

V konečném výsledku, tj. v této práci (a ve studii o školním vzdělávání v Německu) 

zůstala zachována tato struktura pouze částečně. Poslední verzí této německé „série" 

o vzdělávacích systémech je The Education Systems of Europe (Hörner, W.; Döbert, 

H.; Kopp von, B.; Mitter, W. /Eds./ 2007). Na rozdíl od výše uvedených tří publikací 

českých, představujících vzdělávací systémy vybraných zemí, přinášejí zde uveřejněné 

studie, převážně deskriptivního charakteru, rovněž přehled vývoje vzdělávacích 

systémů. V závěru každé dílčí studie jsou shrnuty aktuální problémy a nastíněny 

perspektivy dalšího vývoje vzdělávacího systému příslušné země. 

3. T E O R E T I C K O - M E T O D O L O G I C K Á VÝCHODISKA V Ý Z K U M U 

Dílčí cíl 2 výchozího projektu formuluje dva základní metodologické požadavky: 

a) vypracovat analyticko-srovnávací studie o třech vybraných vzdělávacích systémech, 

obsahující komparaci s českým vzdělávacím systémem, a přispět tak k lepšímu 

poznání a pochopení představené problematiky v obou zemích 
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b) vypracovat tyto studie za účasti zahraničního odborníka z příslušné země, který by 

na tuto zemi zprostředkoval pohled „zevnitř", na rozdíl od pohledu „zvenku", který 

poskytují čeští autoři na základě prostudované literatury. 

První požadavek jsme splnili tím, že jsme identifikovali problémy německého školního 

vzdělávání, které jsou aktuální i ve školním vzdělávání českém, a tím, že přinášíme 

také explicitní srovnávání německého a českého vzdělávání (zejména v podobě 

statistických údajů). Komparativní charakter má rovněž závěr této disertační práce. 

Pohled „zevnitř" je zprostředkován explicitně i implicitně. V prvním případě v podobě 

doplňujících komentářů zahraničního odborníka v této práci (které umožnila kromě jeho 

odborných znalostí jeho výborná znalost českého jazyka), ve druhém případě zejména 

v podobě první konzultace o vybraných aktuálních problémech německého školního 

vzdělávání (viz Popis realizace výzkumu). Tímto odborníkem je Dr. Botho von Kopp 

M.A., pracovník Ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum ve Frankfurtu nad 

Mohanem, instituce, která se podílela na tvorbě portálu zaměřeného na reformu 

vzdělávání v Německu (viz Výzkumná část, kapitola 1.1). 

V souladu s koncepcí dílčího cíle 2 měla mít analyticko-srovnávací studie převážně 

deskriptivní charakter a jedna oblast měla být pojata nejvíce problémově: „aktuální 

úkoly a problémy daného vzdělávacího systému a způsoby jejich řešení, probíhající 

reformy, významné trendy a perspektivy dalšího vývoje" (Greger; Grôschlová; Ježková 

2006, s. 42). Na rozdíl od této koncepce jsme pojali svoji studii problémově od 

samého začátku (přičemž jsme zachovali její deskriptivní charakter), a to tím, že jsme 

identifikovali čtyři okruhy aktuálních problémů německého školního vzdělávání 

a v rámci každého okruhu se snažíme ukázat, jak jsou dané problémy řešeny na úrovni 

vzdělávací politiky a jak na ně nahlížejí odborníci. 

Použili jsme tak netradiční metodologický přístup spočívající v určení aktuálních 

problémů německého školního vzdělávání a jejich zasazení do širšího kontextu 

vzdělávací politiky - na rozdíl od pojetí tradičního, kdy je popsán vzdělávací systém 

a v závěru, nebo na začátku je poukázáno na jeho aktuální problémy (jak tomu mělo 

být v souladu se zadáním dílčího cíle) a/nebo kdy jsou jednotlivé problémy a způsoby 

jejich řešení prezentovány v rámci jednotlivých úrovní vzdělávacího systému (jak je 

tomu v některých publikacích ze srovnávací pedagogiky, viz výše). Z metodologického 

hlediska je tedy naše práce netradiční ve dvou rovinách: spoluúčastí zahraničního 

odborníka a způsobem zpracování. 

Za hlavní pojmy výzkumu považujeme ty, které se vyskytují v názvech jednotlivých 

kapitol výzkumné části naší práce a jsou v nich dále vysvětleny a konkretizovány. Jsou 
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to tedy: vzdělávací politika, vzdělávací systém, evaluace vzdělávacího systému, 

evaluace vzdělávacích zařízení, raná podpora dětí a žáků, integrace imigrantú, výuka 

(cizím) jazykům, vzdělávací systém Hesenska, vzdělávací systém Saska. 

4. REALIZOVANÝ V Ý Z K U M V T E O R E T I C K É M KONTEXTU PEDAGO-

G I C K É H O V Ý Z K U M U 

V této kapitole podáváme základní charakteristiku svého výzkumu a představujeme 

metody, které jsme užili při jeho realizaci. Zdůvodňujeme jejich volbu i to, proč jsme při 

koncipování výzkumu neformulovali hypotézu. Prostřednictvím citací z odborné 

literatury zařazujeme svůj výzkum do teoretického kontextu pedagogického výzkumu. 

Výzkum je srovnávací (komparativní) 

J. Průcha (1995) charakterizuje komparativní pedagogiku jako „obor pedagogického 

výzkumu, který se zabývá srovnáváním vzdělávacích systémů (resp. různých dílčích 

komponentů těchto systémů) dvou či více zemí. Při tomto výzkumu jsou srovnávány 

např. shody a odlišnosti mezi obsahy vzdělávání na určitém stupni škol, způsoby 

hodnocení vzdělávacích výsledků, typy přípravy učitelských kádrů aj." (s. 22-23). 

V publikaci Vzdělávání a školství ve světě (1999) uvádí J. Průcha rovněž několik 

definic srovnávací pedagogiky a předmětu jejího výzkumu. Podobně charakterizuje 

srovnávací pedagogiku ve své publikaci Srovnávací pedagogika z roku 2006. 

Připomíná zde intervenční funkci komparace vzdělávacích systémů, která spočívá 

vtom, že „zprostředkovává poznatky o vzdělávání v jedné zemi do jiných zemí. Tím 

ovlivňuje vzdělávací politiku a vzdělávací praxi země (zemí), do níž jsou informace 

přenášeny" (Průcha 2006, s. 24). Odkazuje na německého komparativistu 

J. Schriewera, který „používá termín intervenční komparativní pedagogika 

(interventionist comparative education), jímž označuje deskripce a analýzy 

zahraničních vzdělávacích systémů, které jsou zaměřeny na praktické využívání 

poznatků, podle zásady „učit se ze zkušenosti jiných" (tamtéž). Na základě několika 

definic srovnávací pedagogiky českých i zahraničních autorů formuluje J. Průcha 

základní principy metodologie srovnávací pedagogiky a shrnuje: ... „dnešní pojetí 

srovnávací pedagogiky je velmi široké a pokrývá jak vlastní komparativní analýzy 

a příslušné teoretické explanace, tak deskripce vzdělávacích systémů, jejich 

determinant a kontextů" (tamtéž, s. 39). Z výše uvedené charakteristiky je zřejmé, že 

intervenční funkce komparace vzdělávacích systémů se projevuje v naší práci výrazně, 

neboť zvolené problémové okruhy jsou inspirativní i pro českou vzdělávací politiku. 

Nejvíce se projevuje tato funkce v obsahových závěrech práce, v nichž porovnáváme 
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německou a českou vzdělávací politiku a vybraná dílčí témata německého školního 

vzdělávání se situací v České republice. 

M. Váňová uvádí, že „vzdělávací jevy a fakta analyzuje srovnávací pedagogika ze tří 

pohledů: 1) z pohledu synchronního (horizontálně simultánního, geografického, 

internacionálního), 2) z pohledu diachronního (vertikálně chronologického, historicko-

vývojového) a 3) z pohledu funkcionálního, tj. v širším kontextu politických, sociálních, 

ekonomických, kulturních, event, i náboženských vztahů, vlivů a závislostí" (1998, 

s. 10). Pro účel svého výzkumu jsme zvolili kombinaci pohledu diachronního 

a funkcionálního. 

E. Walterová konstatuje, že „jako vědní obor se srovnávací pedagogika profiluje jako 

dominantně orientovaná na srovnávání vzdělávacích procesů, jejich vnitřních 

vlastností, cílů, aktérů a prostředků ve vztahu k vnějším faktorům, které tyto procesy 

ovlivňují s výrazným zřetelem k determinantám a efektům těchto procesů. Významnou 

součástí výzkumného pole srovnávací pedagogiky je srovnávání kontextů, tj. vztahů 

k potřebám sociálních subsystémů a efektům vzdělávání na tyto subsystémy" (2006, 

s. 31). 

Autorka odkazuje mj. na rámec pro analýzy ve srovnávací pedagogice, který vytvořili 

M. Bray a R. M. Thomas v roce 1995 (a uveřejnili např. v publikaci Comparative 

Education Research. Approaches and Methods - Bray, M.; Adamson, B.; Mason, B. 

/eds./ z roku 2007). V této publikaci jsou uvedeny oblasti, které jsou předmětem 

srovnávání: místo: v jeho rámci je rozlišováno sedm úrovní geografických jednotek: 

světové regiony/kontinenty: země; státy/provincie; správní celky, školy; třídy; 

jednotlivci, dále vzdělávací systémy, historická období, kultury, hodnoty, školní 

úspěšnost žáků (a tím i kvalita školy), vzdělávací politika, kurikulum, vzdělávací 

organizace a instituce, metody učení a pedagogické inovace. Podle této kategorizace 

jsme zvolili jako předmět svého srovnávání země (jednotlivé spolkové země navzájem 

a Německo a Českou republiku), jejich vzdělávací systémy, vzdělávací politiku a školní 

úspěšnost žáku. 

Námi realizovaný výzkum je rovněž empirický, převážně kvalitativní. 

Kvalitativní výzkum je součástí výzkumu empirického, spolu s výzkumem 

kvantitativním. Spojení těchto dvou typů výzkumu představuje výzkum smíšený. 

V pojetí J. Hendla (2005, s. 50) i dalších autorů, např. P. Gavory (2000, s. 31-33), 

J. Průchy (1995, s. 31-32) je kvalitativní výzkum zaměřen především na zkoumání 

přirozeného edukačního prostředí, na účastníky pedagogického procesu - žáky, 

učitele, na objasnění probíhajících procesů a chování jeho účastníku, v menší míře 
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učitele, na objasnění probíhajících procesů a chování jeho účastníků, v menší míře 

jsou jeho předmětem texty a dokumenty. 

Jak uvádí J. Hendl, „neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit kvalitativní 

výzkum" (2005, s. 49). „V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku 

výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky" (tamtéž, s. 50). Jak jsme již uvedli, 

naše základní výzkumné otázky jsou formulovány ve výzkumném problému. 

Součástí našeho výzkumu je obsahová analýza oficiálních dokumentů (vzdělávací 

politiky, kurikulárních, odborných statí), a to analýza kvalitativní, představující jednu 

z metod empirického výzkumu. Metoda obsahové analýzy byla hlavní metodou naší 

práce s prameny. Zvolili jsme ji proto, že nejvíce umožňovala splnění cíle našeho 

výzkumu. 

J. Průcha (1995, s. 66) dává přednost pojmu „analýza edukačních dokumentů", která je 

v jeho pojetí širší než obsahová analýza - tu považuje za techniku. Předmětem této 

analýzy mohou být podle autora mj. „dokumenty vytvářené ve sféře školské politiky 

a školské administrativy: Zejména různé kurikulární materiály (učební plány, učební 

osnovy, učebnice aj.); školské statistiky, ekonomické zprávy o školství, návrhy 

školských zákonů, legislativní dokumenty... i produkty samotné pedagogické vědy: 

např. texty (časopisecké články, knihy) vytvářené i publikované pracovníky 

pedagogické teorie aj. (Průcha 1995, s. 67). Ve své práci se přikláníme k pojmu 

obsahová analýza, neboť se soustředíme pouze na obsah dokumentů, které nám 

sloužily jako zdroj informací, nikoliv na jejich vlastnosti a strukturu, na něž se analýza 

edukačních produktů v pojetí J. Průchy rovněž vztahuje. 

O obsahové analýze pojednávají ve svých pracích také další autoři. Např. J. Pelikán 

konstatuje, že obsahová analýza pedagogické dokumentace poskytuje pedagogickému 

výzkumníkovi nezanedbatelný zdroj informací. Dělí ji „do tří základních kategorií na: 

o analýzu osobní dokumentace, 

o analýzu školské a školní dokumentace, 

o analýzu školních ukazatelů" (Pelikán 1998, s. 150). 

Pod pojmem školská dokumentace chápe autor „dokumenty, které patří mezi základní 

dokumenty určující pojetí výuky, resp. výchovy a vzdělávání na všech školách 

v republice, nebo na určitých typech škol. Jsou to dokumenty se širší platností, 

překračující rámec jedné školy. Mezi takové dokumenty lze řadit např. celoškolskou 

legislativu včetně zákonů, ale i vyhlášek MŠMT, pokynů ministerstva, školských úřadů 

apod. Do této kategorie patří i profily absolventu jednotlivých typů škol, studijní plány, 
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osnovy, standardy, učebnice atd." (tamtéž, s. 151). Školní dokumentace se týká chodu 

konkrétní školy. 

P. Gavora uvádí mezi texty, které mohou být předmětem obsahové analýzy, mj. 

„- školské zákony a další legislativní materiály, nařízení a vyhlášky, - zprávy, protokoly, 

záznamy o činnosti, statistické materiály, - novinové články a další zprávy související 

se školstvím, výchovou a vzděláváním, ...- učební osnovy, učební texty..." (2000, 

s. 118). 

J. Hendl konstatuje, že „analýza dokumentů patří k standardní aktivitě jak 

v kvalitativním, tak v kvantitativním výzkumu. Dokumenty - všechno napsané nebo 

prostě zaznamenané - mohou být podrobeny analýze z různých hledisek. ... 

Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevu funkcionářů, deníky, plakáty, 

obrazy" (2005, s. 132). 

Další použitou metodou, odpovídající cílům našeho výzkumu, byla sekundární 

analýza dokumentů. Jak uvádí J. Průcha, termínem sekundární analýza „se označují 

ty procedury, jimiž se nezkoumají původní objekty, ale zpracovávají se výsledky 

dosahované v jednotlivých primárních analýzách" (1995, s. 70). „Termínem „primární 

analýza" se označuje používání běžně známých výzkumných metod při zkoumání 

nějakých pedagogických či jiných objektů (např. v pedagogickém výzkumu známé 

metody pozorování, experimentu aj.)" (tamtéž). 

Prameny, které jsme analyzovali, tvořila aktuální zahraniční, převážně německá, 

i česká odborná literatura, zahrnující jak vyjádření německých odborníků k jednotlivým 

sledovaným aspektům (školního) vzdělávání, tak řadu oficiálních dokumentů 

vzdělávací politiky, dokumentů legislativních a kurikulárních. Konkrétně se jednalo 

především o následující typy zdrojů: odborné monografie a sborníky, studie 

v odborných časopisech, zprávy z monotematických pracovních seminářů, výzkumné 

zprávy, zákony, nařízení a doporučení, učební plány, články v denním tisku 

uveřejňující informace o vývoji v různých oblastech německého školství a přinášející 

často i jeho hodnocení, publikované rozhovory s politiky o aktuálních tématech 

a směřování (zejména celoněmecké) vzdělávací politiky a webové stránky 

nejvýznamnějších orgánu a institucí německé vzdělávací politiky a pedagogického 

výzkumu. 

Empirický charakter našeho výzkumu podtrhují dvě případové studie, v nichž oním 

dílčím „subjektem nebo jevem edukační reality" (Průcha 1995, s. 63) jsou spolkové 

země představující západní a východní vzdělávací systém, a umožňující tak „hlubší 

poznání případu" (tamtéž) 

14 



J. Hendl uvádí, že „výzkum pomocí případové studie se zaměřuje na podrobný popis 

a rozbor jednoho nebo několika málo případu. Základní výzkumnou otázkou je, jaké 

jsou charakteristiky daného případu nebo skupiny porovnávaných případů" (2005, 

s. 103). 

Zatímco v jednotlivých kapitolách výzkumné části práce je charakterizována vzdělávací 

politika a hlavní problémové okruhy školního vzdělávání na celoněmecké úrovni, 

v případových studiích je již ukázáno, jak se projevují obecné trendy a principy 

německé vzdělávací politiky konkrétně v řešení aktuálních problémů školního 

vzdělávání ve dvou spolkových zemích. 

S otázkou formulování výzkumného problému souvisí také (ne)formulování hypotézy. 

Hypotézu výzkumu jsme neformulovali, neboť v našem případě jde o deskriptivní 

výzkumný problém. Jak uvádí P. Gavora (2000), u deskriptivních výzkumných 

problémů se vědecké hypotézy neformulují. Místo hypotézy formulujeme otázky: dvě 

základní ve výzkumném problému; řadu dalších otázek typu „jaké to je?" jsme si kladli 

v průběhu realizace výzkumu, a jsou v něm tedy implicitně obsaženy. 

Skutečnost, že hypotéza ve výzkumu našeho typu nemá opodstatnění, potvrzují také 

autorova „Zlatá pravidla hypotézy": 

„1. Hypotéza je tvrzení. Vyjadřuje se oznamovací větou. (Připomínáme, že naopak 

výzkumný problém se výhodně formuluje v tázací formě.) Na konci výzkumu 

musíme toto tvrzení přijmout (je to pravda), nebo vyvrátit (není to pravda). 

2. Hypotéza vyjadřuje vztah mezi dvěma proměnnými. 

3. Hypotéza se musí dát testovat (empiricky zkoumat). Její proměnné se musí dát 

měřit nebo kategorizovat" (Gavora 2000, s. 53). 

Formulováním hypotézy se zabývá např. také R. M. W. Travers (1969). Jako hlavní 

charakteristiky hypotéz uvádí následující: „Hypotézy by měly stanovit vztahy mezi 

proměnnými" (s. 87). „Cíl hypotéz by měl být přesně vymezen". „Hypotézy by měly 

souhlasit s většinou známých fakt" (s. 88). „Zvolenou hypotézu by mělo být možno 

ověřit v přiměřené době" (s. 89). 

5. POPIS REALIZACE V Ý Z K U M U 

Zatímco v předchozí kapitole jsme představili svůj výzkum v kontextu teorie 

pedagogického výzkumu, zaměříme se v této kapitole pouze na popis jeho realizace, tj. 

na základní kroky, které jsme učinili od formulování jeho cíle po ukončení výzkumu 

a formulování jeho závěrů. 
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V první fázi výzkumu jsme identifikovali čtyři základní problémové okruhy školního 

vzdělávání v Německu. Jak vyplývá již z předchozího textu, byly to tyto okruhy: 

a) evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení, b) raná podpora dětí 

a žáků, c) problematika imigrantú, d) výuka cizím jazykům dětí německých i dětí 

imigrantú. Správnost naší volby nám poté potvrdil s námi spolupracující německý 

odborník. V této fázi jsme se rovněž rozhodli, že součástí práce budou dvě případové 

studie. Hesensko jsme zvolili proto, že je domovem německého odborníka, volba 

Saska byla náhodná. 

Ve druhé fázi výzkumu jsme se pokusili zasadit zvolené problémové okruhy, které 

tvoří těžiště naší práce, do širšího kontextu. Tím byla především země, jejíž školní 

vzdělávání bylo předmětem našeho výzkumu (v disertační práci danou kapitolu 

neuvádíme, a to pouze z důvodu úspory místa). Dalším významným kontextem byla 

vzdělávací politika - její hlavní rysy, principy a úkoly; na základě prostudované 

literatury jsme toto téma později doplnili krátce o politiku kulturní. Představené 

problémy bylo třeba rovněž zasadit do kontextu celého vzdělávacího systému - proto 

jsme mu věnovali samostatnou kapitolu. (V celé studii uzavírá hlavní tematické okruhy 

kapitola T. Janíka o empirickém výzkumu školního vzdělávání v Německu.) Na konci 

druhé fáze jsme měli v podstatě konečnou představu o celé struktuře publikace 

a nezbývalo, než tuto strukturu naplnit konkrétním obsahem. To jsme učinili 

v následující fázi. 

Ve třetí fázi výzkumu jsme shromáždili a prostudovali prameny k daným tématům 

(jednotlivým kapitolám). S využitím odborné literatury jsme si ujasnili, pomocí kterých 

metod budeme tyto prameny zpracovávat. Tím jsme položili základ teoreticko-

metodologické části práce. 

Čtvrtou fázi představovalo vypracování první verze výzkumné části práce, tj. zejména 

vnitřní strukturování jednotlivých kapitol a eliminování opakujících se informací. 

Kapitoly jsme zasílali postupně k posouzení německému odborníkovi, který do nich 

připsal několik doplňujících poznámek a vysvětlení. (V souladu se zadáním projektu 

poté vypracoval svoji kapitolu do studie - kritický pohled na aktuální stav německého 

školního vzdělávání a jeho perspektivy.) 

V páté fázi jsme provedli zejména stylistické úpravy textu a uvedli kapitoly do 

vzájemných vztahů pomocí odkazu. Většinu doplňujících poznámek německého 

odborníka jsme zařadili do textu s uvedením jeho autorství, čímž jsme na jedné straně 

posílili problémový charakter práce, na druhé straně podmínku účasti zahraničního 

odborníka. 
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V šesté fázi výzkumu jsme vypracovali jeho závěry. Komparativní charakter svého 

výzkumu jsme posílili tím, že jsme vybraná dílčí aktuální témata německé vzdělávací 

politiky a německého školního vzdělávání porovnali se situací v České republice. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 
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1. VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ POLITIKA 

Na konci 90. let minulého století byla v Německu zahájena rozsáhlá reforma 

vzdělávacího systému, která velkou měrou zasáhla také oblast školního vzdělávání. Po 

zveřejnění výsledků výzkumu PISA 2000 se začali odborníci i veřejnost v Německu 

o vzdělávání mnohem více zajímat. Rozvíjely se diskuse o otázkách plánování 

vzdělávání a jeho evaluace. Z podnětu Spolku a zemí došlo ke vzniku nových iniciativ 

a reformních projektů. Spolupráce Spolku a zemí ve vzdělávací reformě brzy začala 

přinášet dobré výsledky. K nim patřilo např. lepší umístění Německa ve výzkumu PISA 

2003 a 2006 (viz kapitola 3) poté, co předložily země a Spolek společný program pro 

tuto oblast. 

Vzdělávání, věda a kultura spadají převážně do kompetence spolkových zemí. 

Hlavními orgány působícími v oblasti vzdělávací politiky jsou Spolkové ministerstvo pro 

vzdělávání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), Stálá 

konference ministrů školství zemí ve Spolkové republice Německo (Ständige 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland), Komise 

Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu (Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, BLK) a ministerstva 

školství jednotlivých spolkových zemí, také Spolkový institut pro přípravu na povolání 

(Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) a Institut rozvoje kvality ve vzdělávání (Institut 

zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB) - (viz kapitola 3.4). 

Přední německé pedagogické časopisy, Bildung und Erziehung, Pädagogik 

a Zeitschrift für Pädagogik, prezentují na svých stránkách v období 2004-2007 řadu 

různých témat, která je velmi obtížné zobecnit. Nejčastěji je zastoupena problematika 

vzdělávání učitelu, vzdělávání dospělých a vzdělávací politiky z různých pohledů, dále 

evaluace školy a hodnocení žáku, aktuální problémy jednotlivých typů škol, školní 

klima, multikulturalita ve škole, vzdělávací standardy, celodenní školy, reforma 

vysokých škol a řada dílčích témat, jako např. jazykový pluralismus a vzdělávací 

politika, vztah společnosti, školy a rodiny, krize školy v pohledu výzkumu PISA, sociální 

integrace ve škole a v zaměstnání, otázky obecné pedagogiky a další témata. 

V této kapitole představíme hlavní rysy, principy a úkoly německé vzdělávací politiky, 

a to s důrazem na oblast školního vzdělávání; krátce se budeme zabývat také tématem 

mezinárodní a evropské dimenze ve vzdělávání. Způsoby řešení některých aktuálních 

problémů, které mohou být inspirativní i pro české školství, pak ukážeme podrobněji 

v dalších kapitolách. 
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1.1 Forum Bildung + Bildung Plus 

V roce 1999 zahájily Spolek a země s cílem zlepšit kvalitu německého vzdělávacího 

systému iniciativu, kterou nazvaly Forum Bildung (Fórum vzdělávání, dále FB). 

Předsedali jí společně spolková ministryně školství Edelgard Bulmahnová a bavorský 

ministr pro vědu Hans Zehetmair. Na činnosti FB se podíleli zástupci ministerstev 

školství jednotlivých zemí, sociálních partnerů, vědy, církví, učňů a studentů, kteří 

společně vypracovali doporučení pro reformu vzdělání. 

V centru pozornosti FB bylo pět tematických okruhů: 

o cíle vzdělávání a kvalifikace nezbytné pro budoucnost 

o podpora rovnosti šancí 

o zajištění kvality v mezinárodní soutěži 

o celoživotní učení 

o nová kultura učení a vyučování. 

Na základě zpráv odborníků vypracovávaly pracovní skupiny k jednotlivým okruhům 

tzv. předběžná doporučení, o nichž se ve FB diskutovalo; mnohá byla schválena 

a publikována v podobě řady materiálů. K předběžným doporučením se konaly rovněž 

kongresy, zasedání a workshopy. Byly zadávány k vypracování expertizy. Současně 

vedlo FB širokou veřejnou diskusi o vzdělávání. Na základě své veškeré činnosti 

schválilo 12 závěrečných doporučení. Dohoda o těchto společných doporučeních 

znamenala obrovský úspěch spolupráce v oblasti vzdělávací politiky mezi Spolkem 

a zeměmi. Závěry FB představovaly oficiální stanovisko německé vzdělávací politiky 

k řešení dané problematiky. Ze 12 doporučení FB mimořádně zdůraznilo tato: a) k rané 

a individuální podpoře dětí, tj. na úrovni mateřských a základních škol, včetně dětí 

imigrantú, zaměřené zvi. na rozvoj jejich jazykových schopností, b) k učení se přebírat 

odpovědnost, c) k celoživotnímu učení, d) ke klíčové roli učitelů v reformě vzdělávání. 

Jako národní odpověď na studii PISA byl v červnu 2002 uveřejněn 5bodový program 

Budoucnost vzdělávání (Zukunft Bildung). Jeho mottem byl výrok ministryně školství 

Edelgard Bulmahnové: „Do deseti let chceme obsadit ve výzkumu PISA přední místo". 

Program tvořily tyto body: 

1) Novými celodenními školami zlepšit podmínky na školách a vyučování. Spolková 

vláda se zavázala vystavět do roku 2007 s přispěním 4 miliard eur nejméně 10 000 

celodenních škol. 

2) Vytvořit národní vzdělávací standardy 

3) Vybudovat nezávislou národní evaluační instituci, jaké již existují v zemích, které 

byly úspěšné ve výzkumu PISA. 
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4) Zřídit národní instituci pro podávání zpráv ve vzdělávání a nezávis lou „radu 

moudrých". 

5) Vytvořit společný program Spolku a zemí k odstranění největších slabin žáků (ve 

čtení a psaní). Při tom měla být věnována zvláštní pozornost individuální a včasné 

pomoci a podpoře mladistvým, kteří mají problémy s učením. 

Forum Bildung působilo v letech 1999-2002. Na jeho činnost navázala v dalších letech 

iniciativa Bildung Plus - portál zaměřený na reformu vzdělávání v Německu . Jejím 

cílem bylo poskytovat průběžné informace o záměrech reformy a realizovaných krocích 

včetně výzkumů a o diskusi vedené na úrovni vzdělávací politiky. Na tvorbě portálu se 

podílely Německý vzdělávací s e r v e r a Německý institut pro mezinárodní pedagogický 

výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem (Deutsches Institut für Internationale 

Pädagogische Forschung, D/PF), jehož informační centrum odpovídalo za tento portál 

od července 2002. Portál byl podporován Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání 

a výzkum. Uveřejňoval rešerše, zprávy, rozhovory, reportáže a informace o aktuálních 

událostech, studiích a politických diskusích. Přispíval k veřejným diskusím o reformě 

vzdělávání. Nabízel knihovnu s on-line dostupnou literaturou a databanku příkladů 

dobré praxe. Byl určen nejen odborníkům, ale také těm, kteří nepracují v oblasti 

vzdělávání a nemají příslušně odborné znalosti . V posledním období byl nahrazen 

inovačním portálem představujícím inovační projekty a programy Spolku a zemí ke 

zvyšování kvality ve vzdělávání 

1.2 Zprávy OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 

1.2.1 Zpráva Bildung auf einen Blick 2005 

Při představení zprávy OECD Bildung auf einen Blick 2005 (Education at a Glance) 

konstatovala tehdejší spolková ministryně školství Edelgard Bulmahnová, že 

vzdělávací reforma je v Německu na dobré cestě, vzdělávací šance jsou pro Německo 

tak velké, jako nikdy předtím a reforma musí pokračovat v započatém kurzu. Z této 

zprávy, obsahující analýzu vývoje vzdělávacích systémů v období 2002-2003, 

vyplynuly na politické úrovni, reprezentované přestaviteli Spolkového ministerstva pro 

vzdělávání a výzkum a Konference ministrů školství, pro oblast školního vzdělávání 

zejména tyto závěry: 

• Podíl veřejných výdajů na vzdělání na celkových veřejných výdajích mírně stoupl 

a v budoucnu se ještě zvýší, neboť se v něm odrazí plánované výdaje Spolku na 

celodenní školy (4 mid. euro) a programy zemí zaměřené na rozvoj celodenního 

vyučování; rovněž stoupnou plánované výdaje Spolku na profilování univerzit. 
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Projevují se výrazné rozdíly ve výdajích na vzdělávání v jeho různých oblastech. 

Výdaje na vzdělávání stoupají od primárního stupně po terciární. Výdaje na 

primární a nižší sekundární vzdělávání jsou výrazně pod průměrem OECD (17 % 

a 21 % oproti 20 % a 23 %), na vyšší sekundární stupeň nad průměrem OECD 

(37 % oproti 28 %). Výdaje na terciární vzdělávání typu A, tj. odborné vysoké školy 

kromě škol správních a univerzity, nebo s ním srovnatelným vzděláním, jsou 

v Německu v poměru k HDP 44 % oproti průměru OECD 42 %. Průměr výdajů 

zvyšují výdaje na výzkum a rozvoj, které jsou podporovány více než výuka (výdaje 

na studenty jsou nižší). Celkový podíl výdajů na vzdělání na HDP je v Německu 

mírně pod průměrem OECD (5,3 % proti 5,8 %). Česká republika se umístila 

v daném období na úrovni primárního, sekundárního i terciárního vzdělávání na 

třetím místě od konce (před Slovenskem a Mexikem). 

Vzrostl počet studentů vysokých škol, na němž se podílela mj. reforma 

Spolkového zákona na podporu profesní přípravy (viz kapitola 2.3.1). 

Německo se umístilo ve studii PISA 2003, srovnávající matematické 

a přírodovědné vyučování, lépe než v roce 2000. 15letí žáci vykázali také dobrou 

schopnost řešit problémy (viz kapitola 3.3). 

Jako neuspokojivá skutečnost přetrvává, že sociálněekonomické zázemí žáků 

v Německu má v porovnání s ostatními zeměmi nadále značný vliv na jejich školní 

úspěšnost. Odstranění vlivu sociálního původu na školní úspěšnost žáků zůstává 

stále velkou výzvou pro německou vzdělávací politiku. Konference ministrů školství 

k tomu učinila rozhodující reformní kroky. Byly zaměřeny především na ranou, 

diferencovanou a individuální podporu před zahájením školní docházky 

a během ní, zvláště dětí a mladistvých z rodin málo stimulujících vzdělávání. 

K tomu přispěl rozhodující měrou program Spolkové vlády zaměřený na rozvoj 

celodenních škol. Pomoci zde může kvalitnější a dlouhodobější péče o žáky a jejich 

podpora pomocí nových vzdělávacích koncepcí v mateřských a celodenních 

školách. 

Je třeba zaměřit se na podporu a využívání potenciálu každého jedince včetně 

příslušníků znevýhodněných skupin, zejména na jazykové vzdělávání dětí z rodin 

imigrantú nebo na podporu dětí pocházejících z rodin málo stimulujících 

vzdělávání, zvláště z rodin imigrantú, tj. dětí, které mají s problémy s učením (viz 

kapitoly 5 a 6). 

Šance na získání zaměstnání stoupají s kvalifikací. Souvislost mezi vzděláním 

a šancemi na získání zaměstnání se dostala v posledních letech do centra 
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veřejného zájmu. Vysoké riziko nezaměstnanosti způsobené chybějící kvalifikací 

představuje pro politiky a sociální partnery velkou výzvu. 

• V daném období byl v Německu nízký podíl (1,8 %) 15-19leté mládeže, která se 

ani nepřipravovala na povolání, ani nebyla zaměstnaná Konference ministrů 

školství přijala opatření ke zkvalitnění profesní přípravy mládeže, která zahrnují 

rozvoj vyučování na dobré úrovni, zprostředkování ekonomických souvislostí 

a podporu rozhodování o volbě povolání. Ke zlepšení této situace významně 

přispívají vzdělávací standardy pro ukončování studia v hlavních školách 

a středních školách zavedené jednotně v celém Německu (blíže viz kapitola 3.4). 

1.2.2 Zpráva Bildung auf einen Blick 2007 

Zpráva Bildung auf einen Blick 2007 (Education at a Glance) přináší údaje z let 2004 

a 2005. Uvádí, že Německo reagovalo příkladně na výsledky výzkumu PISA. V mnoha 

spolkových zemích byly zahájeny rozsáhlé reformy zaměřené na zkvalitnění výchovy 

dětí v raném věku. Srovnávací výzkumy však stále potvrzují, že raná selekce 

a diferenciace jsou spojeny se sociálními nerovnostmi. Proto je třeba dbát na to, aby 

byl rozvíjen potenciál všech dětí. 

Ve shrnutí údajů o německém vzdělávání (Bildung auf einen Blick 2007: OECD-

Indikatoren. Zusammenfassung in Deutsch) je věnována největší pozornost terciární 

sféře. Ze shrnutí jsme vybrali následující údaje (s cílem aktuální explicitní komparace 

jsme je doplnili o údaje o České republice ze zprávy České školství v mezinárodním 

srovnání, vydané Ústavem pro informace ve vzdělávání): 

• Podíl pracujících mužů s vysokoškolským nebo s ním srovnatelným 

vzděláním ve věku 25-64 činil v Německu v roce 2005 86 %, žen 78 %. Průměr 

OECD byl analogicky 89 % a 79 %. Výrazně nižší byl podíl zaměstnaných 

s ukončenou přípravou na povolání na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání či 

úrovni nižší. Celkový podíl pracujících občanů v tomto věku s ukončeným 

terciárním vzděláním typu A, tj. odborné vysoké školy kromě škol správních 

a univerzity, nebo s ním srovnatelným vzděláním, byl 83 % (průměr OECD 84 %), 

z toho mužů 86 % a žen 79 %. Podíl občanů ve věku 25-64 let s ukončeným 

terciárním vzděláním typu A činil 15 % (průměr OECD je 19 %, průměr EU 17 %). 

Podíl absolventů tohoto typu vzdělávání činil v Německu 33 % ze všech 

absolventů vysokých škol, což bylo za Koreou druhé místo mezi zeměmi OECD 

(její průměr je 25 %). (V České republice se jednalo o 25% míru dokončování 

terciárního vzdělávání typu A. Vletech 1995-2005 zde došlo k nárůstu o 12 %, 

v letech 2004-2005 o 5 %.) Současně byl zaznamenán v Německu pokles počtu 
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mladých vysokoškoláků v přírodovědných, inženýrských a matematických směrech. 

Spolková vláda se snaží jejich počet zvýšit, a to zejména žen; jejich podíl stoupl od 

roku 2001 ze 41 % na 48 %. (V České republice ukončilo tyto obory 28 % 

absolventů. Podíl těch, kteří dosáhli terciárního vzdělání /ať již typu A nebo B, tj. 

odborné školy a zdravotní školy/ činil v populaci 25-64letých obyvatel v Německu 

13 %.) „Německo, Česká republika a Slovenská republika zaznamenaly nulový 

nebo minimální nárůst podílu obyvatel s terciárním vzděláním, ale nezaměstnanost 

lidí s nízkou kvalifikací v těchto zemích vzrostla" (České školství... 2007, s. 13). Do 

terciárního vzdělávání typu A bylo přijato v roce 2005 36 % jednoho populačního 

ročníku (průměr OECD je 54 %, průměr EU 53 %). Podíl studentů vysokých škol 

tak stoupl od roku 1995 do roku 2004 o 4 %, z 26 % na 30 %, a od roku 2000 do 

roku 2005 o 6 %, tj. na 36 %. V průměru OECD to bylo ze 37 % v roce 1995 přes 

47 % v roce 2000 na 54 % v roce 2005. Spolková vláda usiluje 

o dosažení 40 % studentů jednoho ročníku nově přijatých na vysoké školy. 

Vysokoškolský pakt (viz 1.4) by měl vysokým školám finančně umožnit, aby přijaly 

do roku 2010 do prvních ročníků oproti roku 2005 o více než 90 000 více studentů. 

• V podílu absolventů vyššího sekundárního stupně (všeobecná vysokoškolská 

zralost, odborná vysokoškolská zralost nebo ukončená příprava na povolání, viz 

kapitola 2.4.2) je Německo spolu s Řeckem na prvním místě: již deset let dosahuje 

téměř 100 %, tj. těch, kteří na tomto stupni dosáhli prvního ukončeného vzdělání 

a nacházejí se ve věku typickém pro ukončení tohoto stupně vzdělávání. Toto 

vysvědčení představuje minimální předpoklad pro úspěšný přechod na trh práce. 

Podíl zaměstnaných mužů s ukončenou přípravou na povolání činil v Německu ve 

sledovaném období 76 %, žen 65 %. Podíl zaměstnaných mužů s ukončeným 

vzděláním nižším než na úrovni vyššího sekundárního stupně byl 62 %, žen 45 %. 

„V průměru v zemích OECD dosahuje méně než 29 % dospělých pouze primární 

a nižší sekundární úrovně vzdělání (V České republice se jedná o 10 % obyvatel), 

41 % má ukončené vyšší sekundární vzdělání (v ČR se jedná o 77 %) a jedna 

čtvrtina (26 %) úspěšně ukončila terciární úroveň vzdělání (v ČR 13 %)" (tamtéž, 

s. 17). (V České republice dokončuje vyšší sekundární vzdělání o 3 % více žen než 

mužů.) Německo patří k zemím, v nichž nejvíce vzrostla od roku 1995 míra 

dokončování vyššího sekundárního vzdělání. (V České republice se jednalo 

o nárůst o 11 %.) 

• Podíl veškerých výdajů na vzdělání na HDP činil v roce 2004 v Německu 5,2 %, tj. 

o 0,2 % méně než v roce 1995. (V České republice tvořily celkové výdaje na 

vzdělávání ve sledovaném období 4,9 % HDP.) V oblasti výdajů na vzdělávání na 

žáka přetrvává v Německu trend uvedený ve zprávě předchozí. V přepočtu na 
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dolary činily v roce 2004 výdaje na žáka na primárním stupni 4 948 amerických 

dolarů, tj. v porovnání s HDP 17 % na hlavu, a tedy méně, než je mezinárodní 

průměr (20 %). Na nižším sekundárním stupni byly tyto výdaje 6 050 dolarů, tj. 

20 %, oproti průměru OECD 23 %. Na vyšším sekundárním stupni byl tento počet 

8 961 dolarů, tj. 30 %, oproti průměru OECD 28 %. Na školách připravujících na 

povolání, vysokých odborných a dalších vysokých školách činily výdaje na studenta 

12 047 amerických dolarů, tj. v porovnání s HDP na hlavu 40 %. Přitom byl velký 

rozdíl mezi vysokými školami typu A (odborné vysoké školy kromě škol správních 

a univerzity) - 43 % a typu B (odborné školy a zdravotní školy) - 21 %. V terciární 

sféře typu A je tak Německo o 2 % nad průměrem OECD (41 %), ve sféře typu B 

mírně pod ním (23 %). V terciární sféře roste význam soukromých subjektů, 

podílejících se na jejím financování. Spolková vláda plánuje investovat dodatečné 

finanční prostředky do přípravy na povolání v rámci zákona o profesní přípravě (viz 

1.4). (Česká republika vydá ročně na žáka a studenta od úrovně primárního 

vzdělávání po terciární vzdělávání celkem 4 484 dolarů. Na žáka na úrovni 

primárního vzdělávání se vydá průměrně 2 791 dolarů, na sekundární úrovni 4 779 

dolaru a na terciární úrovni 6 752 dolarů. Výdaje na vzdělávání studenta terciární 

úrovně jsou dvakrát vyšší než na žáka na úrovni primárního vzdělávání. Výdaje na 

žáka v průběhů primárního a sekundárního vzdělávání činí v České republice 

52 191 dolarů. „Česká republika vydá na primární vzdělávání 14 % HDP na 

obyvatele, na sekundární vzdělávání 25 % a na terciární vzdělávání 35 % /bez 

výdajů na výzkum a vývoj 29 %/" /tamtéž, s. 47/, na terciární vzdělávání vydá 

Česká republika 1,1 % HDP.) Země OECD v průměru vynaloží 13,4 % celkových 

veřejných výdajů na vzdělávání; Česká republika 10 %, Německo přibližně stejně. 

O výdajích na vzdělávání viz také kapitola 2.3.2. 

• Příjmy občanů ve věku 25-64 let s ukončeným terciárním vzděláním jsou 

v Německu o 51 % vyšší než s ukončeným vzděláním na úrovni vyššího 

sekundárního stupně; příjmy mužů s ukončeným vzděláním nižším než na úrovni 

vyššího sekundárního stupně jsou nižší o 7 % než příjmy mužů s ukončeným 

vzděláním na úrovni vyššího sekundárního stupně, příjmy žen této skupiny o 23 %. 

• Velká pozornost je věnována také podpoře, zvi. jazykové, žáků z rodin 

imigrantú. 

• Ve zprávě byla poprvé zahrnuta opatření, která země realizují v rámci evaluace 

škol a monitorování vzdělávání. Vývoj spolkových zemí v této oblasti odpovídá 

vývoji v ostatních sledovaných zemích OECD. Tato opatření patří k těm, která 

charakterizují změnu směru ve vzdělávání: větší orientace na výsledky na jedné 

straně a větší decentralizace a vlastní odpovědnost jednotlivých škol na straně 
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druhé splňují novým způsobem požadavky na transparentnost hodnocení 

vzdělávacího systému. Spojila se tak opatření externí a interní evaluace (viz 

kapitola 3). 

• Ve shrnutí zprávy se konstatuje, že Konference ministrů školství začala důsledně 

realizovat nové řízení vzdělávacího systému. Tím reagovala na národní 

a mezinárodní požadavky a změny, které již přinesly pozitivní výsledky. Spolkové 

země formulovaly prostřednictvím vzdělávacích standardů společné cíle vzdělávání 

a společnou strategií monitorování vzdělávacího systému reagovaly na nezbytnost 

systematického sledování a dalšího rozvoje vzdělávacích procesů. Cílem je 

systematicky a vědecky podloženě evidovat výsledky učení, analyzovat možné 

důvody případných neuspokojivých výsledků a vyvozovat z toho pro vzdělávací 

politiku a správu odpovídající reformní opatření. Zřízením Institutu rozvoje kvality ve 

vzdělávání (viz kapitola 3.4) vytvořila Konference ministrů školství excelentní 

instituci, zapojenou do mezinárodní spolupráce. 

1.3 Zpráva Vzdělávání v Německu (Bildung in Deutschland) 

Tato zpráva představuje první rozsáhlou empirickou kritickou analýzu popisující 

německé školství jako celkový systém. Byla vypracována z iniciativy Konference 

ministrů školství a Spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum. Zpráva byla 

vydána v červnu 2006 a je první z předpokládané řady následujících zpráv, které by 

měly vycházet ve dvouletých intervalech (v roce 2008 se připravuje další zpráva). Na 

vypracování zprávy se podílelo konsorcium, které tvořily Německý ústav pro 

mezinárodní pedagogický výzkum (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische 

Forschung, DIPF) (odpovědný orgán), Německý ústav pro mládež (Deutsches 

Jugendinstitut, DJI), Vysokoškolský informační systém (Das Hochschul-Informations-

System, HIS), Výzkumný ústav sociologický v Göttingenu (Soziologisches 

Forschungsinstitut Göttingen, SOFI) a spolkové a zemské statistické úřady. Zpráva je 

výrazem společné odpovědnosti Spolku a zemí za rozvoj německého školství. 

Neobsahuje žádná hodnocení a doporučení, omezuje se na kritickou analýzu stavu; 

opírá se pouze o získaná empirická data zprostředkující informace o významných 

aspektech německého vzdělávacího systému. Vychází z pojetí cílů vzdělávání 

realizovaných ve třech dimenzích, jimž jsou: a) individuální schopnost regulace 

(individuelle Regulationsfähigkeit), b) lidské zdroje (Humanressourcen), c) společenská 

účast a rovnost šancí (gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit). „Individuální 

schopnost regulace znamená schopnost jedince samostatně plánovat a utvářet svůj 

postoj ke světu, svoji biografii a svůj život ve společenství. Tato rozsáhlá a obecná 
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kategorie cíle vzdělávání jako celku i každé jeho části obsahuje v podmínkách 

společnosti vědění zvi. rozvoj schopnosti učit se, a to od raného dětství po vysoký věk. 

Ve zprávě je užíván vědomě tento pojem, který se v jiných jazycích nevyskytuje, 

a který zahrnuje získávání využitelné kvalifikace, avšak je spojen také s myšlenkou 

vlastního rozvoje, osvojováním si kultury a jejím odpovědným utvářením. Přínos 

vzdělávání k lidským zdrojům směřuje na jedné straně k ekonomické prosperitě, 

zajištění a dalšímu rozvoji dostatečného počtu kvalitních pracovních sil, na druhé 

straně, z individuálního pohledu, ke zprostředkování kompetencí umožňujících jim 

získat zaměstnání odpovídající jejich zálibám a schopnostem. 

Tím, že vzdělávací instituce podporují společenskou účast a rovnost šancí, umožňují 

všem občanům sociální integraci a osvojování si kultury. Tím působí proti 

systematickému znevýhodňování obyvatel na základě jejich sociálního původu, pohlaví 

a národní nebo etnické příslušnosti. Vzdělávání tímto způsobem přispívá ke 

společenské soudržnosti a demokratické participaci" (Bildung... 2006, s. 2; přeložila 

V. J.). Zpráva znamená začátek průběžného monitorování vzdělávání, zahrnujícího 

všechny jeho oblasti. Spolek a země v ní spatřují důležitý základ svých rozhodování 

v oblasti vzdělávací politiky a možnost rychlejší realizace svého společného úsilí 

v praxi. 

1.4 Aktuální témata německé vzdělávací politiky 

V současné době prochází německý vzdělávací systém zásadními změnami. Velký 

význam je přitom přikládán četným úsilím o rozvoj a zajišťování jeho kvality. V oblasti 

školního vzdělávání se mění opatření politicko-administrativního charakteru na 

opatření orientovaná více na výsledky. Základními prvky této orientace jsou 

celoněmecky platné vzdělávací standardy a vypracovávané zprávy o vzdělávání, 

představující součást rozsáhlého monitorování vzdělávání. V letech 2003 a 2004 byly 

schváleny standardy pro primární vzdělávání, ukončení hlavní školy a ukončení střední 

školy (viz kapitola 2.4). Tyto standardy ověřuje a dále vyvíjí Institut pro rozvoj kvality ve 

vzdělávání (Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB, viz tamtéž). Spolu 

s úsilím o rozvoj a zajišťování kvality vzdělávání lze pozorovat v jednotlivých zemích 

také reformní opatření zaměřená na zkvalitnění profesionality činnosti učitelů. V roce 

2004 byly schváleny standardy učitelského vzdělávání ve vědách o vzdělávání, které 

mají tvořit základ pro teoretickou i praktickou přípravu učitelů i jejich další vzdělávání 

(viz tamtéž). Prostřednictvím investičního programu Budoucnost vzdělávání a péče 

(Zukunft Bildung und Betreuung) podporuje Spolková vláda v jednotlivých zemích 

rozvoj celodenních škol. Tyto školy a nabídky celodenní péče mají poskytovat všem 
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dětem a mladistvým větší individuální podporou a odstraňováním různých forem 

znevýhodnění lepší šance na vzdělání a současně pomáhat rodičům lépe skloubit 

rodinu a povolání (viz také kapitola 4). 

V březnu roku 2006 se vyjádřila spolková ministryně školství Dr. Anette Schavanová 

v rozhovoru pro Bildung Plus (viz 1.1) k některým strategickým liniím ministerstva 

Podle jejích slov zažívá Německo největší školskou reformu v historii spolkové 

republiky. Jedním z významných cílů ministerstva byl nárůst počtu studentů přijatých 

na vysoké školy v roce 2007. Ministerstvo spolu se spolkovými zeměmi vyhlásilo akci 

Vysokoškolský pakt 2020 (Hochschulpakt 2020), v jejímž rámci chtějí podporovat 

univerzity a odborné vysoké školy. Pozornost je věnována duální profesní přípravě (viz 

kapitola 2.4.1.5), jejíž model je považován z mezinárodního hlediska za úspěšný. 

Doporučení, která formulovalo Forum Bildung, se stala součástí školských reforem 

v jednotlivých zemích. Na implementaci a realizaci nových koncepcí se musí podílet 

všichni hlavní aktéři reforem - Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum, 

ministerstva školství jednotlivých zemí i místní komunity. Ministerstvo má rovněž 

v plánu pokračovat ve finanční podpoře rozvoje celodenních škol. Další možnost 

představují vzdělávací domy (Bildungshäuser, viz kapitola 4.2). Podle ministryně 

školství musí vzdělávání začínat dříve, děti přicházejí do mateřských škol stále příliš 

pozdě. Dalším významným momentem je zavádění společných vzdělávacích 

standardů do škol, zvýšení odpovědnosti škol a poskytnutí jim více svobody. Ve 

výzkumu PISA chce Německo obsadit za 10 let místo v první třetině zemí. 

Již dříve v rozhovoru pro Forum Bildung (viz 1.1) zdůraznila ministryně školství 

nezbytnost integrace dětí imigrantú do německého vzdělávacího systému, jejímž 

hlavním prostředkem je znalost jazyka (viz kapitoly 5 a 6). Jazykovou podporu by měli 

získávat i jejich rodiče, pokud neovládají němčinu na dostatečné úrovni. Důraz by měl 

být kladen také na ranou výuku cizím jazykům německých žáků. A. Schavanová 

rovněž poukázala na nezbytnost hodnotové výchovy, která je dána tím, že čím víc je 

společnost různorodá, tím větší pomoc orientovat se v ní mladý člověk potřebuje. 

Uvedla také, že německé vzdělávání potřebuje přehodnotit praktické učení na všech 

typech škol a že učitelské vzdělávání je klíčovým ve výchovné činnosti školy. 

Zdůraznila rovněž velký význam zavádění nových médií do každodenního života žáků 

ve škole. 

Na nezbytnost podpory imigrantú ukázaly zejména výsledky výzkumů PISA a IGLU (viz 

kapitola 3). Dětem z rodin imigrantú musí být dána možnost rozvíjet jazykovou 

kompetenci v němčině a získat také odpovídající školní vzdělání a profesní přípravu. 

Německý vzdělávací systém musí umět vyrovnávat se přiměřeným způsobem 
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s heterogenitou žákovské populace a realizovat příslušné koncepce na bázi 

individuální podpory žáků. Významnou roli v této individuální podpoře, která vyžaduje 

hodně času, hrají proto celodenní školy, a to zejména u dětí a mladistvých 

pocházejících z rodin přistěhovalců (blíže viz kapitoly 4 a 5). 

Na tuto skutečnost upozornil již v roce 2003 prof. Eckhard Klieme, ředitel Německého 

ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum ve Frankfurtu nad Mohanem, když 

zdůraznil, že v diskusi o vzdělávání, která se rozvinula v návaznosti na výsledky 

výzkumu PISA, hraje hlavní roli otázka, jak má německá společnost integrovat děti 

a mladistvé přistěhovaleckého původu. V kontextu aktuálních politických záměrů, 

jakými jsou výstavba celodenních škol a zavádění národních vzdělávacích standardů, 

hraje využívání takových reforem pro podporu této části populace významnou roli 

(Förderung von Migrantinnen ... 2003). 

Současné německé školství musí reagovat na řadu nových požadavků, 

vyplývajících ze změn ve společnosti a ekonomice. Pro demografický vývoj 

Německa i dalších zemí OECD je charakteristický značný pokles počtu velikosti mladé 

populace. Z toho vyplývající možné negativní důsledky na pracovním trhu ve smyslu 

nedostatku pracovních sil lze částečně kompenzovat vyšší kvalifikací. Jak uvádějí 

ve své stati H. Avenarius a S. Kühne (2006), mladí lidé budou tvořit v roce 2030 pouze 

17 % obyvatelstva, což se projeví i ve zhoršené dostupnosti vzdělávacích zařízení. 

Vedle vlivu demografického vývoje hrají významnou roli strukturální změny 

v hospodářství, rostoucí internacionalizace, technologické a ekonomické novinky, a tím 

vyvolané změny ve struktuře kvalifikací a požadavcích na vzdělávání (kvalifikace), 

kladených profesemi i společností, i využívání nových médií. 

Vytvářet předpoklady pro to, aby německé vzdělávání tyto požadavky plnilo a bylo 

mezinárodně konkurenceschopné, je úkolem Komise Spolku a zemí pro plánování 

vzdělávání a podporu výzkumu (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung, BLK). 

V oblasti inovací ve vzdělávání se soustředí BLK především na vědeckou podporu 

a vyhodnocování modelových pokusů, které poskytují spolkovým zemím impulzy pro 

další rozvoj v oblasti školního vzdělávání, profesní přípravy a vysokoškolského 

a dalšího vzdělávání. Jsou to zejména: nové informační a komunikační technologie 

a média, rozšíření spolupráce a zajišťování kvality ve vzdělávacím systému, nové 

koncepce učení a formy spolupráce v profesní přípravě, rozšiřování pracovních 

možností absolventů vysokých škol a další rozvoj systému průběžných a závěrečných 

zkoušek na vysokých školách. BLK se rovněž významně angažuje v podpoře žen ve 
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vzdělávání a vědě. 

Význam investic vložených do vzdělání, chápán ne z hlediska jednotlivého člověka, 

ale užitečnosti pro společnost, lze vidět ve třech oblastech: a) jako význam pro danou 

zemi, kdy vzdělaní lidé představují její nejdUležitější kapitál, b) v oblasti přípravy na 

informační společnost, c) v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Základ pro 

úspěšnou realizaci těchto tří cílů je třeba vytvářet již v předškolní výchově a na úrovni 

primárního vzdělávání. 

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum konstatuje, že Německo potřebuje 

změnu kurzu vzdělávací politiky. Vzdělávací systém musí umožňovat dětem 

a mladistvým dosahovat co nejvyšších stupňů vzdělání. K tomu patří vyšší úroveň 

výkonů stejně jako více sociálních kompetencí. Ve škole musí stát v centru pozornosti 

silné stránky a individuální předpoklady každého dítěte. Reforma vzdělávání vyžaduje 

celonárodní podporu a úsilí všech aktérů a rozsáhlou společenskou diskusi. Je třeba, 

aby Německo obstálo kvalitou svých vzdělávacích systémů v mezinárodním srovnání. 

V únoru 2007 jednali spolková ministryně školství a ministři školství jednotlivých zemí 

o své společné úloze při zjišťování efektivity německého vzdělávání v mezinárodním 

srovnání. Shodli se na tom, že vzdělávací politika nadále zůstane záležitostí zemí. 

K novým společným úkolům Spolku a zemí ve vzdělávání bude patřit zjišťování 

efektivity vzdělávání v mezinárodním srovnání a vypracovávání zpráv o vzdělávání 

a společných doporučení. Spolek a země tak budou mít v budoucnu možnost vytvořit 

kvalitnější základ pro srovnávání vzdělávacích zařízení a domlouvat se na formulování 

společných strategických cílu dalšího rozvoje vzdělávání a vědy (viz kapitola 3.1). 

Spolek má také v úmyslu zvýšit své úsilí ve výzkumu vzdělávání. 

Po celém Německu vznikají v současné době modely dvoučlenného vzdělávacího 

systému. Problémy na hlavních školách (Hauptschulen), které rodiče stále méně 

akceptují, neboť jejich děti, ať již mají vysvědčení o jejich ukončení, či ne, mají 

minimální šanci uplatnit se na trhu práce, nutí spolkové země uvažovat o změnách 

struktury svých vzdělávacích systémů (viz kapitola 3). Výsledky studie PISA ukázaly, 

že integrální vzdělávací systémy a pokud možno dlouhé společné vzdělávání jsou 

mnohem úspěšnější než strnulý tříčlenný systém. Nabízí se tak otázka, zda by se děti 

neměly učit společně déle, a pokud ano, v jaké formě. V oblasti vzdělávací politiky 

existují dva tábory, z nichž jeden je pro uchování gymnázia také na úrovni nižšího 

sekundárního stupně, zatímco druhý usiluje o vytvoření školy pro všechny děti, včetně 

dětí postižených, v níž by až do získání vysvědčení o ukončení střední školy (mittlerer 
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Schulabschluss, viz kapitola 3.4) děti nebyly děleny do tříd podle rozdílné náročnosti, 

avšak byly v nich kladeny stejné nároky na všeobecné vzdělání jako na gymnáziu. 

Takové školy existují již v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku. Ve většině spolkových 

zemí usiluje SPD o zavedení tzv. školy pro všechny - společné nebo souhrnné školy 

(Gemeinschaftsschule nebo Gesamtschule). Přitom není důležité, jak se škola 

jmenuje. Důležité je pouze to, aby bylo zachováno v této nové formě školy gymnázium 

a možnost získat oprávnění k dalšímu studiu. Očekává se, že bude obtížné tento 

požadavek prosadit. Gymnázium je oblíbené více než dříve, hlásí se na ně velký počet 

žáků. 

Někteří odborníci zpochybňují správnost a efektivitu některých navrhovaných řešení, 

a to zejména proto, že nejsou podložená výzkumem ani zkušenostmi. Jsou to např.: 

zavádění celodenních škol, rozšiřování souhrnných škol, prodloužení docházky do 

základní školy, raná výuka cizím jazykům a zrušení opakování ročníku. 

Těžiště reforem přípravného a dalšího vzdělávání v oblasti profesní přípravy tvořila 

v posledním období zásadní novelizace legislativy profesní přípravy směřující k tomu, 

aby se uměli mladí lidé přizpůsobovat neustále se měnícím požadavkům světa práce 

(viz kapitoly 2.3.1 a 2.4.1.5). 

Vzdělávací ofenziva Spolkové vlády si klade za cíl situaci v oblasti přípravy na povolání 

trvale zlepšovat - umožňovat její absolvování co největšímu počtu zájemců. Současně 

je hlavním prvkem realizace aktivit uvedených v Národním paktu vzdělávání a růstu 

počtu kvalifikovaných sil {Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs). 

Bilance roku 2006 ukázala, že opatření ke zlepšení situace v profesní přípravě, 

uvedená v tomto dokumentu, přispěla ke zlepšení v dané oblasti. Jak doplňuje B. von 

Kopp, tento pakt však nebyl zaměřen na zlepšení situace v profesní přípravě, ale 

představuje v podstatě nezávazný slib perspektivních zaměstnavatelů, že budou 

nabízet místa pro profesní přípravu a poté pracovní místa. Zvýšená poptávka po 

místech v profesní přípravě bude vyžadovat mimořádné úsilí všech subjektů na ní se 

podílejících. Spolková vláda plánuje realizaci příslušných programů do roku 2010. 

Vytváření nových pracovních míst v hospodářství má být podporováno řadou různých 

aktivit. To se týká zejména oblastí s poměrně špatným poměrem mezi nabídkou míst 

v přípravě na povolání a poptávkou po nich. Kromě toho by měla být vytvářena nová 

místa v oblasti odvětví budoucnosti Podle průzkumů hrozí Německu bez dostatečného 

počtu absolventů profesní přípravy v duálním systému do roku 2015 mimořádný 

nedostatek kvalifikovaných sil zvláště ve věku 30-45 let. V rámci zvláštního programu 

je v letech 2007 - 2010 finančně podporován Spolkem a zeměmi rozvoj míst v profesní 

31 



přípravě pro mladé lidi v nových spolkových zemích. Program Spolkového ministerstva 

pro vzdělávání a výzkum zaměřený na vzdělávání v oblasti profesní přípravy pro 

budoucnost, nazvaný JOBSTARTER - Připravovat na povolání pro budoucnost 

(•JOBSTARTER - Für die Zukunft ausbilden), má podporovat inovace a vývoj struktury 

v profesní přípravě v celém Německu. Program je orientován na vytváření regionálních 

míst v profesní přípravě pro mladistvé prostřednictvím podniků. Je realizován v letech 

2005-2010. Cílem německé vzdělávací politiky je rovněž, aby každý zájemce mohl být 

při dalším profesním vzdělávání finančně podporován prostřednictvím systému úspor. 

V oblasti profesní přípravy působí Spolkový institut pro přípravu na povolání 

(Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB) jako národně a mezinárodně uznávané 

centrum výzkumu a rozvoje profesního přípravného a dalšího vzdělávání. Jeho cílem je 

identifikovat budoucí úkoly profesní přípravy, podporovat inovace v národní 

i mezinárodní přípravě na povolání a vyvíjet nové návrhy řešení na další vývoj této 

oblasti, směřující do praxe. Ústav byl založen v roce 1970 na základě zákona 

o přípravě na povolání (reformovaného v roce 2005, viz výše a kapitola 2.3.1). 

Pro Německo jako zemi ležící uprostřed Evropy, orientovanou na vývoz, má velký 

význam podpora mobility. Zprostředkování mezinárodních kvalifikací ve vzdělávání 

a profesní přípravě, znalost cizích jazyků a poznání zahraničních trhů a osvojení si 

kultury podnikání proto stále nabývají na významu. Získané kvalifikace (vzdělání) 

a kompetence by měly být využitelné na pracovních trzích a ve vzdělávacích 

systémech jiných evropských zemí a naopak. 

Také v oblasti vysokých škol prochází Německo v posledním období řadou reforem 

zaměřených na jejich modernizaci, internacionalizaci a zajišťování jejich kvality. 

1.5 Mezinárodní a evropská dimenze ve vzdělávání 

Na základě své historické zkušenosti se snaží Německo od konce druhé světové války 

výrazně přispívat k evropské integraci. Připomeňme alespoň, že je jedním ze šesti 

zakládajících členů Evropského hospodářského společenství, jehož založení v roce 

1957 znamenalo jeden z prvních významných kroků v procesu sjednocování Evropy. 

Proevropská orientace Německa trvá, projevuje se i v současnosti. Jako jedna 

z prvních evropských zemí schválilo Německo prostřednictvím svého Parlamentu 

smlouvu o Evropě, orientaci na Evropu mělo také v programu svého předsednictví 

Evropské unii v první polovině roku 2007. Z hlediska vědy má Německo ve světě velmi 

dobrou reputaci. Na počátku 20. století pocházela přibližně třetina všech nositelů 

Nobelovy ceny z Německa. 
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1.5.1 Mezinárodní a evropská dimenze vzdělávací politiky 

Německé vzdělávání, věda a výzkum jsou orientovány na uplatnění se v Evropě bez 

hranic a v globalizovaném světě. Ze spolupráce Spolku a zemí v záležitostech 

Evropské unie vyplývají pro spolkové země práva a povinnosti, které realizují 

prostřednictvím Spolkové rady (tvořené členy vlád jednotlivých spolkových zemí). 

Konference ministrü školství definuje ve speciálním dokumentu úkoly, které přebírá 

v oblasti záležitostí Evropské unie. Přitom Evropská unie, stejně jako Rada Evropy, 

pouze vytyčuje hlavní směry vzdělávací politiky, ale jejich konkrétní realizace je 

v souladu s principem subsidiarity v kompetenci jednotlivých států. K hlavním úkolům 

v oblasti vzdělávání a kultury, na jejichž plnění se podílejí v posledních letech v rámci 

aktivit Rady Evropy jednotlivé spolkové země, patří mj.: 

a) podpora vícejazyčnosti ve školách, na vysokých školách i v oblasti vzdělávání 

dospělých 

b) realizace Evropského roku výchovy k demokracii (2005) 

c) výchova k demokracii v orientaci na právní tradice a základní hodnoty 

d) probírání významných historických témat 20. století ve vyučování 

e) podpora a uchování kulturní rozmanitosti 

f) využívání nových informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání 

(Europäische Angelegenheiten...). 

1.5.1.1 Základní kompetence a principy 

V první polovině roku 2007 předsedalo Německo Evropské unii. Ústřední myšlenka 

jeho předsednictví byla „Vzdělávání spojuje" („Bildung verbindet'). Vzdělání je 

považováno politiky i odborníky za rozhodující pro uplatnění se každého člověka 

v životě - v oblasti hospodářské, sociální i kulturní. Podpora vzdělávání a výzkumu 

jsou základním předpokladem pro další rozvoj Evropy, větší zaměstnanost jejího 

obyvatelstva a její kulturní a sociální soudržnost. Nejdúležitějšími aktivitami v období 

německého předsednictví bylo zahájení Programu celoživotního učení na období 2007 

- 2013, v němž byly jako klíčové momenty označeny vzdělávání dospělých, raná 

podpora dětí, celoživotní učení a podpora spolupráce v oblasti výzkumu. 

V rámci realizace Lisabonské strategie Německo dále usilovalo o vytváření podmínek 

pro realizaci Evropského kvalifikačního rámce, umožňujícího zvláště větší mezinárodní 

transparentnost a mobilitu a usnadňujícího srovnávání výsledků vzdělávání na úrovni 

evropské, národní i jednotlivých sektorů; v souvislosti s novým programem 

celoživotního učení byl zdůrazněn význam programů Socrates a Leonardo da Vinci; 

bylo připomenuto i to, že během předsednictví Německa bude pokračovat tzv. 
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Boloňský proces, směřující k vytvoření Evropského vysokoškolského prostoru do roku 

2010, a že bude posilována spolupráce v oblasti profesní přípravy, vyplývající 

z procesu Kodaňského. Tyto aktivity významně posilují internacionalizaci německých 

vysokých škol. 

Na zasedání Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu v Bruselu 

v lednu 2007 zdůraznila spolková ministryně školství Anette Schavanová, že je nutné 

pracovat na evropské identitě a identifikaci občanů s Evropou a Evropskou unií. 

Vzdělávání považuje za klíč k oživení evropské ústavy. Další vývoj Evropské unie bude 

rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak bude společnost přistupovat ke vzdělávání 

a výzkumu, inovacím a technologiím, které jsou zdrojem budoucího blahobytu. 

V členských státech Evropské unie i v celé Evropě jsou základním předpokladem pro 

splnění Lisabonské strategie. Je třeba zvýšit mobilitu mezi vysokými školami, 

výzkumnými institucemi a hospodářstvím i mobilitu mezinárodní. Klíčovou roli zde hraje 

přípravné a další vzdělávání. 

1.5.1.2 Mezinárodní a evropská dimenze vzdělávací politiky na úrovni primárního 

až vyššího sekundární vzdělávání 

Od počátku 70. let minulého století se postupně stávala součástí kurikula škol všech 

spolkových zemí evropská dimenze. Principy její implementace do vyučování 

vycházely ze zásadních dokumentů Rady Evropy a z usnesení Konference ministrů 

školství, a měly tak celoněmeckou platnost. Jednotlivé země je pak dále specifikovaly 

podle svých podmínek a potřeb. Za jednu z priorit vzdělávání byla považována 

výchova k evropanství. Evropské záležitosti se staly povinnou součástí zeměpisu, 

dějepisu, nauky o společnosti/politického vzdělávání a předmětů s hospodářskými 

a právními obsahy. Významnou roli v implementaci evropské dimenze do vyučování 

hrála mezipředmětová témata. 

Německo se zapojuje do vzdělávacích programů Evropské unie. Za podporu 

mezinárodních výměn na úrovni školního vzdělávání zodpovídá Pedagogická výměnná 

služba (Pädagogischer Austauschdienst, PAD), která je součástí Konference ministrů 

školství. Jejím úkolem je přispívat k porozumění mezi národy a zkvalitňování 

mezinárodního dialogu, dávat podněty k posilování výuky cizím jazykům a šířit 

němčinu jako cizí jazyk v zahraničí (viz kapitola 6.2). V rámci programu Socrates 

zodpovídá za programy Comenius, Lingua a Arion. Ukazuje se, že řada programů 

Evropské unie je vhodná k přípravě dětí a mladistvých přistěhovaleckého původu na 

jejich celoživotní učení v Evropě. V rámci programu Comenius jde např. o působení 

jazykových asistentů, které však není zaměřeno výslovně na žáky z rodin imigrantú, 
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ale na integraci Evropy a umožňování rovnosti šancí ve všech oblastech vzdělávání. 

Projekty realizované v rámci programu Leonardo da Vinci jsou zaměřeny na posilování 

evropské spolupráce v oblasti profesní přípravy; zejména v jeho pozdější fázi mají 

sloužit k realizaci Kodaňského procesu. Hlavní institucí působící v oblasti profesní 

mobility je Národní referenční úřad pro transparentnost profesních kvalifikací 

(Nationale Referenzstelle für Transparenz beruflicher Qualifikationen), který byl zřízen 

při Spolkovém institutu pro přípravu na povolání (viz 1.4). 

Srovnatelnost profesních kvalifikací a kompetencí umožňuje v celoevropském 

měřítku také tzv. europass, usnadňující mobilitu pracujících a účastníků přípravy na 

povolání. Je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních 

zkušenostech. Představuje soubor dokumentů usnadňujících transparentnost 

kvalifikací a kompetencí, a zlepšujících tak profesní a studijní mobilitu na evropském 

trhu práce. Europass je určen všem, kteří chtějí studovat v Evropské unii nebo se 

uplatnit na evropském trhu práce, tj. studentům, uchazečům o zaměstnání, 

zaměstnavatelům a sociálním partnerům na národní i evropské úrovni. Europass není 

cestovní doklad v klasickém slova smyslu (jako např. cestovní pas). Užívání 

jednotlivých dokumentů europassu nebo celého portfolia europassu je dobrovolné. 

Rozsáhlé informace o profesní přípravě v Německu i v celé Evropě nabízí 

internetový portál www.refernet.de, který vytvořilo Evropské centrum pro podporu 

profesní přípravy (CEDEFOP). V Německu působí také řada institucí, organizací 

a svazů zprostředkujících výměny žáků. Německo se zapojuje např. do soutěže Mladé 

cesty v Evropě (Junge Wege in Europa), určené pro mladistvé ve věku 1 3 - 2 1 let 

a jejich učitele z Německa a zemí střední a východní Evropy. Jejím cílem je pomáhat 

mladým lidem rozvíjet partnerské vztahy a podílet se na jejich společenskopolitickém 

vzdělávání. V rámci této soutěže mají možnost realizovat řadu různých společných 

projektů. 

1.5.1.3 Mezinárodní a evropská dimenze vzdělávací politiky na úrovni terciárního 

vzdělávání 

Univerzity v Německu mají tradičně dobrý zvuk již od středověku. Podle zprávy OECD 

z roku 2007 10 % všech občanu, kteří studují v zemích OECD, studuje na vysokých 

školách v Německu. Tím je Německo pro vysokoškolské studenty třetí nejoblíbenější 

zemí, po USA se 22 % a Velké Británii se 12 %. Jejich podíl stoupl od roku 1998 do 

roku 2005 o třetinu, z 8,2 % na 10,6 %. V průměru zemí OECD činí tento podíl pouze 

7,2 %. Na úspěšné internacionalizaci německých vysokých škol se podílí jak 

vzdělávací politika, tak univerzity. 
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Nejvýznamnější organizací zajišťující zahraniční iniciativy je na úrovni terciárního 

vzdělávání Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer 

Austauschdienst, DAAD), podporující v celosvětovém měřítku výměnu studentů 

a vědců. Je společná instituce německých vysokých škol. Její programy jsou přístupné 

zpravidla pro všechny obory a země a výhodné pro všechny zúčastněné strany. 

Cílem reforem německých vysokých škol je zkvalitňovat výzkum a výuku tak, aby 

obstály ve stále silnější mezinárodní konkurenci a uchovaly si svoji přední pozici. Na 

základě Boloňské deklarace se zapojují do vytváření evropského vysokoškolského 

prostoru - zavádějí dvoustupňové studium, ukončené tituly bakalář a magistr. Německo 

vykazuje významné výzkumné aktivity, které se realizují nejen na univerzitách, ale také 

v rámci řady výzkumných institucí. Spolek má v úmyslu investovat do roku 2010 do 

výzkumu 3 % HDP (v roce 2004 to bylo 2,5 %). 

1.5.2 Zahraniční kulturní politika 

Zahraniční kulturní a vzdělávací politika tvoří vedle klasické diplomacie a politiky 

zahraniční ekonomiky třetí pilíř německé zahraniční politiky. Zabývá se otázkami jiných 

kultur a prezentací německé kultury v zahraničí a podílí se na evropském integračním 

procesu a rozvoji porozumění mezi národy. 

Zahraniční politika spadá do kompetence Spolku, zatímco vzdělávání a kultura do 

kompetence spolkových zemí. V realizaci své zahraniční kulturní politiky se proto 

stýkají nebo prolínají. Německá zahraniční kulturní politika se orientuje na obecné cíle 

zahraniční politiky, jako je zajištění míru, lidských práv a partnerská spolupráce. 

Významnou měrou se na této politice podílejí jednotlivé spolkové země realizací své 

politiky v oblasti kultury, vzdělávání, vědy a výzkumu. Nástrojem pro spolupráci zemí 

v mezinárodní vzdělávací a kulturní politice a pro partnerskou spolupráci se Spolkem 

v zahraniční kulturní politice je Konference ministrů školství. V oblasti multilaterálních 

záležitostí jsou jejími významnými partnery zvi. UNESCO, OECD a Rada Evropy. 

Ministerstvo zahraničních věcí realizuje zahraniční kulturní politiku pouze částečně. 

Více se na této činnosti podílejí některé zprostředkující organizace, jimiž jsou např. 

Goethe-Institut, Institut zahraničních vztahů (Institut für Ausländerbeziehungen, ifa), 

Německá akademická výměnná služba, Nadace Alexandra von Humboldta (Alexander 

von Humboldt-Stiftung), Institut pro zahraniční vztahy a Německá komise UNESCO. 

Goethe-Institut se stará o 144 kulturních institutů v 80 zemích, z toho 16 v Německu. 

Tyto instituty nabízejí výuku němčině, podporují zahraniční učitele němčiny, pořádají 

přednášky, divadelní a filmové slavnosti i různá diskusní shromáždění. Institut 

zahraničních vztahů se věnuje zejména kulturnímu dialogu, např. pořádáním výstav 
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nebo mezinárodních sympózií. Velký význam mají německé zahraniční školy. V roce 

2005 jich v Německu 117 a navštěvovalo je na 70 000 žáků (z nich 53 000 neněmecké 

národnosti). 
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2. V Z D Ě L Á V A C Í S Y S T É M N Ě M E C K A 

S Německem pojí Českou republiku společné tradice a historie; to se odráží 

i v příbuznosti jejich vzdělávacích systému. Jak často připomínal profesor Jiří Kotásek, 

německý vzdělávací systém bývá označován jako vysoce selektivní; nezdůrazňuje se 

však, že podobně, ne-li více, je selektivní i vzdělávací systém český. V této kapitole 

představujeme německý vzdělávací systém z několika pohledů. Krátce se zmiňujeme 

o jeho vývoji, podáváme jeho stručnou charakteristiku, zabýváme se tématem jeho 

řízení a financování; největší část kapitoly věnujeme jeho struktuře. Podrobně se 

zaměřujeme na předmět své práce, tedy oblast školního vzdělávání. Stejně jako 

v předchozí kapitole o vzdělávací politice, zmiňujeme se pro úplnost okrajově i v této 

o terciární sféře; zvláštní pozornost přitom věnujeme přípravě učitelů. Některé vybrané 

problémy této kapitoly jsou obsahem i kapitol následujících. 

2.1 Krátký pohled do historie 

2.1.1 Vývoj ve Spolkové republice Německo do roku 1990 

Již brzy po druhé světové válce se začaly projevovat odlišné názory na vzdělávání 

v částech Německa obsazených západními mocnostmi na straně jedné a Sovětským 

svazem na straně druhé. Země vytvořené v roce 1946 v západní části navázaly 

státoprávně na princip federalismu císařské říše z let 1871-1918 a Výmarské republiky 

z let 1919 - 1933. Ústava z roku 1949 stanoví pokračování tradičního federálního 

uspořádání zejména v oblasti vzdělávání, vědy a kultury. Primární odpovědnost za 

zákonodárství a správu v těchto oblastech, tzv. kulturní svrchovanost (Kulturhoheit), je 

věcí spolkových zemí (viz kapitola 1.2). 

Rozhodující pro srovnatelný vývoj vzdělávání ve spolkových zemích po roce 1945 byla 

především jejich spolupráce ve Stálé konferenci ministrů školství zemí ve Spolkové 

republice Německo (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland, krátce Kultusministerkonferenz, KMK), založené v roce 

1948. V roce 1970 byla založena Komise Spolku a zemí pro plánování vzdělávání 

(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung, BLK) jako fórum pro společné otázky 

týkající se Spolku a zemí. V roce 1975 získala další úkoly a její název byl změněn na 

Komise Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu (Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, BLK). Reformou 

federalismu z roku 2006 byl této komisi odebrán úkol plánování vzdělávání. 
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2.1.2 Vývoj v Německé demokratické republice do roku 1990 

Na rozdíl od federatívni struktury a kulturní svrchovanosti zemí ve Spolkové republice 

Německo byl vzdělávací systém v Německé demokratické republice řízen centrálně 

a pevně ideologicky v souladu s cíli Jednotné socialistické strany Německa 

(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED). Charakteristické pro všechny 

základní otázky týkající se vzdělávání, výchovy a vědy v NDR byl nejen monopolní 

nárok marxisticko-leninské stranické ideologie, ale také propojení vzdělávací politiky 

s centrálním státním řízením hospodářství. Základy centralisticky zaměřené organizace 

vzdělávacího systému a jeho ideologicky podložených hodnot položila již sovětská 

okupační moc zřízením Německé centrální správy lidového vzdělávání (Deutsche 

Zentralverwaltung für Volksbildung). Se vznikem NDR v roce 1949 se tato instituce 

změnila v Ministerstvo lidového vzdělávání (Ministerium für Volksbildung), které získalo 

do své kompetence školy všech stupňů včetně vysokých. Od roku 1951 byla 

přenesena odpovědnost za přípravu na povolání a vysoké školy na jiné resorty. V roce 

1959 se stala desetiletá všeobecně vzdělávací polytechnická vyšší škola 

(Polytechnische Oberschule) typizovanou státní školou, v níž plnili žáci povinnou školní 

docházku. Po jejím absolvování přecházeli na rozšířenou vyšší školu (Erweiterte 

Oberschule), kde na konci 12. ročníku skládali maturitu. Pro oblast vysokých 

odborných škol bylo později zřízeno ministerstvo, pro profesní přípravu samostatný 

státní sekretariát. Zákon o jednotném socialistickém vzdělávacím systému z roku 1965 

ukončil proces zahájený v 50. letech 20. století a bez významných reforem určoval 

charakter vzdělávacího systému NDR až do konce 80. let. 

2.1.3 Vývoj k německé jednotě ve vzdělávání od roku 1990 

Po uzavření smlouvy o sjednocení obou německých států v roce 1990 bylo úkolem pěti 

východoněmeckých zemí legislativně nově upravit své školství do 31. června 1991. 

Nové spolkové země zřídily ministerstva školství a vědy, aby mohly vytvořit společnou 

a srovnatelnou strukturu svých vzdělávacích systémů. Tato ministerstva se stala 

v prosinci 1990 součástí Konference ministrů školství. Pro oblast profesní přípravy 

převzaly východoněmecké země legislativu zemí západoněmeckých. Tím byly 

položeny základy jejího reformního procesu. 

Hlavním úkolem vzdělávací politiky od sjednocení obou německých států se stalo nové 

uspořádání školství na základě příslušných dohod Konference ministrů školství 

a reforma vysokého školství ve východoněmeckých zemích. Po schválení zákonů 

zemskými sněmy byly zavedeny se zahájením školního roku 1992/93 v nových 

spolkových zemích členěné vzdělávací systémy, podobné systémům ve starých 
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spolkových zemích. Nové uspořádání oblasti vysokých škol probíhalo na základě 

zákonů, které východoněmecké země přizpůsobily západoněmeckému Rámcovému 

vysokoškolskému zákonu. V oblasti dalšího vzdělávání byl ve východoněmeckých 

zemích vytvořen rámec nezbytný pro to, aby mohl být státní monopol nahrazen tržně 

orientovanými nabídkami dalšího vzdělávání, organizovanými různými veřejnými 

a soukromými subjekty. 

2.2 Základní charakteristika vzdělávacího systému 

Německo patří k zemím s vysoce kvalitním a dobře vybudovaným vzdělávacím 

systémem, atraktivním pro studenty z celého světa. Účast na vzdělávání a obecná 

úroveň vzdělanosti se v posledních letech průběžně zvyšují díky rostoucí poptávce po 

vyšších formách ukončení vzdělání a jsou vysoké v mezinárodním srovnání. Při 

hodnocení německého vzdělávacího systému je uváděn vedle všeobecného 

vzdělávání jako příkladný a velmi úspěšný duální systém přípravy na povolání. Jako 

velmi kvalitní je hodnoceno z mezinárodního pohledu také terciární vzdělávání. 

Německý vzdělávací systém je založen na stavebnicovém principu, což znamená, že 

každé ukončení školy umožňuje další studium. Různorodost těchto cest je důvodem 

relativně nízké nezaměstnanosti mladých lidí v Německu. Vzdělávací systémy 

jednotlivých spolkových zemí zajišťují propustnost mezi jednotlivými typy škol 

a vzájemné uznávání vysvědčení mezi zeměmi. V současné době ověřují další vývoj 

jednotlivých forem školy s cílem dosáhnout co největší propustnosti a individuální 

podpory žáků. Bourají se tak bariéry mezi jednotlivými oblastmi vzdělávání, aby 

závěrečné zkoušky umožňovaly přechod do jeho dalších forem a to, čemu se člověk již 

jednou naučil, se nemusel učit znovu. Jsou připravovány nadoborové národní 

kvalifikační rámce, které usnadní uznávání kvalifikací a výsledků učení. 

Právo na vzdělání zaručuje ústava. V souladu s federálním systémem zodpovídají za 

vzdělávání jednotlivé spolkové země. Všeobecná povinná školní docházka trvá 9 let, 

ve čtyřech zemích 10 let, na ni navazující povinná příprava na povolání trvá tři roky 

a probíhá pouze jeden nebo dva dny v týdnu. Předpokládá se, že zatímco do roku 

2011 bude v nových spolkových zemích citelně klesat počet absolventů všeobecně 

vzdělávacích škol, bude ve starých spolkových zemích do roku 2015 opouštět 

všeobecně vzdělávací školy velký počet absolventů, kteří budou mít zájem 

o pokračování vzdělávání v profesní přípravě. 

V závislosti na své školní úspěšnosti přecházejí žáci po ukončení základní školy do 

různých typu škol; o tom, jakou školu budou dále navštěvovat, rozhoduje hodně i jejich 

sociální původ. 
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Ze zprávy Vzdělávání v Německu (2006) vyplývají některé zajímavé charakteristiky 

německého školního vzdělávání: 

• Většina dětí navštěvuje v západní části Německa mateřské školy až od 4 let věku 

(které však v podstatě nejsou integrální součástí formálního vzdělávacího systému 

/viz dále/). 

• Od školního roku 2003/2004 roste počet dětí zapsaných do školy předčasně, klesá 

počet dětí s odkladem školní docházky. Nejvíce dětí zapsaných do školy předčasně 

je v Hamburku a v Berlíně. 

• Přechod ze základní školy na některý typ školy nižšího sekundárního stupně je 

klíčovým momentem vzdělávací dráhy. Přitom mají žáci z rodin pocházejících 

z nejvyšších sociálních vrstev největší šanci na přijetí do gymnázia. 

• Každoročně končí školní dráhu v jednotlivých zemích se zpožděním způsobeným 

odkladem školní docházky a/nebo opakováním ročníku 20 - 45 % žáků. Navzdory 

diverzifikovanému školství, orientovanému na vyrovnávání rozdílů ve výkonech 

mezi skupinami žáků, opakuje každoročně přibližně 250 tisíc žáků jeden ročník. 

Tito žáci pak za svými spolužáky ve výkonech výrazně zaostávají. 

• Účast v mimoškolních aktivitách a využívání různých forem neformálního 

a informálního vzdělávání je rovněž podmíněna původem žáků. Těchto nabídek, 

v převážné většině mimoškolních, využívají mnohem více žáci navštěvující 

gymnázia než žáci reálek, přičemž významnou roli zde hraje právě znevýhodnění 

způsobené jejich původem. 

• 40 % absolventů škol orientovaných na přechod do profesní přípravy zůstává 

v „přechodném sektoru", místo toho, aby přímo pokračovalo ve studiu na školách 

poskytujících profesní přípravu. Je to více než 50 % absolventů hlavních škol, ale 

také každý čtvrtý absolvent reálky. Tito absolventi navštěvují různé přípravné kurzy 

zprostředkovávané Spolkovým úřadem práce a přípravy na povolání nebo 

odbornými školami neposkytujícími ukončené vzdělání. V uplatnění na trhu práce 

však v podstatě nemají šanci. 

• Roste počet absolventu škol s oprávněním ke studiu na vysokých školách; přesto 

počet studentů přijatých ke studiu (37 %) zůstává nadále pod průměrem OECD. 

Diferenciace studentů nově přijatých podle formy studia ukazuje nárůst nových 

forem, zejména studia bakalářského, vedoucího k první profesní kvalifikaci, a to jak 

na univerzitách, tak na odborných vysokých školách. Vzhledem k tomu, že nabídka 

tohoto studia byla dosud poměrně malá, vykazují jeho absolventi v porovnání 

s obvyklými formami studia nízký podíl. Celkově se zapsalo v roce 2004 

k bakalářskému studiu na odborných vysokých školách nebo univerzitách přibližně 
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12 % studentů. Z hlediska oboru bylo nejvíce studentů přijato ke studiu práva, 

ekonomie a sociálních věd. 

• Žáci z rodin imigrantú málokdy přecházejí na gymnázia. Mají nejen problémy dostat 

se na školy poskytující vyšší kvalifikaci, ale také větší problémy se na nich udržet. 

Např. hlavní školu navštěvuje každý druhý Turek, gymnázium každý osmý. 

Dokonce při stejných kompetencích ve čtení podle kritérií výzkumu PISA mají 

přistěhovalci těžší dostat doporučení k přijetí na gymnázium než děti německé. 

Také rozdělování dětí s imigračním zázemím na jednotlivé školy vykazuje 

segregaci. Přibližně každý čtvrtý mladistvý s imigračním zázemím, ale asi jen každý 

dvacátý bez něj, navštěvuje školu, v níž většinu tvoří imigranti. Podíl cizinců mezi 

žáky a učni v západním Německu klesl v posledních deseti letech z 9,8 % na 5,6 

%. Problematická je zejména skutečnost, že mladiství z rodin imigrantú, kteří se 

chtějí vzdělávat, musí prokazovat zřetelně lepší výsledky než jejich němečtí 

vrstevníci. Vyšší je však počet studentů z rodin imigrantú, kteří dosáhli 

vysokoškolské zralosti (oprávnění studovat na vysoké škole, viz 2.4.2). Ačkoliv tvoří 

kvůli školním selektivním mechanismům mezi všemi mladistvými s oprávněním ke 

studiu jen velmi malé procento, ten, kdo složil maturitní zkoušku, začíná také 

studovat na vysoké škole. Znevýhodnění ve vzdělávání pokračuje také v jeho 

dalších etapách, včetně vzdělávání dalšího. Komu se nepodaří včas dohnat 

nedostatky ve vzdělání (zvýšit si kvalifikaci), ten má velké problémy se zapojením 

se do různých forem dalšího (celoživotního) vzdělávání (Bildung in Deutschland 

2006). 

2.3 Řízení a financování školství 

2.3.1 Základní principy a právní základy 

Odpovědnost za vzdělávání v Německu určuje federativní struktura státu. Podle ústavy 

je vykonávání státní pravomoci a plnění státních úkolů věcí spolkových zemí, pokud 

není uvedeno jinak. Ústava obsahuje základní ustanovení k otázkám výchovy, 

vzdělávání, vědy a kultury; zaručuje mj. svobodu umění, výzkumu a výuky, svobodu 

vyznání, volby povolání a zaměstnání, rovnost před zákonem a práva rodičů. Veškeré 

školství je pod státním dohledem, kromě soukromých škol, které nemají status 

„náhradních škol" (Ersatzschulen). Pokud ústava nepropújčuje Spolku oprávnění 

vydávat zákony, mají toto právo země - v oblasti vzdělávání zahrnuje jeho všechny 

úrovně, od primární po terciární, vzdělávání dospělých a další vzdělávání; správa 

v těchto oblastech je výlučně věcí jednotlivých zemí. Příslušná ustanovení jsou 

uvedena v jejich legislativě. 
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Ústava stanoví rozsah kompetencí Spolku ve vzdělávání. Oblasti vzdělávání, vědy 

a výzkumu, za jejichž řízení odpovídá, jsou: 

mimoškolní profesní přípravné a další vzdělávání 

rámcové kompetence pro všeobecné zásady vysokého školství 

podpora profesní přípravy 

- podpora vědeckého výzkumu a technologického rozvoje včetně vědeckého dorostu 

- pomoc mládeži 

- ochrana účastníků dálkového vzdělávání 

aprobace právníků 

aprobace ve zdravotnických povoláních 

- opatření k podpoře práce, průzkumu pracovního trhu a povolání. 

Kromě toho má Spolek kompetenci vydávat zákony v oblasti platů státních 

zaměstnanců a péče o ně (např. učitelů včetně vysokoškolských), rámcovou 

kompetenci pro řízení právních poměrů ve veškeré veřejné službě a kompetenci 

vydávat zákony v oblasti zahraničních záležitostí. 

Základním legislativním dokumentem v oblasti přípravy na povolání je spolkový zákon 

na podporu profesní přípravy (Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG). Jeho 

cílem je zajistit, aby mladým lidem při vstupu do světa práce byla zprostředkována plná 

profesní způsobilost tím, že budou mít k dispozici široký okruh pracovních činností pro 

kvalifikované odborníky, a aby absolvovali nezávisle na své sociální a ekonomické 

situaci vzdělávání odpovídající svým schopnostem a zájmům. Zajišťuje rovněž finanční 

podporu - původně pouze vysokoškolským studentům, později žákům ve všech typech 

škol. Zákon byl novelizován v roce 2007; mj. usnadňuje profesní přípravu mladým 

lidem z rodin imigrantú a cizincům, u nichž se předpokládá, že setrvají delší dobu na 

území Německa. 

Ústava vymezuje také spolupráci Spolku a zemí v oblasti výstavby vysokých škol. 

Kromě toho spolupracují Spolek a země v oblasti plánování vzdělávání a podpory 

vědeckého výzkumu celoněmeckého významu. Orgánem této spolupráce je Komise 

Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu (BLK), v níž jsou 

zastoupeny Spolková vláda a vlády jednotlivých zemí stejným podílem hlasů. Reforma 

federalismu z roku 2006 jasně stanoví pro oblast vzdělávání, vědy a výzkumu oblasti 

odpovědnosti a vytváří základnu pro konstruktivní dialog mezi Spolkem a zeměmi (viz 

také kapitola 1.2). 
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2.3.2 Financování 

Německé školství je financováno z veřejných prostředků, zatímco na úrovni předškolní 

výchovy, profesní přípravy a dalšího vzdělávání se na jeho financování tradičně více 

spolupodílejí soukromé subjekty, neziskové organizace a hospodářství. Je bezplatné 

na primárním a sekundárním stupni. Na terciárním stupni se platí ve většině 

spolkových zemí školné. Z dostupných údajů je obtížné zobecnit, na co jsou vybrané 

peníze využívány. Může se o ně dělit rektorát a fakulty, které je používají např. na svoji 

správu a výstavbu, výukové aktivity, rozvoj knihoven apod. 

Po několik let dochází v Německu ke změnám ve struktuře financování. K jejím 

hlavním znakům patří zrušení poplatků za docházku dětí do posledního ročníku 

mateřských škol, celkový trend směřující k zavádění školného na vysokých školách ve 

všech spolkových zemích, omezení bezplatnosti učebních pomůcek, zkrácení přídavků 

pro lidové vysoké školy, snížení rozpočtu na rekvalifikaci nezaměstnaných 

a veřejná podpora vzdělávacích míst v podnicích. 

Konkrétní údaje o výdajích na vzdělávání přináší zpráva o vzdělávání v Německu 

z roku 2006. V roce 2003 bylo vydáno na vzdělávání 135,2 miliard eur, tj. asi o 15 

miliard více než v roce 1995. To odpovídá podílu na HDP 6,2 %. Výdaje však 

nestoupaly proporčně k ekonomickému rozvoji. Protože Spolková agentura práce 

v roce 2004 značně zredukovala výdaje na rekvalifikaci a další vzdělávací opatření, 

snížil se rozpočet na vzdělání v roce 2004 na 134 miliard, tj. 6 % HDP. Nejvíce výdajů 

na vzdělávání směřuje do oblasti základních a všeobecně vzdělávacích škol - v roce 

2003 to bylo 35,8 %. Přibližně % veškerých výdajů na vzdělávání pocházely v tomto 

roce od Spolku, zemí a obcí, poslední čtvrtina od soukromých subjektů, neziskových 

organizací a podniků. 

Výdaje na vzdělávání se přitom značně liší v rámci jednotlivých vzdělávacích zařízení. 

Největší jsou v duálním systému. Jeden rok duální profesní přípravy je zhruba dvakrát 

dražší než jeden rok vysokoškolského studia (v roce 2003 to bylo 10 800 eur oproti 

5 400 na odborných vysokých školách). Nejmenší výdaje připadají na žáky na 

základních školách (3 900 eur); výdaje na žáky reálek, hlavních škol a gymnázií jsou 

o něco vyšší. Pro oblast preprimárního vzdělávání se odhadují výdaje na dítě 

v mateřské škole na 4 500 eur. Tyto výdaje jsou o něco vyšší než výdaje na žáky ve 

veřejných základních školách. Výdaje na žáky na veřejných školách se liší 

v jednotlivých zemích minimálně, výjimku představuje pouze Hamburk (v roce 2003 

dosáhly 6 000 eur, zatímco ve většině ostatních zemí se pohybovaly kolem 4 500 eur; 

v Durynsku a Berlíně byly kolem 5 000, nejnižší byly v Sársku). Ve srovnání se zeměmi 
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OECD se umístilo Německo v roce 2002 ve výdajích na žáka - od primárního stupně 

po terciární - mírně nad průměrem OECD. Měřeno hospodářskými výsledky, vydalo 

v tomto roce při podílu HDP 5,3 % na vzdělávací zařízení méně než ostatní členské 

země OECD, jehož průměr činil 5,7 % (viz také kapitola 1.2). 

2.4 Struktura vzdělávacího systému 

2.4.1 Vzdělávací instituce 

2.4.1.1 Preprimární stupeň 

Ve většině spolkových zemí spadá předškolní výchova do kompetence ministerstva 

sociálních věcí, pouze v několika do resortu ministerstva školství. Správa předškolních 

zařízení je věcí úřadů pro mládež. 

Mateřské školy (Kindergärten) 

Mateřské školy navštěvují děti od tří let věku do přechodu do základní školy. Docházka 

do nich je dobrovolná; je celodenní nebo na část dne. Úkolem mateřských škol je péče 

0 děti, jejich výchova a vzdělávání. Je kladen důraz na rozvoj dítěte v samostatnou 

a odpovědnou osobnost. V některých spolkových zemích existují různé organizační 

formy přechodu do školy, např. předtřídy nebo školní mateřské školy. Novým projektem 

jsou tzv. vzdělávací domy (viz kapitola 4.5.2). 

2.4.1.2 Primární stupeň 

Základní školy (Grundschulen) 

Základní školy zahrnují první čtyři roky povinné školní docházky, v Berlíně 

a Braniborsku jsou základní školy šestileté. Navštěvují je všechny děti ve věku 6-10 

(12) let. Základní školy jsou pouze veřejné. V prvních dvou ročnících vyučuje převážně 

pouze jeden, třídní, učitel. Počínaje 3. ročníkem vyučují některé předměty postupně 

1 učitelé na jejich výuku specializovaní, což umožňuje žákům lépe se připravit na výuku 

na nižším sekundárním stupni. Úkolem základní školy je zprostředkovat žákům 

vědomosti nezbytné pro pokračování na školách dalších stupňů, seznamovat je 

s okolním světem, rozvíjet jejich psychomotorické a sociální dovednosti, jejich 

schopnost samostatně myslet, učit se a pracovat. Učební plány obsahují tradičně 

zpravidla němčinu, matematiku, vlastivědu, umění, hudební a tělesnou výchovu, 

v posledních letech také cizí jazyky (viz též kapitola 6.1). Předmět vlastivěda 

(Sachunterricht) je třeba chápat široce, jako základy přírodních a sociálních věd; 

v jednotlivých spolkových zemích se jeho obsah liší; jeho původní název byl doslova 
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vlastivěda (Heimatkunde), v některých spolkových zemích nese oba názvy (Heimat-

und Sachunterricht). (Viz také případová studie o Hesensku.) 

Na úrovni primárního a preprimárního vzdělávání dochází v posledních letech, zvláště 

na základě doporučení iniciativy Forum Bildung (viz kapitola 1.1), k rozvoji celodenních 

škol a tzv. vzdělávacích domú (viz kapitola 4.2). 

Na preprimárním stupni připadá na vychovatele (včetně pomocných sil) průměrně 11 

dětí, na primárním stupni na učitele 19 žáků, na nižším sekundárním stupni 16 žáků, 

stejně jako na postsekudárním, neterciárním; na terciárním stupni je to 12 studentů na 

vyučujícího, což je spolu s oblastí předškolní výchovy příznivější, než činí průměr 

OECD (15/16). Přitom existují velké rozdíly mezi jednotlivými spolkovými zeměmi: 

zejména v nových spolkových zemích, v nichž se projevil silný pokles porodnosti 

a důsledky vystěhovalectví, je menší počet žáků ve třídách (OECD Veröffentlichung... 

2007). 

Orientační stupeň (Orientierungsstufe) 

Orientační stupeň zahrnuje 5. a 6. ročník, které jsou buď součástí dalšího stupně školy 

(orientační stupeň závislý na typu školy), nebo jsou samostatné (orientační stupeň 

nezávislý na typu školy). Orientační stupeň slouží k orientaci a podpoře žáků při volbě 

další školní dráhy. Jak připomíná B. von Kopp, tato forma se však realizuje pouze 

v omezené míře a je v poslední době na ústupu; propustnost mezi jednotlivými kurzy, 

zvi. směrem nahoru, je přitom minimální. 

Základní rysy utváření 5. a 6. ročníku jsou: a) společná základní vzdělávací nabídka 

s povinným jádrem předmětu, b) diferencované požadavky s cílem rozvíjet co nejlépe 

individuální výkonnost každého žáka, c) opatření k vyrovnání rozdílných - i sociálně 

podmíněných - předpokladů k učení, d) sledování individuální výkonnosti každého 

žáka a jeho pokroků v učení, také se zřetelem na požadavky vycházející z dalšího 

studia. Od 7. ročníku se postupně diferencují typy škol a průběh vzdělávání nabídkou 

předmětů a požadavky, které klade další studium. 

2.4.1.3 Nižší sekundární stupeň 

Školy tohoto stupně navazují na školu základní. Ve většině zemí jsou to hlavní školy 

(Hauptschulen), reálky (Realschulen), gymnázia (Gymnasien) a souhrnné školy 

(Gesamtschulen). V jednotlivých zemích existují po několik let nové typy škol s různým 

označením, spojující pedagogicky a organizačně hlavní školu a reálku, např. střední 

škola (Mittelschule /Sasko/), (Sekundärschule /Brémy, Sasko-Anhaltsko/), regulérní 

(typizovaná) škola (Regelschule /Durynsko/), integrovaná hlavní škola a reálka 

(Integrierte Haupt- und Realschule /Hamburk/) , spojená hlavní škola a reálka 
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(Verbundene Haupt- und Realschule /Berlín, Hesensko, Meklenbursko-Přední 

Pomořansko, Dolní Sasko/), regionální škola (Regionale Schule /Meklenbursko-Přední 

Pomořansko, Bavorsko/) a rozšířená reálka (Erweiterte Realschule /Sársko/), 

Oberschule (Braniborsko). Vyučovací hodina na těchto školách trvá 45 minut. Na 

němčinu připadá 3-5 vyučovacích hodin za týden, stejně jako na matematiku a první 

cizí jazyk. 

Hlavní školy (Hauptschulen) 

Hlavní školy jsou povinné pro všechny žáky, kteří nenavštěvují po základní škole jinou 

pokračující školu (weiterführende Schule). Končí 9., v některých zemích 10. ročníkem. 

Ve většině zemí je 10. ročník nabízen jako dobrovolný. Tento ročník navštěvuje kolem 

30 % žáků hlavních škol. Hlavní školy zprostředkují všeobecné vzdělání jako základ 

pro praktickou profesní přípravu. Ministerstvo školství má zájem na tom, aby jejich 

absolventi dosahovali středního vzdělání (mittleren Abschluss) a mohli pokračovat 

v dalším studiu. 

Reálky (Realschulen) 

Reálky jsou pokračující školy s 5 /7. až 10. ročníkem. Jejich absolvování umožňuje 

pokračování v přípravě pro náročná povolání na vyšších odborných školách, 

odborných gymnáziích nebo v nástavbovém studiu na gymnáziu. Zprostředkují 

rozšířené všeobecné vzdělání. 

Gymnázia (Gymnasien) 

Gymnázia jsou pokračující všeobecně vzdělávací školy, zahrnující 9 nebo 8 ročníků 

(5.-13., event. 12. ročník) nebo 7 ročníků (7.-13. ročník). Téměř všechny země nabízejí 

nebo plánují možnost ukončovat studium maturitní zkouškou již po 12 letech studia. 

V některých zemích, např. v Hesensku, již 13. ročník neexistuje. Existují také tzv. 

nástavbová gymnázia, jejichž návštěva předpokládá ukončenou reálku. Vysvědčení 

o ukončení studia na gymnáziu (tj. všeobecná vysokoškolská zralost, viz dále) 

opravňuje ke studiu na všech vysokých školách. 

Souhrnné školy (Gesamtschulen) 

V souhrnných školách jsou organizačně a obsahově zahrnuty různé formy 

pokračujících škol. Existují integrované souhrnné školy (společné vyučování všech 

žáků), aditivní a kooperativní souhrnné školy (různé typy škol nižšího sekundárního 

stupně ve společném školním zařízení). Tyto školy se však nevyskytují ve všech 

spolkových zemích. Nejvíce jich najdeme v Hesensku a Porýní-Falci. 

47 



Odborná gymnázia (Fachgymnasien) 

Odborná gymnázia připravují žáky na povolání; navazují na reálku neboj í ekvivalentní 

ukončení školy. Ukončení tříletého studia (11.-13. ročníku) opravňuje ke studiu na 

všech vysokých školách (všeobecná vysokoškolská zralost /viz dále/). 

Speciální (zvláštní) školy (Sonderschulen) 

Speciální školy existují na úrovni od primárního stupně po nižší sekundární stupeň. 

Pomocí speciálněpedagogických konceptů a podpůrných opatření vzdělávají žáky 

s různými druhy postižení (částečně i formou internátní). Cílem těchto škol je 

poskytnou žákům kromě vzdělávacích obsahů také pomoc pro jejich praktický život 

a sociální integraci. Speciálněpedagogická podpora není vázána pouze na speciální 

školy, může být realizována také na všeobecně vzdělávacích školách a školách 

připravujících na povolání. Různé formy této podpory i místa, kde může být 

realizována, stanoví ve svých doporučeních Konference ministrů školství. Postižené 

děti jsou vzdělávány samostatně nebo společně s dětmi bez postižení. V jednotlivých 

zemích nesou tyto školy různá označení: zvláštní škola (Sonderschule), škola pro 

postižené (Schule für Behinderte), podpůrná škola (Förderschule), podpůrné centrum 

(Förderzentrum). 

Učební osnovy příslušných všeobecně vzdělávacích škol (základních škol, hlavních 

škol, reálek a gymnázií) tvoří svými cíli, obsahy vyučování a požadavky na výkon žáků 

základ učebních osnov všech speciálních škol. Školy pro žáky s poruchami učení 

a mentálně postižené pracují podle vlastních směrnic, které vydávají ministerstva 

školství jednotlivých zemí. V porovnání s běžnými školami je věnováno výuce na 

speciálních školách více času a docházka do nich je o rok delší. K různým druhům 

postižení je pak přihlíženo také v metodách práce se žáky. 

2.4.1.4 Vyšší sekundární stupeň 

Tento stupeň zahrnuje všeobecně vzdělávací školy a školy připravující na povolání 

v plné nebo částečné formě, které navštěvují mladí lidé ve věku 16-19 let. 

Vyšší stupeň gymnázia (Gymnasiale Oberstufe) zahrnuje 11.-13. ročník (ve dvou 

zemích 10.-12. a 11.-12.) a člení se zpravidla na jednoletou úvodní fázi a dvouletou 

kvalifikační fázi. V ní se rozlišují podle stupně obtížnosti tzv. základní kurzy 

(Grundkurse) a kurzy podle výkonu (Leistungskurse), zprostředkující prohloubené 

vzdělání. Cílem přípravy na vyšším stupni gymnázia je získání všeobecné 

vysokoškolské zralosti, umožňující přijetí na vysokou školu i do profesní přípravy (viz 

kapitola 3.5.2). 
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K celodenním školám připravujícím na povolání patří zvi. vyšší odborná škola 

(Fachoberschule), profesní/odborné gymnázium (Berufliches Gymnasium/ 

Fachgymnasium), odborná škola pro povolání (Berufsfachschule), odborná škola 

(Fachschule) a další typy škol, které jsou v jednotlivých zemích zastoupeny již méně. 

Kromě několika málo škol neposkytují maturitu, a proto vlastně nejsou na stejné úrovni 

jako gymnázia. 

2.4.1.5 Příprava na povolání 

Systém přípravy na povolání je v Německu velmi pestrý a různorodý. Mladí lidé ji 

absolvují buď na školách s plnou školní docházkou, nebo na školách s částečnou 

školní docházkou doplněnou o přípravu v podnicích (tzv. duální systém). Učení 

v pracovním procesu je tradiční součástí německého vzdělávacího systému. Těžiště 

profesní přípravy tvoří získávání vědomostí, schopností a dovedností, které umožní 

absolventům úspěšně se uplatnit na pracovním trhu. Profesní příprava je organizována 

podle zásady: pokud možno nejširší, specializovaná podle potřeby. 

Ročník základní přípravy na povolání (Berufsgrundbildungsjahr) 

Účastníkům tohoto ročníku je zprostředkováno formou celodenního nebo částečného 

vyučování všeobecné vzdělání nebo vzdělání vztahující se k určité oblasti povolání. 

B. von Kopp doplňuje, že se jedná skutečně o základní přípravu, zpravidla pro žáky 

opakující ročník, případně o dodatečné získání vysvědčení o řádném ukončení školní 

docházky; úspěšnost jeho absolventů je přibližně 10%. 

Duální příprava na povolání (Duale Berufsausbildung) 

Duální příprava na povolání patří k charakteristickým rysům německého vzdělávacího 

systému a je hodnocena z národního i mezinárodního hlediska velmi kladně. Příprava 

na povolání se označuje jako duální proto, že probíhá na dvou místech - v podniku 

a škole pro povolání, tj. učňovské škole (Berufsschule). Tvoří hlavní oblast přípravy na 

výkon kvalifikovaného povolání v Německu; přípravu v tomto systému absolvuje více 

než 60 % daného populačního ročníku. Příprava na jednotlivá povolání probíhá na 

základě spolkových právních nařízení. V roce 2004 existovalo přibližně 350 uznaných 

povolání, na něž se lze připravovat. 

Cílem přípravy v tomto systému je poskytnout mladistvým široké profesní základní 

vzdělání a vědomosti a dovednosti nezbytné pro výkon kvalifikované profesní činnosti. 

Od roku 2004 je stanoveno, že společná profesní příprava ve škole a profesní 

poradenství začnou nejpozději dva roky před ukončením školy a všem žákům bude 

nabídnuta praxe v podnicích. Tím se má snížit podíl 20-29letých mužu bez 

ukončeného vyššího sekundárního stupně, kteří se ani nepřipravují na povolání, ani 
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nejsou zaměstnáni - který tvořil po roce 2000 asi 24 %. Zaváděním ročníku profesní 

přípravy s plnou školní docházkou již země přispěly v minulých letech ke zmenšení 

tohoto problému. 

Vyšší odborné školy (Fachoberschulen) 

Vyšší odborné školy navazují na reálku nebo jí ekvivalentní ukončení školy. Při 

celodenním vyučování trvá jejich návštěva dva roky, tedy 11. a 12. ročník. Vysvědčení 

o jejich ukončení opravňuje ke studiu na odborných vysokých školách. 

Profesní gymnázia/odborná gymnázia (Berufliche Gymnasien/Fachgymnasien) 

Tyto školy existují v některých zemích ve formě vyššího stupně gymnázia s těžištěm 

v profesní přípravě; studium na nich trvá také tři roky a vede k získání všeobecné 

vysokoškolské zralosti. 

Odborné školy pro povolání (Berufsfachschulen) 

Odborné školy pro povolání jsou celodenní školy s minimálně jednoroční délkou studia. 

Zpravidla je mohou navštěvovat dobrovolně absolventi povinné školní docházky jako 

přípravu na povolání nebo plnou profesní přípravu bez předchozí praktické přípravy na 

povolání. Jejich ukončení po dvou letech odpovídá odborné zralosti (Fachschulreife) 

rovnocenné ukončení reálky. Absolventi mohou získat vysvědčení o ukončené přípravě 

na povolání v duálním systému. 

Nástavbové školy pro povolání (Berufsaufbauschulen) 

Nástavbové školy pro povolání navštěvují mladiství, kteří absolvují přípravu na 

povolání, nebo pracují. Doba studia trvá při celodenním vyučování 1- 1,5 roku, při 

částečném 3 - 3,5 roku. Úspěšné ukončení těchto škol poskytuje odbornou zralost 

rovnocennou ukončení reálky. 

Zdravotní školy (Schulen des Gesundheitswesens) 

Zdravotní školy připravují absolventy pro neakademická povolání v oblasti 

zdravotnictví, např. zdravotní sestry, pečovatelky o nemocné děti, porodní asistentky, 

maséry, terapeuty dohlížející na pracovní léčbu aj. Mnohé školy jsou spojeny 

organizačně i prostorově s nemocnicemi, na nichž probíhá praktická příprava studentů. 

Odborné školy (Fachschulen) 

Odborné školy slouží dalšímu profesnímu vzdělávání. Navštěvují je dobrovolně 

absolventi profesní přípravy a s praktickými zkušenostmi z výkonu povolání, částečně 

také po dlouhodobé praxi nebo na základě prokázání nadání souvisejícího 

s příslušným oborem. Tyto školy zprostředkují další odborné vzdělání. Za určitých 
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podmínek mohou vést k odborné vysokoškolské zralosti (viz dále). Školní docházka na 

ně trvá při celodenním vyučování půl roku až tři roky, při částečném zpravidla 6-8 

pololetí. 

Vyšší odborné školy (Berufsoberschulen) 

Tyto školy existují pouze v některých zemích. Nabízejí absolventům s ukončeným 

středním vzděláním a ukončenou přípravou na povolání event, pětiletou praxí možnost 

získat ve dvouletém studiu (v rámci plné školní docházky) nebo víceletém (v rámci 

částečné školní docházky) vysokoškolskou zralost k oboru (viz dále). Při doložení 

znalosti druhého cizího jazyka umožňují získání všeobecné vysokoškolské zralosti. 

2.4.1.6 Terciární stupeň 

Pro úplnost představujeme stručně instituce působící na úrovni terciárního stupně. 

Univerzity (technické univerzity, technické vysoké školy) (Universitäten, 

Technische Universitäten, Technische Hochschulen) 

Představují tradiční typ vysokých škol; nabízejí široké spektrum studijních oborů. 

Spojují úkoly výuky a výzkumu. Mají právo promoce. 

Umělecké, hudební, teologické a pedagogické vysoké školy (Kunst-, Musik-, 

Theologische und Pädagogische Hochschulen) 

Tyto školy připravují studenty v oblasti výtvarného umění a tanečního umění a hudby, 

teology a učitele (viz 2.4.3). 

Souhrnné vysoké školy (Gesamthochschulen) 

Souhrnné vysoké školy (v roce 2004 pouze v Hesensku a Severním Porýní-Vestfálsku) 

spojují úkoly výzkumu, výuky a studia, které jinak plní univerzity a ostatní vysoké školy. 

Charakteristické je pro ně integrované studium. Označují se jako „Universität -

Gesamthochschulen". 

Odborné vysoké školy a odborné vysoké školy správní (Fachhochschulen und 

Verwaltungsfachhochschulen) 

Úkolem těchto škol je příprava na pracovní činnosti vyžadující užívání vědeckých 

poznatků a metod nebo schopnost umělecké tvořivosti. Nabízejí především studium 

inženýrství v oblasti hospodářství, zemědělství, sociální práce a výtvarnictví. Na 

vysokých školách státní správy Spolku a zemí se připravují úředníci pro výkon náročné 

služby ve státní správě. 
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Profesní akademie (Berufsakademien) 

Profesní akademie jsou vysokoškolské instituce v některých zemích, zprostředkující 

vědecky i prakticky orientovanou přípravu na povolání studiem v akademii a praxí 

v podnicích ve smyslu duálního systému. 

Podle údajů Německého statistického úřadu navštěvovalo ve školním roce 2006/07 

všeobecně vzdělávací školy 9 355 857 žáků, školy připravující na povolání 2 781 875 

žáků, v profesní přípravě byl 1 570 615 učňů, na vysokých školách studovalo 

1 979 445 studentů. 

2.4.1.7 Další vzdělávání (Weiterbildung) / Vzdělávání dospělých 

(Erwachsenenbildung) 

Další vzdělávání znamená pokračování ve vzdělávání nebo jeho opětovné zahájení po 

ukončení různě dlouhé fáze vzdělávání v dětství a mládí. Rozlišuje se další vzdělávání 

všeobecné a odborné. Do všeobecného se zahrnuje další vzdělávání politické 

a kulturní. Další vzdělávání je dobrovolné, různorodé, zajišťované řadou různých 

subjektů, stát v něm hraje subsidiární roli. 

Večerní školy a koleje (Abendschulen und Kollegs) 

Tyto vzdělávací instituce umožňují dospělým získat prostřednictvím tzv. druhé 

vzdělávací cesty (viz dále) vysvědčení o ukončení hlavní školy, reálky nebo o získání 

všeobecné vysokoškolské zralosti. Patří k nim večerní hlavní školy, večerní reálky 

a večerní gymnázia. Výuka probíhá ve večerních hodinách, přes den chodí její 

účastníci do zaměstnání. Na Kollegs se získává všeobecná vysokoškolská zralost; jsou 

to celodenní školy, jejich žáci nejsou zaměstnaní. 

2.4.2 Ukončování studia, závěrečné zkoušky / Přechody mezi stupni / Přijímání ke 

studiu 

Přijímání do škol nižšího sekundárního stupně probíhá zpravidla na základě 

doporučení ze základní školy. Ukončování studia na všeobecně vzdělávacích 

školách po 9. nebo 10. ročníku má v jednotlivých zemích různé označení. Dodatečné 

získání těchto forem ukončení studia na večerních školách a školách připravujících pro 

povolání je možné. Předpokladem přijetí na vyšší stupeň gymnázia je formální 

oprávnění, které žák získává po ukončení 10. ročníku. Všeobecnou vysokoškolskou 

zralost, tj. maturitu (allgemeine Hochschulreife), získávají ve většině zemí absolventi 

13. ročníku (9letých gymnázií). (Více o maturitní zkoušce v kapitole 3.5.) V současné 

době však probíhá ve většině spolkových zemí reorganizace těchto gymnázií na 
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gymnázia 8letá, a tedy dosažení všeobecné vysokoškolské zralosti po 12 letech studia. 

Závěrečná vysvědčení ze všeobecně vzdělávacích škol na sebe navazují a každé 

z nich otevírá široké spektrum možností dalšího studia. Závěrečné zkoušky hrají 

významnou roli nejen v profesní přípravě, ale také v dalším profesním vzdělávání 

a v přechodu do zaměstnání. Překážky při přechodu z profesní přípravy na vysoké 

školy jsou příliš vysoké. Přibližně 60 % mladistvých jednoho populačního ročníku 

pokračuje po ukončení školy v některé státem uznané formě přípravy na povolání. Pro 

ni jsou otevřeny dvě cesty: buď duální příprava na povolání ve státem uznávaném 

povolání, nebo školní vzdělávání v odborné škole pro povolání (Berufsfachschule). Pro 

přijetí do přípravy na povolání není v zásadě předepsán žádný způsob ukončení školy. 

Vysvědčení z reálky nebo maturita však zvyšují šanci na přijetí. Ukončená příprava na 

povolání znamená relativně dobrou ochranu před nezaměstnaností. Kromě toho si 

mladý člověk v jejím průběhu vydělává i vlastní peníze. 

V Německu existují čtyři základní vzdělávací cesty, z nichž si může člověk jednu 

zvolit podle způsobu ukončení studia (závěrečné zkoušky): 

1. vzdělávací cesta: od základní školy po vstup do zaměstnání 

2. vzdělávací cesta: doplnění školního vzdělání (získání příslušných osvědčení) 

3. vzdělávací cesta: studování bez maturity nebo oprávnění ke studiu na vysoké škole 

4. talentová zkouška: umožnění získání všeobecné vysokoškolské zralosti mimořádně 

nadaným pracujícím. 

a) 1. a 2. vzdělávací cesta 

Závěrečné vysvědčení z hlavní školy (Hauptschulabschluss) 

Je základem pro všechny další způsoby ukončení studia na všeobecně vzdělávacích 

školách. Úspěšně ukončenou přípravou na povolání získává člověk většinou také 

vysvědčení z hlavní školy. Je předpokladem pro přechod do některých odborných škol 

pro povolání, odborných škol nebo večerních reálek. 

Závěrečné vysvědčení ze střední školy/z reálky (mittlerer Bildungsabschluss/ 

Realschulabschluss) 

Závěrečné vysvědčení ze střední školy otevírá přístup k pestré nabídce forem 

navazujícího vzdělávání - všeobecného i profesní přípravy. Je předpokladem pro 

přijetí na většinu odborných škol pro povolání. Kromě toho opravňuje v některých 

zemích ke vstupu na vyšší odbornou školu (Fachoberschule/Berufsoberschule) -

v daném případě ve spojení s ukončenou přípravou na povolání, na níž lze získat 

odbornou vysokoškolskou zralost, nebo ve spojení s ukončenou přípravou na povolání 

k přestupu na vyšší odbornou školu (Berufsoberschule), jejíž ukončení vede k získání 
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vysokoškolské zralosti k oboru a spolu s prokázanou znalostí druhého cizího jazyka 

k získání všeobecné vysokoškolské zralosti. Toto vysvědčení je také většinou 

předpokladem pro přijetí do večerního gymnázia nebo Kolleg. 

Odborná vysokoškolská zralost (Fachhochschulreife) 

Hovorově se nazývá odborná maturita (Fach-Abitur). Opravňuje k přijetí na odborné 

vysoké školy. Přístup na tyto školy mají také uchazeči s dalšími dvěma druhy 

vysokoškolské zralosti - všeobecnou a k oboru. 

Vysokoškolská zralost k oboru, odborná maturita (fachgebundene Hochschulreife) 

Tato forma certifikátu (maturitního vysvědčení) opravňuje ke studiu pouze určitých 

oborů na univerzitách a vysokých školách (např. uměleckých a hudebních nebo 

technických); zpravidla těch, které uchazeč studoval již v odborné přípravě ve střední 

škole v postsekundárních kurzech. Které konkrétní obory to jsou, záleží na předchozím 

vzdělání a na předpisech příslušné spolkové země. 

Všeobecná vysokoškolská zralost, maturita (allgemeine Hochschulreife) 

Všeobecná vysokoškolská zralost, tedy maturita, opravňuje ke studiu všech oborů na 

univerzitách a vysokých školách (blíže viz kapitola 3.5). 

Ve všech spolkových zemích mají kromě toho pracující bez vysokoškolské zralosti za 

určitých podmínek možnost začít studovat na vysoké škole. Tu dává také složení 

talentové zkoušky. 

b) 1. vzdělávací cesta 

První vzdělávací cesta zahrnuje všeobecně vzdělávací školy a školy připravující na 

povolání, tedy dobu od zahájení školní docházky po přechod do povolání nebo po 

získávání vyšších kvalifikací formou nástavbového studia. Přitom existují regionální 

rozdíly v typech škol a způsobech jejich ukončování. 

Příklad: Hesensko 

Všeobecně vzdělávací školy (allgemein bildende Schulen) podpůrná škola 

(Förderschule), základní škola (Grundschule), podpůrný ročník (Förderstufe), souhrnná 

škola (kooperativní/integrativní) (Gesamtschule /kooperativ/integrativ/), hlavní škola 

(Hauptschule), reálka (Realschule), spojená hlavní škola a reálka (Verbundene Haupt-

und Realschule), gymnázium (Gymnasium). 

Školy připravující na povolání (berufliche Schulen) ročník přípravy na povolání 

(Berufsvorbereitungsjahr), ročník základní přípravy na povolání (Berufs-
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grundbildungsjahr), škola pro povolání (Berufsschule), vyšší odborná škola 

(.Berufsfachschule), vyšší odborná škola (Fachoberschule), gymnázium pro povolání 

(Berufliches Gymnasium), odborná škola (Fachschule). 

Vysoké školy a akademie připravující na povolání (Hochschulen und 

Berufsakademien) univerzita (Universität), umělecká vysoká škola (Kunst-

hochschule), odborná vysoká škola (Fachhochschule), akademie připravující na 

povolání (Berufsakademie), dálkové studium (Fernstudium). 

Příklad: Sasko 

Všeobecně vzdělávací školy (allgemein bildende Schulen) podpůrná škola 

(Förderschule), základní škola (Grundschule), třídy s orientační funkcí (Klassen mit 

orientierender Funktion), střední škola (Mittelschule), gymnázium (Gymnasium). 

Školy připravující na povolání (berufliche Schulen) škola pro povolání 

(Berufsschule), ročník přípravy na povolání (Berufsvorbereitungsjahr), ročník základní 

přípravy na povolání (Berufsgrundbildungsjahr), vyšší odborná škola (Berufs-

fachschule), vyšší odborná škola (Fachoberschule), odborná škola (Fachschule), 

gymnázium pro povolání (Berufliches Gymnasium). 

Vysoké školy a akademie připravující na povolání (Hochschulen und 

Berufsakademien) univerzita (Universität), umělecká vysoká škola (Kunst-

hochschule), odborná vysoká škola (Fachhochschule), Saská akademie přípravy na 

povolání (Berufsakademie Sachsen), dálkové studium (Fernstudium). 

c) 2. vzdělávací cesta - cesty k dodatečnému získání školního závěrečného 

vysvědčení 

Závěrečná vysvědčení hrají významnou roli při přechodu do zaměstnání. Závěrečná 

vysvědčení ze všeobecně vzdělávacích škol na sebe navazují a každé z nich otevírá 

široké spektrum možností dalšího studia. Chybějící vysvědčení lze získat dodatečně, 

např. v různých formách studia při zaměstnání - zvi. na večerních hlavních školách 

(Abendhauptschulen), večerních reálkách (Abendrealschulen), na Kollegs 

a prostřednictvím televizních kurzů. 
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Příklad: Hesensko 

Dodatečné získání školního vzdělání 2. vzdělávací cestou: (Nachholen schulischer 

Abschlüsse auf dem 2. Bildungsweg): vysvědčení o ukončení hlavní školy/Kvalifikující 

vysvědčení o ukončení hlavní školy (Hauptschulabschluss/Qualifizierender 

Hauptschulabschluss), vysvědčení o ukončení střední školy (vysvědčení o ukončení 

reálky) (Mittlerer Abschluss ARealschulabschlussí), odborná vysokoškolská zralost 

(Fachhochschulreife), všeobecná vysokoškolská zralost (allegemine Hochschulreife). 

Navíc jsou možné: zkouška pro nežáky (Nichtschülerprüfung, také 

Schulfremdenprüfung, Externenprüfung), talentová zkouška (Begabtenprüfung), 

Studienkolleg 

Příklad: Sasko 

Dodatečné získání školního vzdělání 2. vzdělávací cestou: (Nachholen schulischer 

Abschlüsse auf dem 2. Bildungsweg): vysvědčení o ukončení hlavní školy/Kvalifikující 

vysvědčení o ukončení hlavní školy (Hauptschulabschluss/Qualifizierender Haupt-

schulabschluss), vysvědčení o ukončení střední školy (vysvědčení o ukončení reálky) 

(Mittlerer Abschluss /Realschulabschlussf), odborná vysokoškolská zralost 

(Fachhochschulreife), všeobecná vysokoškolská zralost (allegemine Hochschulreife). 

Navíc je možné: zkouška pro nežáky (Schulfremdenprüfung, také Nichtschülerprüfung, 

Externenprüfung), Studienkolleg. 

Zkouška pro nežáky (Nichtschülerprüfung). Vysvědčení o ukončení všeobecného 

vzdělávání lze získat také po samostatné přípravě na základě zkoušky pro nežáky. 

Instituce pro vzdělávání dospělých, např. lidové vysoké školy nebo soukromé instituce, 

nabízejí také kurzy připravující na tuto zkoušku. Předpoklady pro přijetí ke zkoušce se 

v jednotlivých zemích liší. Složením této zkoušky lze získat osvědčení o ukončení 

hlavní školy nebo reálky (středního vzdělání), odbornou nebo všeobecnou 

vysokoškolskou zralost. 

Talentová zkouška (Begabtenprüfung) umožňuje mimořádně nadaným pracujícím 

v některých zemích získat všeobecnou vysokoškolskou zralost. Stejně jako při zkoušce 

pro nežáky není podmínkou předchozí absolvování nějaké školy; příprava na zkoušku 

probíhá samostatně. Přesto v některých zemích existují vzdělávací instituce, které 

pomáhají zájemcům se na tuto zkoušku připravit. Ve většině zemí musí zájemci 

o danou zkoušku splňovat následující předpoklady: ukončená příprava na povolání, 

několik let praxe a minimální věk 25 let. Ostatní požadavky se v jednotlivých zemích 
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Studienkolleg připravuje uchazeče se zahraničním oprávněním k přístupu na vysokou 

školu v jednoletém kurzu na tzv. zjišťující zkoušku, pokud takovou zkoušku, ověřující 

jejich vysokoškolskou zralost, musí uchazeči složit. V rámci této přípravy existují různé 

kurzy, např. biologie, germanistiky, technických oborů aj. Předpoklady pro přijetí ke 

zkoušce se v jednotlivých zemích liší. Složením této zkoušky lze získat osvědčení 

o vysokoškolské zralosti k oboru (viz výše). 

d) 3. vzdělávací cesta - studium bez maturity 

Vedle dlouholeté možnosti pro mimořádně nadané umělce začal být později ve všech 

16 spolkových zemích upravován přístup na vysoké školy pro profesně kvalifikované 

uchazeče, kteří nemají požadované oprávnění k vysokoškolskému studiu, tedy tři 

druhy vysokoškolské zralosti. Tzv. třetí vzdělávací cesta zpravidla navazuje na 

předchozí profesní kvalifikaci, takže oprávnění ke studiu se vztahuje většinou 

k určitému oboru. Podle novely Rámcového vysokoškolského zákona z roku 1998 

a příslušných změn na úrovni jednotlivých zemí existuje ve všech spolkových zemích 

možnost studovat na vysokých školách také bez oprávnění k přístupu na vysokou 

školu. 

Podmínky přijetí na vysokou školu bez maturity závisí na předpisech jednotlivých 

zemí. Téměř každá spolková země však vyžaduje úspěšně ukončenou profesní 

přípravu a víceletou příslušnou praxi event, další vzdělávání (např. pro povolání mistr, 

technik, odborník v oblasti výchovy a péče aj.). Kromě toho stanoví některé země další 

podmínky: minimální věk 24 let, dobré známky na vysvědčeních z předchozí profesní 

přípravy, bydliště v příslušné spolkové zemi, ukončené střední vzdělání a doklad 

o přípravě na zkoušku. Ne vždy je přijetí na vysokou školu možné přímo. Často je 

součástí přijímacího řízení zkouška prokazující předpoklady uchazeče o studium 

daného oboru nebo tzv. studium na zkoušku (Probestudium), realizované v prvních 2-4 

semestrech. V zásadě se rozlišují následující modely: přijímací zkouška, studium na 

zkoušku, přímé přijetí/přijímací pohovor a mistrovské studium (Meisterstudium). Toto 

studium je určeno pro uchazeče se složenou mistrovskou zkouškou, také techniky 

a odborníky v oblasti výchovy a péče. Mistři jsou buď přijímáni přímo na všechny 

vysoké školy (Hesensko, Dolní Sasko) nebo na odborné vysoké školy (Severní Porýní-

Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko), někdy musí absolvovat poradenský rozhovor (Hamburk). 

V Bavorsku a Durynsku mohou být uchazeči přijati na vysoké školy prostřednictvím 

studia na zkoušku. Ve všech uvedených případech stačí k přijetí do předběžné 

přípravy složená mistrovská zkouška. Kromě toho vyžadují některé země i další 

předpoklady: ukončenou přípravu na povolání a víceletou praxi (Bádensko-
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Virtembersko, Berlín, Braniborsko, Brémy, Porýní-Falc a Šlesvicko-Holštýnsko). 

Studium probíhá ve třech základních formách: jako celodenní, částečné a dálkové. 

2.4.3 Vzdělávání učitelů 

Vzdělávání učitelů se člení v zásadě do dvou fází: vysokoškolské studium 

a pedagogicko-praktická příprava (přípravná služba), tzv. referendariát. Referendariát 

se realizuje v praktických seminářích (studijních seminářích) a ve školách, trvá 

zpravidla 24 měsíce a ukončuje se druhou státní zkouškou. Na vysokých školách 

pedagogických se připravují učitelé pro výuku v základních školách, hlavních školách 

a reálkách, částečně také ve speciálních školách (v Bádensku-Virtembersku, Sasku-

Anhaltsku, Šlesvicku-Holštýnsku a Durynsku). V ostatních zemích probíhá příprava 

učitelů na univerzitách, technických univerzitách/vysokých školách, souhrnných 

vysokých školách a vysokých školách uměleckých a hudebních. Podmínkou přijetí ke 

studiu učitelství je získání vysokoškolské zralosti (viz výše). 

Podle údajů OECD z roku 2007 počet absolventů učitelství klesá, což znamená, že 

v příštích letech bude obtížné nahradit učitele odcházející do důchodu. Na dramatický 

nedostatek učitelů v Německu poukázal německý tisk již na podzim roku 2005. 

Zdůraznil, že je největší od 60. let minulého století. Podle odhadu Německého svazu 

filologů chybělo v celé zemi na začátku školního roku 2005/06 asi 10 000 učitelů, a to 

na všech typech škol. Počet učitelů klesal méně pouze v nových spolkových zemích, 

kde jich ještě nebyl akutní nedostatek. Velký nedostatek učitelů se projevil ve starých 

spolkových zemích, zvi. ve strukturálně slabých a venkovských oblastech. Deník Die 

Welt informoval, že velký nedostatek učitelů je např. v Bavorsku. Proto bavorská 

ministryně školství snížila u kterých kombinací (matematika-fyzika, němčina-angličtina, 

němčina-francouzština) požadavky na přechod učitelů do státní služby. U těchto oborů 

by tak mohli nastoupit do zaměstnání všichni uchazeči příslušného ročníku. Toto 

řešení však bylo považováno za problematické, neboť snižuje kvalitativní požadavky 

na učitele. Jak deník uvedl, vedení téměř všech škol v Německu se potýká s vlnou 

odchodu učitelů do důchodu. Během příštích 10 let dosáhne věkové hranice odchodu 

do důchodu 40 % učitelu. Dosud se dařilo zastírat dramatičnost situace prodlužováním 

pracovní doby a zvyšováním věku odchodu do důchodu. Svaz filologů navrhl povolat 

do práce již penzionované učitele a ženy-učitelky, které dříve nemohly najít zaměstnání 

jako učitelky. 

Vzdělávání učitelů v jednotlivých spolkových zemích nebylo dlouho podrobeno žádné 

seriózní vnější evaluaci. Konference ministrů školství vypracovala proto znalecký 

posudek, v němž se pokouší odpovědět na otázku, jak by měla být prováděna 
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evaluace první a druhé fáze učitelského vzdělávání. Došla k závěru, že účinnost 

a další vývoj učitelského vzdělávání by měly být chápány a posuzovány na základě 

předem definovaných kritérií, tzv. standardů. Tyto standardy by měly být zaměřeny na 

jeden vzorový příklad učitele, formulovány ve vztahu k typu školy a k předmětu (oboru), 

představovat měřítko kvality a moci být realizovány v praxi. 

V prosinci roku 2004 schválila Konference ministrů školství na základě tohoto posudku 

a aktuálních diskusí ve spolkových zemích tzv. Standardy pro vzdělávání učitelů: vědy 

o vzdělávání (Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften). Vědy 

o vzdělávání zahrnují v jejím pojetí vědecké disciplíny zabývající se procesy výchovy 

a vzdělávání, vzdělávacími systémy a jejich rámcovými podmínkami. Standardy 

popisují požadavky na práci učitelů. Týkají se jejich kompetencí, a tím schopností, 

dovedností a postojů, které by měli mít pro výkon svého povolání. Formulují 

kompetence ve vědách o vzdělávání, které mají mimořádný význam pro profesní 

přípravu a běžný pracovní den učitelů a na něž může navazovat jejich další vzdělávání 

(Fort- und Weiterbildung). Standardy pro vzdělávání učitelů: vědy o vzdělávání 

převzaly spolkové země jako základ pro své vzdělávání učitelů ve studijním roce 

2005/2006. Umožňují tak jednotlivým zemím vzdělávání učitelů pravidelně hodnotit. 

Jejich zavedení je podstatnou součástí úsilí o zajištění a další rozvoj kvality školního 

vzdělávání (Das Bildungswesen... 2007). 

Změny zaznamenává přípravné a další vzdělávání učitelů cizích jazyků, v němž se 

odrážejí nové metody výuky cizím jazykům na školách, snižování věku dětí, od něhož 

výuka cizím jazykům začíná a zavádění výuky některým předmětům v cizích jazycích. 

Ze zprávy OECD z roku 2005 vyplývá, že platy německých učitelů jsou na vysoké 

úrovni. V mezinárodním srovnání dobré finanční ohodnocení německých učitelů činí 

učitelské povolání konkurenceschopným vůči jiným vysoce kvalifikovaným činnostem. 

Plat učitelů na primárním stupni je v Německu o více než třetinu vyšší, než je průměr 

OECD. Podobně je tomu na nižším sekundárním stupni. I na vyšším sekundárním 

stupni učitelé vydělávají mimořádně hodně. (Počet vyučovacích hodin za týden i za rok 

je v Německu nad průměrem OECD.) 

2.4.3.1 Vzdělávání učitelů v Hesensku 

V Hesensku se připravují učitelé pro tyto typy škol: základní školy, hlavní školy 

a reálky, gymnázia, školy připravující na povolání a podpůrné školy. Obsahem 

studijních seminářů je pedagogika, oborové didaktiky a další témata významná 

z hlediska vzdělávání; praxe na školách má podobu hospitací, výuky pod vedením 

vyučujících, samostatné výuky a zvláštních školních akcí. Příprava učitelů pro všechny 
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typy škol se realizuje na vědeckých nebo uměleckých vysokých školách a v přípravně 

službě v délce 24 měsíců ve studijních seminářích a ve školách. Vědecká příprava 

končí první státní zkouškou, pedagogická příprava končí druhou státní zkouškou. 

Předpokladem přijetí ke studiu učitelství je zpravidla všeobecná vysokoškolská zralost 

(viz výše), pro učitelství ve školách připravujících na povolání také praktická profesní 

příprava v délce 12 měsíců. O přijetí do přípravné služby rozhoduje Úřad pro 

vzdělávání učitelů v Kasselu. Příprava učitelů pro výuku v základní škole zahrnuje 

vědy o výchově, společenské vědy, obecnou didaktiku základní školy, vyučovací 

předměty němčina a matematika pro základní školu, hudebně-estetické vzdělávání, 

pohybovou výchovu a jeden volitelný předmět včetně jeho didaktiky. Způsobilost 

k vyučování v základních školách opravňuje učitele rovněž k vyučování němčině, 

matematice a volitelnému předmětu v 5. a 6. ročníku v hlavních školách, reálkách 

a v gymnáziích, pokud výuka tomuto předmětu pokračuje také na nižším sekundárním 

stupni. Obsahem přípravy učitelů pro výuku v hlavní škole a reálce jsou vědy 

o výchově, společenské vědy a nejméně dva vyučovací předměty včetně jejich 

didaktik. Způsobilost k vyučování v těchto školách opravňuje učitele také k vyučování 

na nižším stupni gymnázia a k výuce všeobecně vzdělávacím předmětům ve školách 

připravujících na povolání, pokud spadají do nižšího sekundárního stupně. Při přípravě 

učitelů pro výuku ve výše uvedených třech typech škol mohou studenti volit jeden 

vyučovací předmět ze seznamu 8 předmětů, nebo dva vyučovací předměty ze 

seznamu 21 předmětů. Studium trvá 7 semestrů. Rovněž příprava učitelů pro výuku 

na gymnáziu zahrnuje vědy o výchově, společenské vědy a dva vyučovací předměty. 

Trvá 9 semestrů. Způsobilost k vyučování na gymnáziích opravňuje učitele také 

k vyučování na hlavních školách a reálkách a k výuce všeobecně vzdělávacím 

předmětům ve školách připravujících na povolání. Vědecká příprava učitelů na výuku 

ve školách připravujících na povolání se realizuje pro živnostensko-technické směry 

na Technické univerzitě Darmstadt, pro obchodní směry na Univerzitě Johanna 

Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem nebo na Souhrnné vysoké škole 

v Kasselu a pro směry v sektoru zemědělství, domácího hospodářství a potravinářství 

na univerzitě Justuse Liebiga v Gießenu. Studium trvá 9 semestrů. Způsobilost 

k vyučování ve školách připravujících na povolání opravňuje učitele také k vyučování 

v hlavních školách, reálkách a gymnáziích. Příprava učitelů na výuku v podpůrných 

školách zahrnuje základní studium v délce 9 semestrů s těžištěm ve dvou 

speciálněpedagogických směrech a jednom vyučovacím předmětu na univerzitách ve 

Frankfurtu nad Mohanem nebo v Gießenu nebo čtyřsemestrové doplňkové studium na 

univerzitě v Gießenu. Předpokladem přijetí do tohoto studia je buď získané oprávnění 

pro učitelství v hlavních školách nebo reálkách, nebo složená první státní zkouška pro 
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jednu z forem tohoto učitelství. Způsobilost k vyučování v podpůrných školách 

opravňuje učitele rovněž k vyučování v základních školách a ve vystudovaném 

předmětu také v hlavních školách, reálkách a ve speciálních větvích škol připravujících 

na povolání. 

2.4.3.2 Vzdělávání učitelů v Sasku 

Vzdělávání učitelů se skládá ze dvou fází: vysokoškolského studia a pedagogicko-

praktické přípravy. Uskutečňuje se na Technické univerzitě v Drážďanech, Univerzitě 

v Lipsku, Vysoké škole hudební v Drážďanech a Vysoké škole hudební a divadelní 

v Lipsku. Pedagogicko-praktická příprava ve formě přípravné služby se koná ve 

vzdělávacích institucích Saské vzdělávací agentury v Dráždánech a Lipsku a ve 

školách. Na konci každé fáze skládají studenti státní zkoušku. Složením druhé státní 

zkoušky získají jedno z následujících oprávnění: k vyučování v základních školách, 

středních školách, podpůrných školách, gymnáziích a ve školách připravujících na 

povolání. Předpokladem přijetí ke studiu učitelství je vysokoškolská zralost, získaná po 

12 nebo 13 letech složením maturitní zkoušky. Saské vysoké školy zavádějí 

v současné době bakalářské a navazující magisterské studium. Pro přijetí do 

magisterského studia existuje zvláštní přijímací řízení. 

Další vzdělávání učitelů, organizované ve státních školách, má dvě základní podoby: 

Weiterbildung a Fortbildung. Die staatliche Lehrerweiterbildung zahrnuje veškerá 

opatření, která vedou ve formě studia při zaměstnání, organizovaného univerzitou 

nebo jinou uznanou vzdělávací institucí, po složení státní zkoušky k získání vysvědčení 

o vědeckém ukončení studia. Die staatliche Lehrerfortbildung zahrnuje všechna 

kvalifikační opatření realizovaná v rámci studia při zaměstnání, která odpovídají svým 

obsahem a svou aktuálností profesním kompetencím učitelů ve smyslu celoživotního 

učení. Tato forma studia nevede k jeho vědeckému nebo profesně kvalifikačnímu 

ukončení. Certifikáty získané z kurzů této formy dalšího vzdělávání pokrývají potřebu 

učitelů ve školství. Programy této formy dalšího vzdělávání se dělí podle typů škol 

a předmětů. 
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3. E V A L U A C E V Z D Ě L Á V A C Í H O S Y S T É M U A V Z D Ě L Á V A C Í C H ZAŘÍZENÍ 

Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení se stává stále častěji aktuálním 

tématem vzdělávací politiky řady vyspělých zemí. Poprvé byla zahrnuta i do zprávy OECD 

Education at a Glance 2007. Jedním z jejích hlavních kritérií je školní úspěšnost žáků. 

Pravidelná sledování školních výkonů žáků zahrnují silné a slabé stránky školství 

a umožňují navrhovat opatření ke zlepšování jeho kvality. V Německu je otázka školní 

úspěšnosti žáků již po několik let předmětem veřejných diskusí probíhajících v rámci 

vzdělávací politiky. Kvalita výuky je považována v souladu s mezinárodním pojetím za 

klíčovou pro kvalitu vzdělávacího systému. Na spolkové úrovni se zabývá touto 

problematikou Stálá konference ministrů školství zemí ve Spolkové republice Německo 

(Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 

krátce Kultusministerkonferenz, KMK), na úrovni spolkových zemí jednotlivá ministerstva 

školství, školní inspekce a samotné školy. Konference ministrů školství se podílí 

v současné době na významných mezinárodních a národních výzkumech školní 

úspěšnosti žáků, zejména PISA (s národními doplňky), PIRLS/IGLU a DESI (viz dále). 

Dané téma je aktuální i v České republice, kde v posledních letech prošla změnou školní 

inspekce, předmětem diskusí je podoba maturitní zkoušky, existence zkoušek při 

přechodu žáků na víceletá gymnázia, jejichž zrušení by měla legalizovat novela školského 

zákona, žáci se zapojují do akce Maturita nanečisto, Národních srovnávacích zkoušek 

organizovaných společností Scio apod. Proto jsme se rozhodli věnovat tomuto tématu 

samostatnou kapitolu. 

3.1 Strategie monitorování vzdělávacího systému 

Diskuse o evaluaci ve vzdělávání, tj. o systematickém hodnocení organizačních 

struktur, procesů učení a vyučování a výkonů žáků s cílem zlepšení jeho kvality, začala 

v Německu teprve koncem 80. let 20. století, tedy později než v jiných evropských 

zemích. I když se zde pojem evaluace dosud neinstitucionalizoval, neznamená to, že 

neexistují příslušné kontrolní funkce. Úkoly zajišťování kvality vzdělávání a jeho 

evaluace plní Státní školská a vysokoškolská inspekce, statistická šetření Spolku 

a zemí a výzkum vzdělávání realizované v institucích podřízených Spolkovému 

ministerstvu pro vzdělávání a výzkum (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

BMBF), event, zemským ministerstvům školství nebo společně řízených Spolkem 

a zeměmi. 

Po mnoho desetiletí byla v centru pozornosti německé vzdělávací politiky převážně 

organizace školy, její struktura a kvalita obsahu, méně samo vyučování. Pokládalo se za 
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samozřejmost, že ve srovnatelných třídách dosahují žáci podobných výsledků a že 

němečtí žáci vycházejí ze srovnání se žáky z jiných zemí relativně dobře. 

Těmito předpoklady poprvé otřásly teprve výsledky studie TIMSS uveřejněné v roce 1997 

(viz 3.2.1). Na jejich základě se rozhodla Konference ministrů školství zaměřit se 

intenzivně na zajišťování kvality německého školství. Neuspokojivé výsledky německých 

žáků potvrdily také studia PISA a, v menší míře, IGLU (viz 3.3.2). Na základě jejich 

výsledků a v souladu s mezinárodním vývojem se přesunula pozornost více na procesy 

a výsledky učení. Představitelé německé vzdělávací politiky považují za nezbytné, aby 

tento proces pokračoval a byl průběžně kontrolován a regulován. 

Zajišťování kvality prostřednictvím evaluace vzdělávacích institucí bylo také jedním 

z doporučení iniciativy Forum Bildung (viz kapitola 1.1). V červnu roku 2002 se rozhodli 

ministři školství zavést celoněmecky platné vzdělávací standardy. V následujících 

letech byly schváleny pro primární stupeň, hlavní školu a střední školu (viz dále). 

V roce 2004 schválila Konference ministrů školství standardy pro vzdělávání učitelů: 

vědy o vzdělávání (Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften, viz 

kapitola 2.4.3). V roce 2004 byl zjejího podnětu založen Institut pro rozvoj kvality ve 

vzdělávání (viz 3.4). 

Úkolem státu ve sféře školství je zajistit pro všechny děti a mladistvé nezávisle na jejich 

sociálním původu a rodinné situaci co nejlepší podporu. Aby mohl být tento úkol splněn, 

musí být pro jednotlivé školy i celý vzdělávací systém stanoveny cíle a systematicky 

kontrolováno jejich plnění. Tyto cíle se týkají různých oblastí a úrovní vzdělávání. Spolkové 

země a Konference ministrů školství musí vedle stávajících forem sledování vzdělávacího 

systému vytvářet také formy nové. 

V červnu 2006 schválila Konference ministrů školství celkovou strategii monitorování 

vzdělávání. Jejím cílem je systematicky a vědecky podloženě zjišťovat výsledky učení 

žáku, analyzovat možné důvody případných neuspokojivých výsledků a z toho vyvozovat 

pro vzdělávací politiku a správu vhodná opatření. 

Koncepce Konference ministrů školství k monitorování vzdělávání se skládá 

ze čtyř vzájemně propojených oblastí, jimž jsou: a) mezinárodní průzkumy školní 

úspěšnosti (PIRLS/IGLU, TIMSS, PISA), b) centrální ověřování vzdělávacích standardů, 

umožňující porovnávaní jejich efektivity mezi spolkovými zeměmi, c) srovnávací práce 

k celoněmeckému ověřování kvality práce škol v rámci jednotlivých zemí i celého 

Německa, d) zprávy o vzdělávání společně vypracovávané Spolkem a zeměmi. 

Celková strategie Konference ministrů školství, zaměřená na monitorování vzdělávání, 

slouží systematickému získávání informací o vzdělávacím systému. Její poznatky jsou 
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využitelné ve vzdělávací politice, na úrovni jednotlivých škol i tříd. Hrají významnou roli 

při rozhodování o struktuře vzdělávacího systému, o podobě kurikula, v rozvoj či 

inovaci škol i ve zkvalitňování výuky. 

Propojení jednotlivých úrovní aktivit v dané oblasti umožňují od roku 2008 jako společný 

vztahový rámec pro spolkové země: 

o školní evaluace 

o monitorování vzdělávání 

o srovnávání zemí 

o vypracovávání zpráv o vzdělávání. 

Daná strategie Konference ministrů školství nepředstavuje celkovou koncepci dalšího 

rozvoje celého vzdělávacího systému, ale měla by se stát součástí dalších hlavních oblastí 

zájmu vzdělávací politiky, jimiž jsou: 

o raná podpora imigrantú a sociálně znevýhodněných v Německu 

o příprava koncepce dalšího vzdělávání a materiálů k vývoji vyučování založeného na 

kompetencích a standardech 

o koncepce a materiály pro němčinu jako úkol pro všechny předměty 

o přípravné a další vzdělávání učitelů s ohledem na zlepšování jejich schopností 

diagnostikování, zacházení s heterogenitou a individuální podpory 

o vypracovávání souboru úkolů pro němčinu a matematiku, které lze flexibilně užívat 

při jejich vyučování (Gesamtstrategie ... 2006). 

V roce 2003 byla z podnětu Konference ministrů školství poprvé zveřejněna zpráva 

o vzdělávání v Německu (Bildungsbericht für Deutschland), která se soustředila 

v podstatě na všeobecně vzdělávací školství. Za první rozsáhlou empirickou kritickou 

analýzu popisující německé školství jako celkový systém je považována zpráva 

Vzdělávání v Německu (Bildung in Deutschland) z roku 2006 (viz kapitola 1.3). 

Rozvoj kvality je v centru pozornosti Konference ministrů školství i nadále: na úrovni 

primárního až vyššího sekundárního vzdělávání jde zejména o překonání úzké 

souvislosti mezi sociálním původem a osvojováním kompetencí žáků. Zvláštní úsilí má 

být zaměřeno na zkvalitňování výkonů žáků s horšími výsledky v učení a dětí 

a mladistvých z rodin imigrantú. 

3.2 Evaluace škol 

Školní inspekce vykonává na úrovni primárního až vyššího sekundárního vzdělávání 

dohled odborný, právní a služební. Odborný se týká vyučování a výchovy, právní 

znamená kontrolu zákonnosti správy nebo řízení vnějších školských záležitostí 

65 



vykonávané zřizovateli škol - tj. např. zřizování a údržba školních budov; služební 

dohled je vykonáván nad učiteli a řediteli veřejných škol, nad plněním jejich povinností. 

Zvláštní pedagogický dohled a vědecké hodnocení konají při školských (modelových, 

inovativních) pokusech školní inspekce a zemské instituty školní pedagogiky 

Doprovodný výzkum sleduje účinnost reformních opatření a podmínek pro jejich 

úspěšné zavedení a vyvíjí kritéria a doporučení k jejich zobecnění. To se týká např. 

zavádění nových učebních osnov, jimž zpravidla předchází jejich ověřování. Inspekce 

a zemské instituty školní pedagogiky tak přispívají svými poradenskými, podpůrnými 

a koordinačními opatřeními ve školách a poskytováním zpráv nadřízeným orgánům 

k evaluaci a dalšímu rozvoji školství. 

V posledních letech vyvíjely všechny spolkové země iniciativy zaměřené na vytváření 

opatření zajišťujících kvalitu školního vzdělávání na úrovni školského systému a na 

úrovni jednotlivých škol, vycházející za rámec tradičního souboru nástrojů školní 

inspekce. Z přehledu opatření k rozvoji a zajišťování kvality ve všeobecně 

vzdělávacích školách spolkových zemí, uvedeného v první zprávě o vzdělávání 

v Německu z roku 2003 (Bildungsbericht für Deutschland), vyplývá, že země přijaly 

řadu opatření, při jejichž realizaci kombinují různé metody rozvoje a zajišťování kvality 

vzdělávání. Patří k nim mj.: nové pojetí nebo další vývoj rámcových učebních osnov; 

srovnávací práce přesahující školu, především v kmenových předmětech; zavádění 

vnější evaluace; vypracovávání standardů; management kvality ve školách (Das 

Bildungswesen in der BRD.. 2005). 

Tyto metody jsou součástí strategií rozvoje a zajišťování kvality vzdělávání jednotlivých 

zemí, které zahrnují mj. posilování školní autonomie, vytváření školních programů nebo 

profilů, podporu spolupráce mezi školami a zesilování poradenské funkce školní 

inspekce. V zemích, v nichž je vnější evaluace škol upravena zákonem, za ni 

odpovídají zpravidla školské úřady, někde také zemské instituty školní pedagogiky. 

V rámci těchto společných strategií je kladen důraz na opatření k evaluaci jednotlivých 

škol. Ve většině spolkových zemí přitom hraje významnou roli vytváření školních 

programů. Novelizovaný zákon o profesní přípravě zdůrazňuje zajišťování kvality 

v duální přípravě na povolání. 

3.3 Srovnávání školní úspěšnosti žáků 

3.3.1 Účast Německa v mezinárodních srovnáváních školní úspěšnosti 

Jak jsme již uvedli výše, neuspokojivé výsledky žáků v mezinárodních srovnáváních 

školní úspěšnosti byly hlavním důvodem výraznější orientace německé vzdělávací 
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politiky na zjišťování kvality vzdělávání, zvi. jeho procesů a výsledků. O empirickém 

výzkumu školního vzdělávání pojednává předposlední kapitola této studie. V této 

kapitole připomeneme některé jeho aspekty a výsledky pouze v souvislosti s jejím 

hlavním tématem - školní úspěšností žáků. 

Německo se zapojovalo po dlouhé období do mezinárodních výzkumů školní 

úspěšnosti nepravidelně a zřídka. Převážně průměrné výsledky žáků málokoho 

znepokojovaly; většinou byly ignorovány. Na počátku 70. let 20. století se Spolková 

republika Německo zúčastnila prvního mezinárodního výzkumu přírodovědných 

předmětů (FISS - First International Science Study). Oproti očekávání dosáhli němečtí 

žáci v tomto výzkumu podprůměrných výsledků. Přesto se Německo dalších dvacet let 

mezinárodně srovnávacích výzkumů neúčastnilo. Hlavním důvodem byl převládající 

názor, že takové výzkumy nemohou odhalit nedostatky ve vzdělávání. Do mezinárodně 

srovnávacích výzkumů se Německo znovu zapojilo teprve na počátku 90. let. Výsledky 

těchto výzkumů přitom nebyly v tomto období hlavním předmětem zájmu německé 

vzdělávací politiky. 

Prvním významným mezinárodním průzkumem, do něhož se Německo v 90. letech 

minulého století zapojilo, byl výzkum TIMSS 1995. Výzkum TIMSS (Third International 

Mathematics and Science Study - Třetí mezinárodní výzkum matematického 

a přírodovědného vzdělávání) je organizován Mezinárodní asociací pro hodnocení 

výsledků vzdělávání IEA (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement). Zaměřuje se na hodnocení vědomostí a dovedností žáků různých typu 

a stupňů škol v matematice a v přírodovědných předmětech. Daný výzkum ukázal, „že 

němečtí žáci nedosahují v oblasti matematického a přírodovědného vzdělávání cílů 

stanovených v učebních plánech"(Janík; Najvarová 2007, s. 109). 

Další mezinárodní výzkum, jehož výsledky vyvolaly v německé společnosti 

rozčarování, byl výzkum PISA 2000. Výzkum PISA (Programme for International 

Student Assessment - Mezinárodní program pro hodnocení žáků) organizuje OECD 

(Organisation for Economic Co-Operation and Development - Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj); proběhl ve třech etapách; v roce 2000 byla 

zjišťována čtenářská gramotnost, v roce 2003 matematická gramotnost a v roce 2006 

přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků. Jak uvádí T. Janík (2008) s odkazy na 

literaturu, o výzkumu PISA již bylo napsáno mnoho; zde připomínáme pouze jeho 

hlavní výsledky Německa a České republiky. 

Ve výzkumu PISA 2000 se umístilo Německo v hodnocení čtenářské gramotnosti 

15leté mládeže na 21. místě ze 32 zemí; v matematice a přírodních vědách obsadilo 
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20. místo. Čeští žáci se umístili ve čtenářské gramotnosti pod mezinárodním 

průměrem, v matematické gramotnosti na 18. místě, v přírodovědné gramotnosti mírně 

nad průměrem. 

Výzkumu PISA 2003 se zúčastnilo 41 zemí. Němečtí žáci dosáhli v oblasti 

matematické a v přírodovědné gramotnosti signifikantně lepších výsledků než v roce 

2000. V oblasti čtenářské gramotnosti se jejich výsledky nelišily výrazně od roku 2000. 

Nadprůměrných výsledků v mezinárodním srovnání dosáhli němečtí žáci v oblasti 

řešení problémů. Čeští žáci se umístili v matematické gramotnosti na 13. místě, tj. nad 

průměrem OECD; v oblasti čtenářské gramotnosti byla Česká republika na 24. místě, 

tj. na průměru, v oblasti přírodních věd čeští žáci skončili na 9. místě, tj. nad průměrem 

OECD. Výzkum potvrdil u německých žáků velký vliv socioekonomického statusu 

rodin, z nichž pocházejí, na jejich školní úspěšnost, zvi. v oblasti čtenářské 

kompetence. Výsledky doložily, že v německém vzdělávacím systému přetrvávají mezi 

žáky značné nerovnosti. 

Výsledky výzkumu TIMSS a PISA otevřely takovou veřejnou diskusi o kvalitě 

německého vzdělávacího systému, jaká v Německu nebyla od poloviny 70. let. Podle 

některých odborníků i představitelů vzdělávací politiky v ní spočívá šance dospět ke 

konkrétním pozitivním řešením, zejména prostřednictvím srovnávání školní úspěšnosti 

v jednotlivých spolkových zemích. 

V návaznosti na výsledky výzkumů TIMSS a PISA začala být v Německu realizována 

také řada výzkumných projektů a aktivit inovativního a reformního charakteru, 

zaměřených zejména na zvyšování kvality vzdělávání na jeho různých úrovních -

vzdělávacího systému, školy, vyučování. Jedním z nejvýznamnějších výsledků těchto 

snah o zlepšení kvality školního vzdělávání bylo vytvoření národních vzdělávacích 

standardů (viz 3.4). 

V návaznosti na výsledky výzkumů TIMSS a PISA je věnována větší pozornost také 

rozvoji oborových didaktik. „V roce 2001 byla založena Společnost pro oborou didaktiku 

(Gesellschaft für Fachdidaktik, GFD), jejímž cílem je podporovat profilaci oborových 

didaktik jako výzkumně orientovaných disciplín" (tamtéž, s. 116.). Společnost se zabývá 

mj. důsledky, které mohou mít výsledky výzkumu PISA pro další rozvoj oborových didaktik 

Dále se v této části kapitoly věnujeme podrobněji výsledkům výzkumu PISA 2006 

a jejich důsledkům pro německé školní vzdělávání. 

Tohoto výzkumu se zúčastnilo 30 členských zemí OECD a 27 partnerských zemí. 

V Německu se do něho zapojilo 4 891 žáků z 225 škol, v České republice 9 016 žáků 

z 245 škol. Německo se umístilo lépe než v předchozích letech. 
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Poprvé v historii výzkumů PISA se umístilo Německo v přírodních vědách nad 

průměrem OECD. Ve čtenářské a matematické gramotnosti se umístilo v oblasti 

průměru. Pozitivní vývoj ve všech třech sledovaných oblastech se projevil jak u žáků 

úspěšných, tak slabších. Ve všech třech sledovaných oblastech se projevily velké 

rozdíly mezi jednotlivými typy škol. Navzdory zaznamenanému zlepšení se ukázaly 

přetrvávající velké rozdíly ve školní úspěšnosti mezi žáky a vliv sociálního zázemí na 

jejich úspěšnost a účast ve vzdělávání. To se týká zejména žáků z rodin imigrantú. 

Velké sociální rozdíly přetrvávají na gymnáziu. Mladiství z rodin pocházejících 

z vyšších sociálních vrstev mají 2,7krát větší šanci dostat se na gymnázium než děti 

z rodin kvalifikovaných dělníků. Při průzkumu PISA 2000 byla tato šance větší dokonce 

4,2krát. 

Prezident Konference ministrů školství prof. Dr. E. Jürgen Zöllner a spolková 

ministryně školství Dr. Anette Schavanová se shodli na tom, že v rozvoji vzdělávání 

v Německu pokračuje pozitivní trend, Německo dosahuje v průzkumech PISA od roku 

2000 průběžně lepších výsledků. Reformy vzdělávání, zavedené v jednotlivých 

spolkových zemích, jsou úspěšné. K tomu přispívá také vzrůstající význam, který 

společnost vzdělání přisuzuje. S dosaženými výsledky se však nelze spokojit; je třeba 

dále usilovat o odstraňování přetrvávajících nedostatků. 

Ve výzkumu kompetence v oblasti přírodních věd se umístilo Německo v první 

čtvrtině sledovaných zemí, s 516 body jen o málo lépe než Česká republika, která 

dosáhla 513 bodu. Ukázalo se, že Německo nadále patří k zemím, které při relativně 

vysoké školní úspěšnosti žáků vykazují velkou heterogenitu této úspěšnosti. Celkově 

neexistují žádné významné rozdíly mezi chlapci a dívkami, v oblasti lepších výsledků 

jsou však početněji zastoupeni chlapci než dívky. Výsledky žáků v přírodních vědách 

nezávisí ani na jejich pohlaví, ani na sociálním původu. Přitom podíl žáků, kteří se 

o přírodní vědy zajímají málo, je relativně vysoký (44 %). Tak jako v uplynulých 

výzkumech PISA, projevily se i tentokrát rozdíly ve školní úspěšnosti mezi jednotlivými 

typy škol, a to v počtu hodin věnovaných výuce přírodovědným předmětům. 

V oblasti čtenářské kompetence se němečtí žáci, úspěšnější i slabší, zlepšili 

a posunuli se k průměru zemí OECD. Přesto se ukazuje i v této oblasti, že Německo 

patří k zemím s největšími rozdíly ve výkonech úspěšnějších a slabších žáků. Tak jako 

v jiných zemích OECD, i v Německu dosáhly lepších výkonů dívky než chlapci. Na 

celkové škále se nachází Německo se 495 dosaženými body o osm příček výše než 

Česká republika, která dosáhla 483 bodů, jeho výsledek je označen jako statisticky 

významně lepší než výsledek České republiky. Připomínáme, že neuspokojivé 

umístění Německa v této oblasti bylo v uplynulých letech přičítáno do značné míry 
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dětem z rodin imigrantü. U kompetence v oblasti čtení se projevila menší souvislost 

mezi sociálním původem žáků a jejich osvojováním kompetencí než v dřívějších 

výzkumech. Německo tak patří k několika málo zemím, v nichž se tato závislost 

průběžně snižuje, je však stále ještě příliš vysoká. Tento pozitivní vývoj se však netýká 

matematiky a přírodních věd. 

V oblasti matematické kompetence dosáhlo Německo 504 bodů, Česká republika 

510 bodů, v jejich umístění tedy nebyl významný rozdíl. Německo se tak průběžně 

nachází v pásmu průměru zemí OECD. I zde se projevují velké rozdíly mezi úspěšnými 

a slabšími žáky. Lepších výsledků dosáhli chlapci než dívky; tento rozdíl (20 bodů) je 

relativně velký v mezinárodním srovnání. 

Zvláštní pozornost byla v německé zprávě o výzkumu PISA věnována žákům 

s imigračním zázemím. Výzkum ukázal, že Německo patří stále k zemím, v nichž má 

imigrační zázemí žáku velký vliv na jejich školní úspěšnost, zejména žáků tzv. druhé 

generace (viz kapitoly 5.1 a 5.2). Ačkoliv se již narodili v Německu, mají horší výsledky 

než jejich spolužáci, kteří se do Německa přistěhovali ze zahraničí. Za hlavní důvody 

těchto rozdílů jsou považovány sociální rozdíly a nedostatečná znalost většinového 

jazyka. 

Prezident Konference ministrů školství prof. Dr. E. Jürgen Zöllner uvedl, že Německo 

se musí nadále soustředit zejména na odstraňování znevýhodnění žáků z rodin málo 

stimulujících vzdělávání a z rodin imigrantú. Je třeba zesílit opatření realizovaná 

v rámci kontinuální jazykové podpory dětí od mateřské školy až po nižší sekundární 

stupeň, aby se zmenšily rozdíly mezi úspěšnějšími a slabšími žáky, celkově se zlepšila 

jejich úroveň vzdělání a zvýšily jejich šance na další studium. 

Spolková ministryně školství Dr. Anette Schavanová označila za hlavní úkol v této 

souvislosti vytváření rovností šancí ve vzdělávání. Školní úspěšnost již nemůže záviset 

na sociálním původu žáků. Je třeba zaměřit se ještě více na ranou podporu dětí 

a rozvoj dobře fungujících celodenních škol. Kromě toho je nutné zjednodušit přechod 

mezi jednotlivými typy škol. Každé dítě musí mít šanci získat co nejlepší vzdělání. 

S cílem užší a pružnější spolupráce Konference ministrů školství a Spolkového 

ministerstva pro vzdělávání a výzkum při formulování stanovisek k mezinárodním 

výzkumům (PISA, IGLU, TIMSS) se dohodly Spolek a země na dvojstupňovém 

způsobů jejich zveřejňování: současně s uveřejněním zpráv o výsledcích daných 

výzkumů budou vydávat Konference ministru školství a Spolkové ministerstvo pro 

vzdělávání a výzkum společná prohlášení, v nichž zhodnotí nejdůležitější výsledky 

výzkumů z hlediska vzdělávací politiky. Další stanovisko, obsahující centrální důsledky 
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pro vzdělávací politiku, konkrétní doporučení pro aktivity a dohodnutá opatření, bude 

představeno veřejnosti později (s odstupem několika týdnu) po důkladném 

vyhodnocení výsledků v rámci setkání na úrovni ministrů. 

3.3.2 Německá národní srovnávání školní úspěšnosti 

Německo realizuje po několik let také národní výzkumy školní úspěšnosti, doplňující 

výzkumy mezinárodní. V nich se sledují zvi. konkrétní rámcové podmínky a rozdíly 

mezi typy škol v jejich kurikulu a organizaci, kompetence v mateřském jazyce a cizích 

jazycích, v matematice a kompetence přírodovědně-technické a rozvoj osobních 

a sociálních kompetencí (tzv. klíčových kvalifikací). V rámci TIMSS byl touto aktivitou 

pověřen Institut Maxe Plancka pro výzkum vzdělávání (Max-Planck-Institut für 

Bildungsforschung) v Berlíně. Univerzita v Hamburku doplňovala výzkum PIRLS/IGLU, 

zaměřené na čtenářskou gramotnost (Progress in International Reading Literacy 

Study/Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung). Další významné národní 

průzkumy srovnávající školní úspěšnost žáků jsou: Němčina a angličtina: výkony žáků 

v mezinárodní perspektivě (Deutsch Englisch Schülerleistungen International, DESI), 

Vzdělávací kvalita školy (Bildungsqualität von Schule, BIQUA), Zvyšování eficience 

matematické a přírodovědné výuky (Steigerung der Effizienz des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts, SINUS). V návaznosti na tato srovnávání připravují 

jednotlivé spolkové země vlastní testy zaměřené např. na zjišťování jazykových znalostí 

různých věkových skupin, stavu osvojení učiva, srovnávací práce v různých ročnících 

nebo srovnávání školní úspěšnosti žáků. 

3.4 Zajišťování kvality prostřednictvím rozvoje vzdělávacích standardů 

Ke zlepšení kvality vyučování a k lepší srovnatelnosti byly zavedeny celoněmecké 

vzdělávací standardy. V roce 2004 byl založen Institut rozvoje kvality ve vzdělávání 

(Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, IQB). Jeho cílem je dále rozvíjet 

vzdělávací standardy, normovat je, ověřovat jejich dosahování a vědecky doprovázet 

jejich implementaci. Institut úzce spolupracuje se všemi spolkovými zeměmi, národními 

i mezinárodními výzkumnými instituty a dalšími organizacemi působícími v oblasti 

školního vzdělávání. Jeho činnost financuje všech 16 spolkových zemí. 

Poté, co Konference ministrů školství schválila opatření k důslednému dalšímu rozvoji 

a zajišťování kvality vyučování a školy na základě závazných standardů, byly schváleny 

v prosinci 2003 celoněmecky platné vzdělávací standardy pro střední vzdělávání 

(mittlerer Schulabschluss, viz kapitoly 2.4.1.3 a 2.4.2) v němčině, matematice a prvním 

cizím jazyce (angličtině, francouzštině). Tyto standardy přejaly školy všech spolkových 
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zemí jako základ oborově zaměřených požadavků na ukončené střední vzdělání. V říjnu 

2004 schválila Konference ministrů školství vzdělávací standardy pro němčinu 

a matematiku na primárním stupni (4. ročník) a němčinu, matematiku a první cizí jazyk 

(angličtinu, francouzštinu) pro hlavní školu (Hauptschulabschluss, viz kapitola 2.4.1.3). 

Standardy schválené v roce 2004 byly povinně zavedeny od školního roku 2005/2006. Tím 

mUže být poprvé srovnáván rozvoj kvality vzdělávání na všeobecně vzdělávacích školách 

všech zemí podle společného měřítka. Od roku 2004 je spolkovým zemím k dispozici 

rovněž celoněmecky platný referenční rámec pro biologii, chemii a fyziku pro střední školu 

(.mittlerer Schulabschluss). 

Všechny školy tak musely zavést od školního roku 2004/2005, resp. 2005/2006 všeobecně 

platné vzdělávací standardy pro tyto předměty: němčinu a matematiku pro primární stupeň 

(4. ročník), němčinu, matematiku a první cizí jazyk (angličtinu, francouzštinu) pro hlavní 

školu (Hauptschulabschluss) (9. ročník), němčinu, matematiku a první cizí jazyk 

(angličtinu, francouzštinu) pro střední školu (mittlerer Schulabschluss) (10. ročník), pro 

biologii, chemii a fyziku pro střední školu (mittlerer Schulabschluss) (10. ročník). 

Standardy tedy umožňují určité sjednocení spolkových zemí z hlediska požadavků 

hlavních předmětu pro ukončení střední školy (mittlerer Schulabschluss) na konci 10. 

ročníku. Při vypracovávání svých učebních osnov si mohou země samy stanovit své 

oblasti specializace. Na druhé straně jsou požadavky na výkony žáků popsány dostatečně 

podrobně, aby umožňovaly srovnatelnost závěrečných vysvědčení ze škol jednotlivých 

zemí. Spolkové země zjišťují v orientačních nebo srovnávacích pracích nebo v centrálních 

či decentrálních zkouškách na zemské úrovni, v jakém rozsahu standardů skutečně 

dosáhly. Dodržování standardů má být ověřováno jak v rámci jednotlivých zemí, tak 

i celého Německa. Aby byla opatření ke zkvalitnění vzdělávacího systému úspěšná, je 

třeba systematicky implementovat a vzájemně propojovat procesy rozvoje kvality 

a zajišťování standardů na všech úrovních, od jednotlivé školy k celému systému. Zejména 

musí být zajištěno, aby jednotlivé školy mohly využívat informace o kvalitě vzdělávacího 

systému pro svůj vlastní rozvoj. 

3.5 Hodnocení žáků ve školách 

3.5.1 Známky a vysvědčení 

Nejnižší úrovní zjišťování školní úspěšnosti žáků je jejich hodnocení ve školách. V prvních 

dvou ročnících základní školy nejsou žáci hodnoceni prostřednictvím známek 

a vysvědčení. Místo toho dostávají podrobné posouzení svých učebních návyků, svých 

pokroků při učení a svého chování ve skupině žáků. Teprve od 3. ročníku nahrazují slovní 

hodnocení postupně známky. V pololetí a na konci školního roku dostávají vysvědčení. 
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Závěrečné vysvědčení dostávají na konci nižšího sekundárního stupně, pokud úspěšně 

ukončili 9. (event. 10.) ročník. V některých zemích je podmínkou získání tohoto vysvědčení 

složení centrální zkoušky na úrovni země. Na gymnáziu, které zahrnuje také vyšší 

sekundární stupeň, se na konci 10. ročníku vysvědčení zpravidla nevystavuje, ale uděluje 

se oprávnění k pokračování na jeho vyšším stupni. Žáci, kteří nesplnili požadavky daného 

ročníku, získávají vyřazující vysvědčení. Na závěrečném vysvědčení, jehož formuláře 

vydává ministerstvo školství každé země, jsou uvedeny závěrečné zkoušky 

a oprávnění k pokračování v dalším studiu. Na konci docházky do základní školy dostávají 

děti ještě jednou k vysvědčení se známkami hodnocení verbální a doporučení k přestupu 

na některý typ školy nižšího sekundárního stupně. 

Hodnocení známkami probíhá v rozsahu šesti stupňů: 

1 = velmi dobře (sehr gut) 

2 = dobře (gut) 

3 = uspokojivě (befriedigend) 

4 = dostatečně (ausreichend) 

5 = nedostatečně (mangelhaft) 

6 = nedostatečně, neuspokojivě, nevyhovující (ungenügend). 

3.5.2 Maturitní zkouška 

Maturitní zkoušku skládají žáci na konci vyššího stupně gymnázia, tj. 12. nebo 13. 

ročníku. Úspěšné složení maturitní zkoušky znamená získání všeobecné 

vysokoškolské zralosti a přístup na všechny vysoké školy (viz kapitola 2.4.2). Maturitní 

zkouška zahrnuje nejméně čtyři, nejvíce pět komponent. Povinné jsou minimálně tři 

písemné a jedna ústní zkouška. Pátá komponenta je buď písemná nebo ústní zkouška 

z dalšího předmětu nebo mimořádný výkon dosažený v rozsahu nejméně 

dvousemestrálního kurzu. Součástí maturitní zkoušky musí být němčina nebo cizí jazyk 

(v návaznosti na nižší sekundární stupeň). 

Konference ministrů školství přikládá zajištění rovnocennosti školního vzdělání, 

srovnatelnosti vysvědčení o jeho ukončení a propustnosti vzdělávacího systému 

Německa, stejně jako kvalitě všeobecné vysokoškolské zralosti, velký význam. Aby 

mohla být zajištěna transparentnost, srovnatelnost a jednotnost postupu při maturitních 

zkouškách a požadavku na ně kladených, byly v posledních letech nově formulovány 

jednotné požadavky na maturitní zkoušku ve všech předmětech. Byly formulovány 

s přihlédnutím k mezinárodním srovnávacím průzkumům i expertizám vědeckých 

pracovníků k situaci oborových didaktik v jednotlivých předmětech. Jednotné 

požadavky na maturitní zkoušku tvoří pro jednotlivé spolkové země základ pro vlastní 
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specifikaci požadavků. Struktura požadavků vychází z dokumentu Dohoda o maturitní 

zkoušce na vyšším stupni gymnázia vyššího sekundárního stupně. Usnesení 

Konference ministrů školství ze 13.12.1973 ve znění z 20.9.2007 (Vereinbarung über 

die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II. Beschluss der 

Kultusministerkonferenz vom 13.12.1973 i.d.F. vom 20.09.2007). Cílem tohoto 

dokumentu je zajistit srovnatelnost vysvědčení o vysokoškolské zralosti získaných na 

vyšším stupni gymnázia a sjednotit kritéria jejich přidělování. Týká se maturitních 

zkoušek vykonávaných na veřejných a jim rovnocenných státem uznaných soukromých 

školách. Maturitní zkouška se skládá z části písemné a ústní. Úkoly pro písemnou 

zkoušku předkládá nebo schvaluje školní inspekce. Práce posuzují dva učitelé 

příslušného předmětu, jejich konečné hodnocení je v kompetenci předsedy maturitní 

komise nebo člena školní inspekce. Zkoušky se nadále konají na dvou úrovních 

požadavků - základní a vyšší. Jedna ústní zkouška musí být vykonána a lespoň na 

základní úrovni požadavků. Daný předmět nesmí být zkoušen písemně. Z předmětů, 

z nichž se konají zkoušky písemné, mohou žáci skládat také zkoušky ústní, pokud si to 

přejí nebo pokud se tak dohodne zkušební komise. Zhodnocení provádí na návrh 

příslušného učitele daného předmětu a s ohledem na protokol o průběhu zkoušky 

předmětový výbor. Pokud žák u zkoušky neuspěje, může ji jednou opakovat, a to 

v celém rozsahu. Z a další záležitosti odpovídají jednotlivé země. Vysvědčení 

o vysokoškolské zralosti, získaná na základě daného dokumentu, jsou vzájemně 

uznávána v rámci celého Německa. (Viz také případová studie o Hesensku, 3.4.) 
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4. R A N Á P O D P O R A DĚTÍ A Ž Á K Ů 

Jak jsme již uvedli v kapitole 1, patří raná podpora dětí a žáků k aktuálním tématům 

německé vzdělávací politiky. Hlavními impulzy pro přesunutí jejího zájmu na tuto oblast 

(před)školního vzdělávání byla doporučení iniciativy Forum Bildung (viz kapitola 1.1) 

a výsledky výzkumu PISA 2000, které doložily nedostatečnou čtenářskou gramotnost 

německých žáků (viz kapitola 3). Účinnost opatření postupně zaváděných v této oblasti 

je stále předmětem diskusí. Proto jsme toto téma zahrnuli jako významné téma 

německé vzdělávací politiky do své práce. V této kapitole je pouze stručně vymezíme 

a zaměříme se zvláště na opatření organizačního charakteru. Jejich konkrétní realizaci 

pak podrobněji představíme v dalších dvou kapitolách, věnovaných problematice 

imigrantú a (jejich) jazykového vzdělávání. 

4.1 Hlavní principy rané podpory dětí a žáků 

Ve svých 12 bodech uvedlo Forum Bildung (viz kapitola 1.1), že všeobecně platným 

principem by měla být stejná účast žen a mužů na životě společnosti. Vzdělání má 

pomáhat překonávat zastaralou orientaci jejich rolí. Roste význam vzdělávání žen, 

roste počet těch, které se vzdělávají a dále uplatňují v profesním životě. Je-li v zájmu 

společnosti větší pracovní zapojení žen, je rovněž třeba, aby jim poskytla dostatečné 

podmínky, zejména lépe uvedla do souladu rodinu a povolání. Ženám nemůže nikdo 

vzít odpovědnost za výchovu dětí, avšak když pracují, je třeba více podporovat rodinu. 

To by měla akceptovat vzdělávací politika. Jednou z forem této podpory je rozvoj 

celodenních škol 

Na zasedání k podpoře imigrantú v roce 2003 konstatovala P. Jungová ze Spolkového 

ministerstva pro vzdělávání a výzkum, že v roce 2003 bylo otevřeno pouze 9 % 

všeobecně vzdělávacích škol pro žáky i odpoledne. Ministerstvo se rozhodlo investovat 

v rámci programu Budoucnost vzdělávání a péče (Zukunft Bildung und Betreuung), 

plánovaného do konce roku 2007, čtyři miliardy eur na rozvoj celodenních škol. Tím 

chtělo naplnit doporučení formulovaná iniciativou Forum Bildung. Aktivity Spolku jsou 

omezeny ústavou na vytváření moderní infrastruktury v oblasti celodenních škol. Spolu 

s rozvojem těchto škol probíhá i diskuse o jejich nejúčinnějších pedagogických 

koncepcích. Požadavky na tyto koncepce, které by měly tvořit základ podpory 

zajišťované investičním programem, lze shrnout do šesti bodů: 

„ 1) Pedagogika mnohotvárnosti. Jejím cílem je důsledné respektování odlišných 

předpokladů každého dítěte k učení, např. jeho silných stránek, postoje k učení, 

vztahu ke vzdělávání v rodině, znalostí získaných z okolního světa. Pokud možno 
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raná individuální podpora je současně předpokladem pro včasné odhalení 

a podporování silných stránek dětí i včasné odstraňování jejich slabin. To 

předpokládá posilování diagnostických kompetencí učitelů a vytváření 

diferencovaných nástrojů podpory. 

2) Posilování společného a sociálního učení: Celodenní školy poskytují žákům více 

času na učení se společně a od sebe navzájem. Děti a mladiství musí dostat včas 

příležitost přebírat odpovědnost za sebe a za druhé. To vyžaduje takovou školní 

kulturu, která v žácích probouzí důvěru a dává jim šanci hodnoty poznávat, zažívat 

a reflektovat. 

3) Obsahové a metodické utváření vyučování: Celodenní školy poskytují ve značné 

míře možnost překonávat rytmus 45 minut a novým způsobem propojovat 

vyučování, dodatečné aktivity a volný čas. 

4) Otevření školy a zapojování mimoškolních partnerů: Celodenní školy umožňují 

značnou měrou otevírat školu sociálnímu, kulturnímu a ekonomickému okolí. To 

znamená zapojování jak různých mimoškolních vzdělávacích institucí, tak 

mimoškolních partnerů do činnosti školy. Mimořádný význam má intenzivní 

spolupráce školy a pomoci mládeži, při níž se musí oba partneři od sebe navzájem 

učit. 

5) Výraznější zapojování rodičů a žáků do vytváření koncepce školy, aby i oni 

akceptovali školu jako místo pro život a učení a podíleli se na jejím utváření. 

6) Kvalifikování těch, kteří utvářejí školu - jak učitelů, tak těch, kteří jsou přizváni 

zvenku. Mimořádný význam má zvyšování kompetencí vedení školy. 

Realizace daných šesti bodů znamená rozhodující impulzy pro rozvoj školy a úspěšnou 

celkovou reformu vzdělávání. Budou z ní mít užitek všechny školy - nezávisle na tom, 

zda jsou celodenní, či nikoliv. Předpokladem úspěšnosti reformy je radikální změna 

myšlení od tradičně silně výběrového vzdělávacího systému k systému stále více 

podpůrnému" (Jung 2004; přeložila V. J.). 

Pozn.: Pod pojmem „pomoc mládeži" („Jugendhilfe") se rozumí veškerá opatření 

a úkoly soukromých i veřejných zřizovatelů realizované ve prospěch dětí a mladých lidí 

a jejich rodin. Adresáty těchto opatření jsou: a) děti (mladší 14 let), b) mladiství (starší 

14 let a mladší 18 let), c) dospívající (mezi 18 a 21 lety), d) mladí plnoletí (starší 18 

a mladší 27 let), e) mladí lidé (mladší než 27 let), f) právní zástupci dětí a mladistvých 

(zpravidla rodiče, poručníci nebo pečovatelé). 
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4.2 Hlavní organizační formy rané podpory dětí a žáků 

K trvalému zlepšení výsledků německých žáků mohou vést pouze dlouhodobá 

a průběžně realizovaná opatření k individuální podpoře zvi. žáků se školními nebo 

sociálními problémy K nezbytným opatřením patří raná podpora žáků před 

zahájením školní docházky i během ní, uplatňování diferencovaného přístupu k nim 

ve výuce i mimo ni (diferencovaná podpora) a další rozšiřování sítě celodenních 

škol. Spolková vláda a 16 zemí uvedly do života svým programem celodenních škol 

největší společný investiční program pro školy, jaký kdy v Německu byl. 

Podpora rodiny hraje v Německu stále větší roli a stát se do ní odpovídajícím 

způsobem zapojuje. Z více než 1,5 milionu rodin, v nichž dítě vychovává jen jeden 

z rodičů, tvoří z 90 % matky. Mnohé z nich nejsou zaměstnány, nebo jsou zaměstnány 

pouze na částečný úvazek. Pro děti mladší tří let se plánuje zřídit do roku 2010 dalších 

203 000 míst, s cílem, aby rodiče mohli lépe spojit zaměstnání a rodinu (viz také 

kapitola 1.6). Zavádění celodenních škol je chápáno také jako důležitý krok k realizaci 

rovnosti šancí. 

Z hlediska vzdělávací politiky představuje všeobecné zavádění celodenních škol 

především ze strany Spolku důležitý úkol vedoucí ke zlepšení stále silně kritizovaného 

špatného stavu vzdělávání a zmenšení problémů žáků s učením i problémů škol. Jako 

problémy objevující se při zavádění celodenních škol v širším měřítku jsou uváděny 

především uplatňování rodičovského práva, vysoké náklady i téměř neexistující 

pedagogická „koncepce" těchto škol. 

Další formu celodenní péče o děti představují tzv. vzdělávací domy (Bildungshäuser). 

Tyto instituce by měly zajistit lepší spolupráci mateřské a základní školy, a posílit 

tak ranou podporu dětí. Jsou určeny pro děti od 3 do 10 let. Měly by jim poskytnout co 

nejlepší šance jejich rozvoje a včas identifikovat, a tím také začít odstraňovat, jejich 

různá znevýhodnění; celkově pak přispívat rovněž k větší rovnosti šancí dětí na úspěch 

ve školní dráze. Velký význam mohou mít zvláště pro děti imigrantú. Otázka 

spolupráce mateřské a základní školy přitom není v Německu nová. Začalo se o ní 

diskutovat již koncem 70. let minulého století, od té doby realizovaly některé spolkové 

země řadu modelových pokusů propojení mateřské a základní školy. Tradičně existuje 

úzká spolupráce mezi oběma typy vzdělávacích zařízení z hlediska koncepční 

i prostorové blízkosti. Příkladem první, i když nikoli v oblasti veřejného školství, mohou 

být waldorfské školy, školy M. Montessori nebo školy pracující podle koncepcí reformní 

pedagogiky, jako je např. jenský plán. Výsledkem prostorové blízkosti je např. řada 

společných projektů, společné organizování přechodu dětí do základní školy aj. 
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K hlavním důvodům trendu rozvoje celodenních škol a vzdělávacích domů patří snaha 

rozvíjet osobnost dětí od raného věku, zvi. jejich jazykové kompetence, 

a skutečnost, že tradiční institucionální uspořádání, založené na spolupráci školy 

a rodiny, a tím rozdělených požadavcích na vzdělávání a výchovu, ztrácí v důsledku 

pluralizace rodiny, dalších životních forem i v důsledku rostoucí zaměstnanosti matek 

svou funkčnost. Individuální podpora každého dítěte může být zajištěna pouze tehdy, 

budou-li spolupracovat Spolek, země a komunity na straně státní s těmi, kteří 

zodpovídají v různých svazech a u různých sociálních partnerů za oblast vzdělávání, 

a především s učiteli, vychovateli, rodiči a žáky. Rozvoj celodenních škol musí provázet 

dostatečná nabídka kompetentních informací a poradenství určených školám, jejich 

zřizovatelům a mimoškolním partnerům. Na této podpoře se musí podílet regionální 

struktury, jimž Spolek může zajišťovat výměnu zkušeností mezi jednotlivými zeměmi, 

a urychlovat tak rozvoj vzdělávacího systému. 

V rámci péče věnované dětem z rodin imigrantú ve školní i mimoškolní oblasti je třeba, 

aby se soustředily Spolek a země na jejich jazykové vzdělávání a podporu, a to 

během jejich celé vzdělávací dráhy. Jde zejména o rozvoj komunikativní kompetence 

těchto dětí, tedy schopnost vyjadřovat se ústně a písemně přiměřeným způsobem, 

rozumět textům, umět s nimi pracovat a osvojovat si další cizí jazyky. Rozvoj 

vícejazyčnosti bude i nadále jedním z dlouhodobých úkolů kladených na vzdělávání. 

Tento úkol by měly být schopny více plnit školy celodenní než polodenní. Pro děti 

z rodin přistěhovalců je jejich jazyková kompetence hlavní překážkou v jejich 

vzdělávací kariéře. Proto je zde nezbytná cílená individuální podpora. Těmto dvěma, 

navzájem propojeným, tématům se věnujeme v následujících dvou kapitolách. 
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5. IM IGRANTI V N Ě M E C K É S P O L E Č N O S T I A V E Š K O L N Í M V Z D Ě L Á V Á N Í 

Německo se stává od poloviny minulého století zemí s výrazným přílivem imigrantú. 

Imigranti tvoří v současné době téměř 9 % jeho veškerého obyvatelstva. Na tuto 

skutečnost musí reagovat celá společnost včetně školy. Pro úspěšnou vzdělávací 

dráhu dětí z rodin imigrantú a jejich pozdější zapojení do pracovního a společenského 

života vytváří základy zejména oblast primárního a preprimárního vzdělávání. Na 

těchto úrovních, stejně jako na dalších úrovních školního vzdělávání, jde v Německu 

zejména o asimilaci, tj. o integraci dětí a mladistvých prostřednictvím jejich osvojení si 

němčiny a/nebo zdokonalování jejích znalostí; opatření na podporu (uchování) jejich 

mateřštiny jsou až na druhém místě. Jak doplňuje B. von Kopp, slovo asimilace je 

v německé politice spíše tabu, považuje se za politicky nekorektní, a spatřuje se 

zásadní rozdíl mezi asimilací a integrací. U asimilace jde zřetelně o asimilaci 

jazykovou; zdá se, že asimilace kulturní je zcela jiná věc, neboť např. Turci, ale 

i Řekové a příslušníci dalších národů, do určité míry akceptují jazykovou asimilaci, 

avšak kulturní asimilaci a zčásti i kulturní integraci často neakceptují, případně vytvářejí 

„paralelní svět" uvnitř většinové společnosti. Tato jazyková podpora je koncepčně 

i organizačně svázána s dobou, po kterou je dětem poskytována péče. Představuje 

jeden z hlavních trendů německého školství - rozšiřování počtu celodenních škol, které 

mají přinášet prospěch zejména dětem imigrantú, ačkoliv jsou určeny pro všechny 

žáky. 

Jedním z nejdůležitějších společných úkolů Spolku, zemí a obcí je také rozvoj 

potenciálu příslušníků národnostních menšin, a to prostřednictvím jejich vzdělávání na 

všech jeho úrovních; pojem národnostní menšina se však vztahuje pouze na několik 

uznaných menšin, jimž jsou zvi. Lužičtí Srbové a Dánové, a v kontextu vzdělávací 

politiky nepředstavuje důležitý problém. 

Téma imigrantú, společnosti stávající se stále více národnostně heterogenní, je 

v posledních letech stále aktuálnější také v českém školství. Jak víme, do České 

republiky přichází stále více imigrantú za prací, zvláště z Ukrajiny, Slovenska 

a Vietnamu, a česká škola se musí učit s touto skutečností - rostoucí pluralitou kultur 

a heterogenitou - vyrovnávat. Tradiční národnostní menšiny na území České republiky 

jsou zejména Poláci, Němci, Slováci a Romové (z nich má své národnostní školství 

pouze polská menšina). V této kapitole představujeme problematiku imigrantú v širším 

kontextu, v další kapitole se pak zaměřujeme především na jejich jazykové vzdělávání. 
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5.1 Vývoj přistěhovalectví v Německu 

Německo bylo cílem přistěhovalců již v 19. století. Velká vlna přistěhovalectví zasáhla 

Německo v 60. letech, kdy do něho začaly přicházet díky jeho příznivé ekonomické 

situaci statisíce pracovníků, tzv. gastarbeiterů, především z jižní Evropy - Španělska, 

Řecka, Jugoslávie, Turecka a Itálie. To, co bylo nejprve myšleno jako jejich přechodný 

pobyt ke zlepšení vlastní ekonomické situace, vedlo v převážné většině případů 

k trvalému usídlení. Ve druhé polovině 20. století se stalo Německo zemí s největším 

počtem přistěhovalců v Evropě. Ještě v roce 1950 byl podíl cizinců na celkovém počtu 

obyvatel Spolkové republiky Německo asi 1 %, tj. přibližně 500 000 cizinců. Tato 

situace se však trvale změnila. V současné době přibližně každý pátý cizinec žijící 

v Německu se zde již narodil, a patří tak již ke druhé nebo třetí generaci přistěhovalců. 

Spolkový statistický úřad uvádí, že v roce 1961 žilo v (západním) Německu 0,7 milionu 

cizinců, v roce 1974 4,1 milionu, v roce 1984 4,4 milionu, v roce 1994 již 7,1 milionu 

a v roce 2004 7,3 milionu cizinců (z nich 2,3 milionu občané Evropské unie). Kolem 15 

milionů obyvatel má imigrační zázemí. Německo se tak postupně vyvinulo ze země 

gastarbeiterů v zemi s regulovaným přistěhovalectvím. 

Druhou velkou skupinu přistěhovalců tvoří vystěhovalci německého původu, kteří žili po 

mnoho generací v zemích původního Sovětského svazu, Rumunsku a Polsku a po 

zhroucení komunistických systémů se začali vracet do Německa (viz 5.2). Obě tyto 

skupiny přistěhovalců docílily toho, že počet přistěhovalců na jednoho obyvatele byl 

v 80. letech dokonce vyšší než v klasických zemích přistěhovalců, jimiž jsou USA, 

Kanada nebo Austrálie. 

V souladu s výše uvedenými údaji uvádí zpráva o vzdělávání v Německu z roku 2006 

(viz kapitola 1.3), že téměř pětina německého obyvatelstva pochází z rodin imigrantú 

(jedinci nebo celé rodiny). U dětí a mladistvých do 25 let je to dokonce 27 % stejně 

starého obyvatelstva. Zvláště skutečnost, že více než 2/3 celkové populace 

s imigračním zázemím a nejméně třetina mladistvých mladších 25 let jsou součástí 

generace přistěhovalců a přicházejí do německých škol, ukazuje na nezbytnost jejich 

jazykové a kulturní podpory na všech stupních vzdělávání. Přibližně 95 % cizinců žije 

v západním Německu, především ve velkoměstech, přičemž v některých tvoří až více 

než 30 % obyvatelstva. Největší skupinu cizinců tvoří osoby s tureckou státní 

příslušností, jichž žije v Německu asi 1,8 milionu. K dalším početně hojně 

zastoupených skupinám cizinců žijících v Německu patří Italové (550 000), imigranti ze 

Srbska - Černé Hory (500 000), Řecka (320 000) a Polska (300 000); dále 

z Chorvatska, Ruska, Bosny, Ukrajiny, Portugalska a Španělska. Více než milion lidí 

tvoří uprchlíci. 
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5.2 Vymezení problematiky a základních pojmů 

Jak uvádí S. Hornbergová, z hlediska státní podpory imigrantú se celosvětově rozlišují 

dva základní typy: státy, které se zavazují k etnicky-kulturně homogennímu sebepojetí, 

a státy, které se hlásí k multikulturnímu pojetí (státu). K první skupině patří 

jednoznačně Německo, dále také např. Velká Británie, jiho- a severoevropské země. 

Naproti tomu klasické země přistěhovalců, jako Kanada, Severní Amerika, Austrálie 

a Nový Zéland se chápou a prezentují jako státy multikulturní. Státy první skupiny tak 

vyvíjejí na přistěhovalce silný asimilační nátlak; v nejlepším případě tolerují jejich 

původní kultury a jazyky, v nejhorším případě je popírají. Imigranty považují za 

ztrátové, nikoliv za lidi se specifickým potenciálem, který se vyplatí podporovat. 

Naproti tomu státy vnímající se jako multikulturní proklamují rovnoprávnost všech 

etnicko-kulturních skupin a chápou etnicko-kulturní a jazykovou heterogenitu jako 

cenné bohatství (Hornberg 2004). B. von Kopp v připomínkách k této kapitole uvedl 

své pojetí. Státy z hlediska jejich vztahu k imigrantům dělí do následujících skupin: 

1) státy, které se hlásí k modelu společnosti imigrační - mezi nimi 1a) státy sledující 

model asimilace nebo více méně integrace a 1b) státy sledující model multikulturnosti 

- zejména Austrálie adaptující multikulturní model teprve od 60. let 20. století, 

podobně Kanada a do jisté míry i USA, adaptující (v různých konkrétních podobách 

a do různé hloubky) místo dřívějšího modelu „melting pot" novější obraz „salad bowl", 

2) státy, které se původně nedefinují jako společnosti imigrační a mezi nimi 2a) takové, 

které mezitím uznaly (nebo již alespoň nezapírají) de-facto charakter země imigrační 

(např. Velká Británie, Itálie, Španělsko) a 2b) takové státy, které v dané problematice 

vůbec nemají jasno, nebo pod tlakem reality začínají zavádět různá opatření (např. 

Německo), 3) státy, které se stále snaží zachovat si ráz jednotné etnicity (např. 

Japonsko). 

1 .1 . 2005, po dlouhých diskusích vedených v letech 2001 - 2004, vstoupil v Německu 

v platnost nový zákon o přistěhovalectví (Zákon o řízení a vymezení přistěhovalectví 

a řízení pobytu a integrace občanu Evropské unie a cizinců, Gesetzt zur Steuerung 

und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der 

Integration von Unionsbürgern und Ausländern, krátce nazývaný 

Zuwanderungsgesetz). Tímto zákonem je poprvé pevně stanoveno, že mají být 

legislativně ošetřeny všechny oblasti imigrační politiky - od její orientace na trh práce 

přes přistěhovalectví z humanitárních důvodů až po otázky integrace. Přesto zůstává 

integrace velkou výzvou pro politiku i společnost. V centru úsilí stojí zlepšování znalostí 

německého jazyka imigrantú, větší šance na vzdělání pro jejich děti a opatření bránící 

vytváření tzv. „paralelních společností" a „etnických ghett". 
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Daný zákon rozlišuje mj. tyto pojmy: Einwanderung (přistěhovalectví). Znamená vstup 

osoby na státní území přijímací země za účelem a s cílem dlouhodobého nebo časově 

neomezeného pobytu při současném přijetí státního občanství. Přistěhovalec se stává 

součástí obyvatelstva území patřícího Německu. Zuwanderung (přistěhovalectví). Je 

vstup osoby na státní území přijímací země (nezávisle na jejím souhlasu) za účelem 

a s cílem dlouhodobého pobytu bez přijetí státního občanství (nezávisle na tom, zda 

přistěhovalec o státní občanství usiluje a přijímací země váhá s jeho udělením). 

Občané z jiných členských zemí Evropské unie se do Německa obvykle takto 

nestěhují, neboť si zachovávají svou státní příslušnost. Přistěhovalec zůstává právně 

cizincem (i když se stává součástí obyvatelstva). Tato forma přistěhovalectví je možná 

jak jako legální, tak ilegální (ilegální znamená vstup na území státu bez povolení 

k pobytu). Übersiedlung (přesídlení, přestěhování). Znamená změnu dlouhodobého 

pobytu osoby do země své státní příslušnosti nebo státní příslušnosti svých předků 

(např. přesídlení Němců z dřívějšího Sovětského svazu nebo Britů z bývalých kolonií 

do Velké Británie). 

Zákon nově upravuje mj. přistěhovalectví občanů ze třetích zemí a ze zemí Evropské 

unie, postup při získávání azylu a zákon o státní příslušnosti. Vymezuje také pojmy 

Aufenthaltserlaubnis (povolení k pobytu) - časově omezené a Niederlassungserlaubnis 

(právo k pobytu) - časově neomezené. Povolení k pobytu udělují cizinecké úřady. Jak 

připomíná B. von Kopp, podle obecného mezinárodního práva existují dva hlavní 

způsoby nabytí státního občanství: člověk je získá buď tím, že se v dané zemi narodil, 

tzv. „ius soli', nebo získá státní občanství státu, jehož občanem je alespoň jeden z jeho 

rodičů či prarodičů, tzv. „ius sanguinis. První způsob je obvyklý např. ve Francii, druhý 

např. v Německu a Švýcarsku. 

Na stránkách Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge, BAMF) se dočteme, že v Německu se mluví o Einwanderung jen tehdy, 

když je vstup do země nebo pobyt v ní od počátku plánován a povolen natrvalo. 

V posledních letech zdomácněly také pojmy Zuwanderung a Zuwanderer pro všechny 

formy migrace překračující hranice (dlouho- a krátkodobé). Po právní stránce se 

rozlišují z hlediska přistěhovalectví tyto skupiny: pozdní vystěhovalci (do Německa, 

podle zákonů z roku 1953 a 1990), občané Evropské unie, přistěhovalci za prací ze 

třetích zemí, rodinní příslušníci Němců a v Německu žijících cizinců, studující, uchazeči 

o azyl, ilegální přistěhovalci. 

B. von Kopp doplňuje, že imigranti jsou cizinci nebo jejich děti narozené v Německu, 

zatímco vystěhovalci (Aussiedler) jsou repatriované osoby německého původu, resp. 

příbuzní takových osob (např. „Němci" z Ruska: dostávají automaticky německé 
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občanství a finanční podporu), mezi mladými Němci se však často vyskytuje stejná 

problematika jako u části imigrantú: vytváření ghett, zvýšená kriminalita a nechuť 

k integraci i cizinců dalšího původu. 

5.3 Problematika imigrantú ve školním vzdělávání v pohledu odborníků 

a výzkumu 

V Německu se o integraci hovoří často, zejména v souvislosti s nejpočetnější tureckou 

menšinou. Jde však zejména o integraci ve smyslu naturalizace, tedy zdomácnění 

v cizím prostředí, nebo dokonce udělení státního občanství na vlastní žádost. 

Problematika multikulturní společnosti je častým předmětem zájmu německých politiků, 

odborníků i členů různých společenských organizací a hnutí. Hovoří a píše se 

o modelech multikulturalismu, multikulturní společnosti, multikulturalitě v Německu 

a Evropě, interkulturních setkáváních, interkulturní komunikaci a interkulturní 

spolupráci. Multikulturalita je chápána jako soužití příslušníků různých kultur. 

V Německu se o ní hovoří zejména v souvislosti s přistěhovalci. Multikulturalita je také 

považována za pedagogickou výzvu v procesu transformace a evropeizace, zvi. ve 

střední a východní Evropě. 

Postoj vzdělávací politiky k otázce imigrantú výrazně ovlivnily výsledky mezinárodních 

výzkumů. V roce 2003 se konalo v Berlíně fórum nazvané Podpora imigrantú na 

nižším sekundárním stupni (Förderung von Migrantinnen und Migranten in der 

Sekundarstufe /). Dále zprostředkujeme názory některých odborníků, kteří na fóru 

vystoupili. 

M. Becková, pověřenkyně Spolkové vlády pro integraci, konstatovala, že výzkumy 

PISA a IGLU ukázaly, že výsledky, jichž dosahují žáci ve vzdělávání, významně závisí 

na jejich sociálním původu (viz kapitola 3.3); zvláště potenciál dětí a mladistvých 

pocházejících z rodin imigrantú není dostatečně využíván. Tato chybějící rovnost šancí 

brání procesům integrace a v zemi přistěhovalců není přijatelná. Vzdělávací systém 

musí převzít odpovědnost za vzdělávání každého dítěte. Rozdílné předpoklady dětí ke 

vzdělávání, jejich různé schopnosti a dovednosti i sociální a kulturní heterogenita musí 

být chápány jako výzva a vyžadují individuální podporu každého dítěte. Tato podpora 

na úrovni předškolního a školního vzdělávání by měla převážit nad ranou diferenciací 

výkonů dětí. Vyrovnávat se přiměřeným způsobem s heterogenitou žákovské populace 

a realizovat příslušné koncepce na bázi individuální podpory žáků se daří v Německu 

pouze nedostatečně. Německo potřebovalo dlouhou dobu na to, aby začalo reagovat 

konstruktivně na skutečnost, že se stává zemí přistěhovalců. Lpění na iluzi o etnické 

homogenitě německé společnosti vedlo k tomu, že se v různých oblastech, především 
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ve vzdělávání, zacházelo s heterogenitou a mnohotvárností bez jakýchkoli koncepcí. 

Je nezbytně nutné, aby učitelé a kompetentní orgány uznali realitu různorodosti 

a naučili se s ní ve školách adekvátně pracovat, akceptovat různé projevy odlišnosti 

kultury přistěhovalců, podporovat v běžném školním dni dialog kultur a každému jedinci 

umožnit rozvoj jeho schopností a zájmů. Významnou roli v této individuální podpoře, 

která vyžaduje hodně času, hrají proto celodenní školy - zejména u dětí 

a mladistvých pocházejících z rodin přistěhovalců (viz také kapitola 4). Celodenní školy 

nabízejí možnost vytváření komunálních sítí, spolupráce školských a mimoškolských 

partnerů zejména v oblasti jazykové podpory imigrantú (Beck 2004). 

E. Klieme, ředitel Německého ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum ve 

Frankfurtu nad Mohanem (2004), uvádí, že na sekundárním stupni se zřetelně 

projevuje znevýhodnění mladistvých z rodin imigrantú ve vztahu k jejich podílu na 

vzdělávacích nabídkách, získávání kompetencí a certifikátů. Děti a mladiství z rodin 

imigrantú dosahují v průměrů nižší úrovně výkonů, častěji opakují ročník a končí dříve 

svoje vzdělávání než děti německé. Důležitou roli hraje také sociálně-ekonomický 

status rodiny přistěhovalců. Znevýhodnění dětí a mladistvých z rodin přistěhovalců na 

nižším sekundárním stupni nemůže být chápáno pouze jako důsledek sociálních 

nerovností, ale představuje samostatné téma, dodatečnou výzvu pro německý 

vzdělávací systém. V integraci dětí a mladistvých z rodin přistěhovalců do škol má 

zásadní význam jejich jazykové okolí a jazyková podpora. Jak dokazují dosavadní 

výzkumy, při stejné jazykové kompetenci nejsou děti z rodin imigrantú při přechodu 

z primárního stupně na další školy znevýhodňovány. E. Klieme zdůrazňuje, že různé 

studie poukazují na tendenci učitelů hodnotit děti z rodin přistěhovalců při stejném 

výkonu jako děti německé dokonce o něco lépe, dochází tedy k tzv. „pozitivní 

diskriminaci". Může to znamenat, že učitelé hodnotí individuální pokroky každého dítěte 

imigrantského původu a ne pouze jeho pozici ve srovnání se spolužáky. Nemusí to ale 

také znamenat nic jiného než určitou bezradnost učitelů při práci s těmito dětmi, 

spojenou s dobrou vůlí neklást jim do cesty žádné překážky. O tom, jaké důvody vedou 

učitele ke způsobům jejich hodnocení dětí z rodin imigrantú, nejsou k dispozici 

dostatečné informace. Málo empirických důkazů je také o tom, jaká podpůrná opatření 

mohou odstranit různá znevýhodnění, která se nahromadila v průběhu školní dráhy 

dětí. E. Klieme nepovažuje za vhodné izolovat reformní úsilí zaměřené na zlepšení 

situace dětí a mladistvých z rodin přistěhovalců od celkového zvyšování kvality 

vzdělávacího systému. Při podpoře imigrantú musí jít o kombinaci zvyšování kvality 

vyučování, profesionalizace učitelů a rozvoje školy, podporovanou opatřeními 

zajišťujícími kvalitu. 
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Jak uvádí D. Naegeleová z Evropské školy Köln-Raderthal-Zollstock, převážná většina 

dětí přistěhovaleckého puvodu se narodila v Německu, pochází z rodin, které žijí 

v Německu dvě nebo více generací, a zůstane proto v Německu nadále žít. Podpora 

a integrace těchto dětí do společnosti musí tedy vycházet ze skutečnosti Německa jako 

země přistěhovalců a současně respektovat sjednocující se Evropu, v níž v mnoha 

oblastech života a práce mizí hranice. Úspěšné absolvování německého vzdělávacího 

systému zajišťuje dětem zahraničního původu stejné šance na německém či 

evropském trhu práce jako dětem německým a otevírá jim cestu do stále více se 

internacionalizující společnosti. Na tuto internacionalizaci musí reagovat i školní 

vzdělávání (Naegele 2004). 

Problematikou imigrantú se zabývá Pracoviště pro interkulturní konflikty 

a společenskou integraci (Arbeisstelle Interkulturelle Konflikte und Gesellschaftliche 

Integration, AKI). Bylo zřízeno v roce 2003 při Vědeckém centru sociálního výzkumu 

v Berlíně (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WAT). Jeho cílem je 

přispívat ke komunikaci a spolupráci mezi vědou, politikou a veřejností při řešení 

otázek migrace a integrace. K jeho úkolům patří zejména vypracovávání výzkumných 

zpráv (shrnujících výsledky mezinárodních i domácích výzkumů) a organizování 

interdisciplinárních setkání odborníků; rovněž vydává AKI-Newsletter. 

Na německém vzdělávacím serveru (Deutscher Bildungsserver) najdeme pod heslem 

interkulturní vzdělávání k tomuto tématu velké množství stránek; jsou rozděleny to 

těchto, dále ještě členěných, okruhů: instituce, právní rámcové podmínky, interkulturní 

vzdělávání (elementární stupeň), interkulturní vzdělávání ve škole, interkulturní 

vzdělávání dospělých/další vzdělávání, migrace/interkulturní pedagogika. 

5.4 Opatření na podporu imigrantú 

M. Becková konstatuje, že Německo potřebuje více podporující a méně selektivní 

vzdělávací systém. Individuální podporu je třeba zaměřit na rozpoznávání a podporu 

nadání dětí, uspokojování jejich potřeb a odstraňování jejich slabin. Mladým 

imigrantüm je nezbytné zajistit průběžnou nabídku němčiny jako druhého jazyka také 

při výuce odborným předmětům, aby mohli úspěšně přecházet do profesní přípravy (viz 

také kapitola 6). B. von Kopp dodává, že toto se týká pouze dětí, které do Německa 

právě přišly a ještě neumějí německy - nejde o tolerování druhého jazyka ve výuce 

nebo braní v úvahu výsledků imigrantú v kurzech jejich mateřštiny, které jsou 

dobrovolné, v posledních letech jsou zaváděny v některých spolkových zemích 

a stávají se předmětem hojných diskusí. Podle M. Beckové předpokládá podpora 

imigrantú kvalitní spolupráci školských a mimoškolských institucí. Řada dobrých 
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příkladů školní a mimoškolní podpory dětí a mladistvých z rodin imigrantú již existuje 

v celém Německu (Beck 2004). 

Mnozí imigranti pracují jako nevyučení, neboť Německo potřebuje především pracovní 

síly vykonávající jednoduché pracovní činnosti. Někteří pracují jako kvalifikovaní dělníci 

a jen málo cizinců na pozicích vyžadujících vyšší kvalifikaci. Studie prokázaly, že pro 

rodiny imigrantú je v Německu mimořádně těžké postoupit na sociálním žebříčku nebo 

si zlepšit svoji ekonomickou situaci. Přesto dosáhlo Německo v uplynulých dvou 

desetiletích v integraci imigrantú značných pokroků. Např. bylo zákonem usnadněno 

získání německé státní příslušnosti, posílily se kontakty mezi imigranty a Němci 

a vzrostla schopnost domácího obyvatelstva akceptovat etnickou a kulturní 

různorodost. 

V zákoně o přistěhovalectví (viz 5.2) je uvedeno, že studenti, kteří přijeli do Německa 

s cílem studovat, zde mohou zůstat, pokud během jednoho roku po ukončení studia 

najdou zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci. Pracovní povolení však mohou získat 

teprve po složení příslušné zkoušky („Arbeitsmarktprüfung"). 

Za rozhodování o oprávnění přistěhovalců k účasti na opatřeních na podporu imigrantú 

zodpovídá cizinecký úřad. Tato opatření tvoří zejména tzv. integrační kurzy. Tyto kurzy 

zahrnují jazykovou podporu imigrantú a tzv. orientační kurzy, zprostředkující jim 

informace o Německu, jeho společnosti, právním systému, kultuře, dějinách 

a hodnotách. Integrační kurzy jsou zaměřeny na tři hlavní skupiny: 1) mladistvé, kteří 

ukončili povinnou školní docházku a nepřekročili 27 let věku, 2) na ženy a rodiče, kteří 

z rodinných či kulturních důvodů nemohou navštěvovat všeobecné integrační kurzy 

a 3) na občany, kteří neumí dostatečně číst a psát (alfabetizační kurzy). Jazykovou 

podporu upravovalo dříve sociální právo, v současné době je součástí práva k pobytu. 

Kromě práva na účast v těchto aktivitách může být udělena přistěhovalcům povinnost 

jejich absolvování. Za povolení účasti v kurzech (také pro další cizince), rozdělování 

prostředků na jejich podporu a koncepci kurzů odpovídá Spolkový úřad pro migraci 

a uprchlíky. Otázky přistěhovalectví musí v zákonech respektovat předpisy Evropské 

unie týkající se volného pohybu osob. 

Většina spolkových zemí (kromě Hesenska a Bádenska-Virtemberska), na rozdíl např. 

od Nizozemska nebo Velké Británie, nezavedla povinné testy zkoumající znalosti 

žadatelů o občanství, podmínky udělení německého pasu však velmi zpřísnila. Všichni 

žadatelé budou muset povinně navštěvovat hodiny občanské nauky, kde se budou 

seznamovat se základními hodnotami a principy, na nichž spočívá ústava Spolkové 

republiky a země sama. Zákon z 28. září 2007 zavedl ve všech spolkových zemích 
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povinné úspěšné absolvování jazykového testu (Zertifikat Deutsch). V zákoně 

o přistěhovalectví se uvádí, že naturalizace přistěhovalců bude navíc posílena tím, že 

udělení německého občanství bude doprovázet slavnostní ceremonie, při níž budou 

imigranti skládat přísahu, podobně jako v USA (k tomu mezitím došlo, pozn. B. von 

Kopp). 

Jako stěžejní body interkulturně otevřené vzdělávací nabídky a důsledně 

nediskriminující vyučovací praxe lze uvést: 

o „zavádění němčiny jako druhého jazyka a podpora vícejazyčnosti na všech 

stupních vzdělávání a ve všech vyučovacích předmětech 

o rovnoprávná individuální podpora v učení a akceptování heterogenity 

o podpora imigrantú jako součást profilů škol a plánování rozvoje škol 

o zvyšování kvalifikace pedagogického personálu 

o rozvíjení vnímavosti učitelů odborných předmětů k problematice odborného jazyka 

o větší zaměstnávání učitelů přistěhovaleckého původu" (Beck 2004, s. 9; přeložila 

V. J.). 

Šance imigrantú na vzdělávání se mohou zlepšit pouze pomocí nových koncepcí 

a nabídek podpory a rozsáhlých reforem vzdělávání. 

Řada vysokých škol a univerzit vytváří projekty zaměřené na usnadňování 

a zkvalitňování integrace dětí a mladistvých z rodin přistěhovalců do škol a jejich 

vzdělávací dráhy. Součástí těchto projektů bývá i praxe studentů ve školách, v nichž 

tvoří významnou část žáků imigranti. Jak uvádí U. Piochová, např. v projektu univerzity 

v Essenu, zaměřeném na podporu dětí a mladistvých zahraničního původu, jsou 

považovány za klíčové faktory úspěšné koncepce této podpory: 

1) Vysoká motivace všech zúčastněných. 

2) „Intenzivní práce s jazykem, zvláště v odborných předmětech. Přitom hraje 

podstatnou roli užívání mateřštiny. Mateřské jazyky dětí imigrantú jsou zapojovány 

přirozeným způsobem do různých situací ve vyučování a do školního nebo 

sociálního poradenství. 

3) Velký podíl imigrantú mezi tzv. „podporujícími učiteli" ... Tito učitelé dodávají 

mladistvým imigrantúm odvahu, aby rozvíjeli své aspirace v oblasti vzdělávání 

a stanovovali si vyšší cíle než dříve (Pioch 2004; přeložila V. J.). 

Na fóru nazvaném Podpora imigrantú na nižším sekundárním stupni v roce 2003 

byly jmenovány následující situace, které je třeba ve školách změnit, aby mohla být 

přijata potřebná opatření: 
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• Nedostatečná pedagogická a odborná příprava učitelů na práci s jazykově, 

sociálně a kulturně heterogenními žáky - především jejich nedostatečná příprava 

na užívání jazyka při výuce odborným předmětům. Osvojování jazyka dětmi 

imigrantú probíhá zpravidla neorganizovaně. Pomoc těmto žákům není většinou 

cílená. Především vyučování odborným předmětům by vyžadovalo na každém typu 

a stupni školy kompetentní práci s jazykem v mluveném i psaném odborném 

jazyce. Pro tuto práci však nejsou učitelé dosud dostatečně vzděláni. Součástí 

přípravy učitelů by se měly stát základy didaktiky vyučování. 

• Nedostatek učebnic a učebních materiálu. Stávající učebnice z oblasti němčina 

jako cizí jazyk nebo němčina jako druhý jazyk (viz kapitola 6.2) neodpovídají 

jazykovému vyučování zaměřenému situačně a na interakci mezi žáky a učitelem. 

Systematické šíření inovativních vyučovacích metod by se mělo stát součástí 

přípravného a dalšího vzdělávání učitelů i nabídky materiálů. 

• Přetrvávající dualita učitel-žák. Její překonání prostřednictvím otevření vyučování 

sociálnímu prostředí a otevření školy osobám a institucím z celé společnosti se 

ukázalo jako velmi přínosné pro vyučovací klima, motivaci k učení a procesy učení. 

• Uznávání a oceňování všech žáků za jejich silné stránky - podpora jejich znalosti 

mateřského jazyka. Přistěhovalecký původ a jiná mateřština žáků než němčina 

nesmí být hodnoceny kvůli nedostatečné znalosti němčiny, ale musí být vnímány 

jako zvláštní kulturní a jazykový potenciál, který vstupuje do vyučování a je cíleně 

podporován. Vícejazyčnost ve vyučování podporuje schopnost žáků překládat 

a napomáhá lepšímu porozumění probíranému učivu a zlepšování vyjadřovacích 

schopností také v němčině. Samozřejmé zacházení s vícejazyčností by se mělo 

stát cílem běžného vyučování ve školách. 

• Profesionální imigranti jako vzory. Učitelé přistěhovaleckého původu mohou být pro 

mladistvé imigranty příkladem možného úspěchu ve vzdělávání. Zvyšování podílu 

imigrantú mezi učiteli je nedílnou součástí vytváření rovností šancí. 

• Vnitřní a vnější struktura školy se navzájem podmiňují. Trojčlenný školský systém 

brání optimální podpoře všech dětí a využívání veškerého jejich potenciálu. 

Naléhavě nutné se tak zdají ve smyslu vytváření rovnosti šancí strukturální změny, 

které usnadní rámcové podmínky pro realizaci inovativních podnětů (Pioch 2004). 

S. Hornbergová konstatovala na daném fóru, že významným, ne však jediným, 

prostředkem integrace je získání jazykové kompetence (viz dále). Stejně důležité jsou 

i školní vzdělávání a profesní příprava. Navzdory svému formálnímu zrovnoprávnění 

nemají imigranti v německém vzdělávacím systému, od mateřské školy po profesní 

přípravu, stejnou rovnost šancí na získání vzdělání jako děti a mladiství německého 
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püvodu. Dokladem toho je například skutečnost, že na gymnáziích jsou zastoupeni 

nedostatečně, zatímco na hlavních školách převažují. Je nutné, aby se školy více 

otevíraly směrem k pomoci mládeži a směrem k hospodářství (podnikům), neboť 

vzdělávání není pouze škola. Zejména pro děti znevýhodněné má spolupráce školy 

s mimoškolními partnery velký význam. V celém Německu již existuje řada dobrých 

příkladů takové spolupráce. Vhodné jsou pro ni zejména celodenní školy. Při řešení 

problematiky imigrantú je třeba brát v úvahu skutečnost, že na jedné straně imigranti 

sice vykazují některé společné rysy, na straně druhé se ale navzájem velmi liší. 

Podpora imigrantú ve škole je zaměřována diferencovaně na různé cílové skupiny: 

imigranty dosahující úspěchů ve studiu, imigranty z rodin s nižším vzděláním, 

imigranty, kteří jsou v německém vzdělávacím systému již delší dobu - tj. cizince, kteří 

absolvovali německou školu, a získali tedy formální kvalifikaci (a v oblasti vzdělávání 

jsou tedy „usazení" /Inländer/, avšak podle statusu státního občanství jsou „cizinci" 

/AusländerI, pozn. B. von Kopp), dále mladší nebo starší děti, které se přistěhovaly do 

Německa teprve nedávno aj. S. Hornbergová zdůrazňuje, že je třeba uvědomovat si 

a přijmout skutečnost, že ve školství roste podíl dětí imigrantú a populace žáků se 

stává stále více multikulturní. Hlavní strategie tedy musí být optimální podpora všech 

žáků. Zejména státní škola by měla být školou pro všechny, nehledě na různé projevy 

deregulace ve školství. Je třeba usilovat o to, aby školy plnily své úkoly ve vzdělávání 

a výchově ve smyslu zajišťování rovnosti šancí a vycházely přitom z komplexní 

heterogenity žákovské populace. Problém podpory imigrantú je podle autorky třeba 

řešit na třech úrovních: 1) na mikroúrovni, kde jde o různé rámcové podmínky pro 

imigranty, které se odrážejí ve školách, 2) na mezoúrovni, v jejímž centru stojí rámcové 

podmínky dané školskými strukturami, které mají vliv na vzdělávací šance imigrantú, 

3) na mikroúrovni, kde jde o vybrané strategie podpory imigrantú ve školní praxi 

(Hornberg 2004). 

J. Laukartová uvedla na daném fóru následující strategie, které by měly zajistit kvalitu 

podpory imigrantú na úrovni spolkové země, lokální úrovni a na úrovni jednotlivých 

škol: 

„Jazyková podpora 

o Dodatečné a brzy zaváděné (předškolní) nabídky podpory dětí imigrantú jako 

základ jejich integrace do školy, 

o Výuka mateřskému jazyku dětí imigrantú, integrovaná do školního vyučování 

a realizovaná ve spolupráci učitelů němčiny a učitelů mateřského jazyka imigrantú. 

o Rozmanité aktivity v oblasti jazykové podpory, jako např. výstavba knihoven, 

vytváření multimediálního učebního prostředí, autorská čtení aj. 
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(Socio)kulturní rámcové podmínky 

o Oceňování ínterkulturních rozdílu a jazykové různorodostí jako cenného bohatství, 

o Posilování sítě škol a výměny zkušeností mezi nimi prostřednictvím vytváření 

nových koncepcí a inovativní a úspěšné spolupráce škol a rodin, 

o Zapojování rodičů do různých školních aktivit, jako je pomoc dětem s domácími 

úkoly, vyučování, projektové týdny aj. 

Podmínky vyplývající ze struktury školy/institucionální podmínky 

o Systém celodenních škol s pozdější selekcí. 

o Vyučování mateřskému jazyku imigrantú integrované do škol místo mimoškolních 

nabídek jazykové podpory, 

o Vědecky nebo profesionálně podložená opatření zaměřená na zajišťování kvality 

ve školách. 

Pedagogické podpůrné strategie 

o Vytváření kultury učení individuální podpory, 

o Zavádění standardů a kmenového kurikula. 

o Posilování forem spolupráce mezi členy učitelského sboru v oblasti metodiky 

a didaktiky, zaměřené na vyučování (např. tzv. „team-teaching"). 

o Užívání nových vyučovacích metod v individualizovaném vyučování, které 

současně podporuje rozvoj sociálních kompetencí a navádí k samostatnému učení 

(...). 

Profesionalizace učitelů 

o Příprava učitelů musí být reformována plynule, aby učitelé byli připraveni 

odpovídajícím způsobem na práci s vícejazyčnými dětmi a mladistvými. Další 

vzdělávání v této oblasti by mělo být povinné, 

o Učitelé mateřského jazyka imigrantú by měli být zapojováni do vytváření koncepce 

nabídek podpory. 

o Schopnost sebereflexe učitelů a jejich připravenost k interní a externí evaluaci se 

musí posilovat. Zavádění nových opatření na zvyšování kvality ve školách by mělo 

provázet další vzdělávání učitelů" (Laukart 2004, s. 170-172; přeložila V. J.). 

D. Bender-Szymanski (2004) analyzovala podmínky, za nichž se vzdělávají ve školách 

děti ve Frankfurtu nad Mohanem. Jak bylo konstatováno na fóru, závěry této analýzy 

lze považovat za platné pro celé Německo. Ředitelé škol vidí důvody nerovnoměrného 

rozdělení žáků v jednotlivých typech škol v neprospěch žáků z rodin imigrantú sice 

převážně v sociokulturním prostředí jejich rodin, částečně však také v systémových 

podmínkách. Nerovnoměrnost spočívá v tom, že děti imigrantú mají častěji odklady 

školní docházky než děti německé, opakují častěji ročník, zejména v základní škole, 
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ale také ročník 5., 7. a 11., při přechodu na sekundární stupeň jsou přijímány více do 

hlavních škol a reálek, procentuálně častěji než německé děti opouštějí v nižších 

ročnících školy poskytující všeobecné vzdělání a získávají procentuálně méně 

hodnotnější vysvědčení o ukončení školy. 

Návrhy ředitelů škol na zlepšení kvality školy jako vícejazyčné a multikulturní 

vzdělávací instituce zahrnují tři roviny odpovědnosti: 

1) „V rovině vzdělávací politiky jde např. o kritiku předčasné selekce podle typů škol, 

požadavky na reformu vzdělávání učitelů s cílem přiměřenějšího a konstruktivního 

zacházení s jazykově-kulturní heterogenitou ve školách a na zavádění vyučování 

v mateřštině imigrantú, ve více jazycích a dřívější jazykovou podporu všech dětí 

než dosud. 

2) Podmínky, které je třeba změnit na komunální úrovni, se týkají např. zřízení 

koordinačního, koncepčního a poradenského centra pro interkulturní oblast. Na 

těchto dvou úrovních mohou mít školy vlastní odpovědnost pouze ve velmi 

omezené míře. Avšak: 

3) Na úrovni jednotlivých škol existuje řada opatření, která mohou školy z vlastní 

iniciativy měnit. Výzva pro školy spočívá v šanci reflektovat vlastní rutinní postupy 

a učit se od těch škol, jimž se daří efektivně se vyrovnávat s jazykově-kulturní 

heterogenitou a vytvářet nové oblasti aktivit zahrnující všechny účastníky 

vzdělávání" (Bender-Szymanski 2004; přeložila V. J.). 

V diskusi na daném fóru také zazněly obavy, aby to, čeho již bylo dosaženo, se opět 

neztratilo. V poslední době se stala práce v této oblasti v jednotlivých zemích kvůli 

odlišným směrům vzdělávací politiky obtížnější. Hovořilo se např. o tom, že materiály, 

které byly s velkými náklady vyvinuty pro vícejazyčné vyučování a právě se zavádějí do 

praxe, již nebudou ve vyučování využívány. Dalším příkladem je redukování výuky 

mateřštině imigrantú. Navíc výuka těmto jazykům již není v některých regionech 

Německa integrována do škol, ale realizuje se prostřednictvím konzulátů. Skutečnost, 

že mateřština dětí přistěhovalců dosud nezmizela jako vyučovací jazyk ze škol, je 

často důsledkem vlastní iniciativy rodičů a žáků, kteří mají zájem na jejím zachování ve 

školách. Jako mimořádně slibné a prospěšné pro podporu učebních procesů žáků 

a mladistvých přistěhovaleckého původu byly v diskusi jmenovány (raná) jazyková 

podpora a rozvoj celodenních škol. 

A. Munding, představitel Konference ministrů školství, se vyjádřil k otázce, co je třeba 

udělat na nižším sekundárním stupni, aby více imigrantú navštěvovalo vyšší 

sekundární stupeň a gymnázium. Skutečnost je podle něho taková, že němčina je 

zpravidla všeobecným vyučovacím jazykem, povinná školní docházka se neřídí státní 
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príslušností a děti jsou zapisovány do škol podle místa bydliště. Ovládnutí vyučovacího 

jazyka má velký význam. Jeho včasné osvojení je rozhodující pro úspěch ve škole 

a pro budoucí uplatnění v životě a v zaměstnání. Aby byl usnadněn přechod žáků 

z nižšího sekundárního stupně na stupeň vyšší, je třeba zajistit nejen jejich pokud 

možno ranou a intenzivní podporu, ale také kvalitativně zlepšit profesionalitu učitelů. 

Přitom jde více o jejich obecně pedagogické a metodické schopnosti a dovednosti, než 

o jejich znalost odborných předmětů. Je třeba, aby učitelé uměli jednat přiměřeně 

školním situacím a poskytovat žákům individuální podporu, a to v sociálním kontextu 

třídy. Také je třeba dětem z rodin imigrantú sdělovat, že nejsou méně hodnotné než 

děti německé, ale že jsou z hlediska interkulturality vybaveny dodatečnými 

schopnostmi. K těm patří ovládání jejich mateřského jazyka, který je v některých 

spolkových zemích již součástí závěrečných vysvědčení z hlavní školy, reálky 

a souhrnné školy. 

V roce 2006 vyhlásila Spolková vláda Národní integrační plán, který staví německou 

integrační politiku na nový základ: na její trvalé realizaci se dohodly všechny subjekty: 

Spolek, země, obce i zástupci občanské společnosti a imigrantú. Podle slov spolkové 

kancléřky Angely Merkel nelze integraci nařídit; musí se na ní aktivně podílet 

přistěhovalci. Integrace neznamená, že všichni budou stejní; jejím cílem je mnohem 

více dát všem stejné šance na vzdělání a dobrou životní úroveň. Národní integrační 

plán obsahuje jasné cíle i více než 400 konkrétních opatření a závazků státních 

a nestátních činitelů k jeho realizaci. 
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6. V Ý U K A CIZ ÍM J A Z Y K Ů M A J A Z Y K O V Á P O D P O R A I M I G R A N T Ú 

Jazyk je prostředek denní komunikace, jeho dobrá znalost je nezbytná především 

v oblasti vzdělávání a pracovního trhu. Různá úroveň znalosti jazyka příslušné země je 

jednou z příčin nerovnosti jejích občanů v přístupu ke vzdělání, k centrálním institucím, 

v příjmech, ve společenském uznání a sociálních kontaktech. Právě proto mají lidé 

značný zájem o jeho osvojení. Jazyková různorodost může na jedné straně vést ke 

kulturnímu obohacení společnosti a interkulturním kontaktům jejích občanů, na straně 

druhé přinášet problémy s dorozuměním a vzájemným pochopením. Pevné základy 

pro dobré osvojení jazykových kompetencí by měly být vytvářeny již v počátcích 

školního vzdělávání, případně i na úrovni předškolní výchovy. 

V prostředí německého školního vzdělávání se tato problematika projevuje a je řešena 

v několika rovinách: 1) v rovině znalostí němčiny (jako vyučovacího jazyka), 

a) německými dětmi (pro něž je němčina mateřštinou), b) imigranty (pro něž je 

němčina cizí jazyk), 2) v rovině podpory mateřštiny imigrantú, 3) v rovině znalostí cizích 

jazyků (německými dětmi i dětmi imigrantú). 

Hlavním tématem této kapitoly je jazyková podpora dětí z rodin imigrantú - jejich 

znalostí němčiny i uchování jejich mateřštiny. Méně se věnujeme výuce cizím jazykům 

- zde se soustředíme zejména na jejich ranou výuku, která je aktuální v německém 

i našem školství a týká se také dětí z rodin imigrantú. Předmětem našeho zájmu není 

výuka němčině jako mateřskému jazyku a didaktika cizích jazyků. Příklady 

organizování výuky cizím jazykům na úrovni spolkových zemí uvádíme jako součást 

případových studií o Hesensku a Sasku. 

6.1 Organizace výuky cizím jazykům 

Do 90. let minulého století se vyučoval první cizí jazyk (převážně angličtina) 

v německých školách od 5. ročníku, tedy po ukončení základní školy. Pouze v Sársku 

se vyučovala od 3. ročníku francouzština. Tato situace se změnila ve školním roce 

1998/99, když školy v Hamburku začaly vyučovat od 3. ročníku angličtinu. Od školního 

roku 2004/05 se nabízí v celém Německu jako první cizí jazyk výuka angličtině, 

v 9 spolkových zemích také francouzštině a italštině, v Durynsku ruštině. Méně často 

začíná výuka prvnímu cizímu jazyku (angličtině) již v 1. ročníku. Výuka cizím jazykům 

na nižším sekundárním stupni navazuje na výuku na základních školách. Druhý cizí 

jazyk bývá zaváděn na školách nižšího sekundárního stupně od 7. ročníku. Cizí jazyky 

jsou zaváděny částečně také jako vyučovací jazyky v jiných předmětech - bilingvní 

formou se vyučují např. fyzika, chemie a biologie. 
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K výjimkám z obecného pravidla o užívání němčiny jako úředního jazyka a němčině 

jako vyučovacím jazyce v oblasti školství patří vedle řady soukromých škol všechny 

bilingvní školy a třídy, dále výuka v jiné mateřštině než němčině a doučování pro žáky 

s jinou mateřštinou než němčinou. V roce 1998 podepsalo Německo Evropskou chartu 

regionálních a menšinových jazyků, kterou využívá pro dánštinu, fríštinu, lužičtinu, 

romštinu a dolnoněmčinu (tj. nářečí v severní části Německa). V severoněmeckých 

zemích je součástí učebních plánů na základních, středních a vysokých školách a ve 

vzdělávání dospělých romština, fríština a dolnoněmčina. Děti dánské menšiny ve 

Šlesvicku-Holštýnsku mohou místo veřejných všeobecně vzdělávacích škol 

navštěvovat náhradní soukromé školy, pokud odpovídají svými výchovnými 

a vzdělávacími cíli typům školy uvedeným ve školském zákoně této země. Výuka na 

těchto školách probíhá v dánštině, němčina je zpravidla povinným předmětem od 

2. ročníku. Rodiče se mohou rozhodnout, zda jejich děti budou navštěvovat dánskou 

menšinovou školu. Děti lužickosrbské menšiny v Braniborsku a Sasku jsou vyučovány 

na lužickosrbských a jiných školách v lužičtině jako mateřštině, jako druhém jazyce 

nebo jako cizím jazyce (viz 6.2). I zde mohou rodiče rozhodnout, zda budou jejich děti 

navštěvovat lužickosrbské školy, v nichž je lužičtina povinným a částečně i vyučovacím 

předmětem. 

6.2 Raná výuka cizím jazykům 

Raná výuka cizím jazykům patří v Německu, podobně jako v České republice, 

k významným trendům jazykové politiky. Podporuje ji i řada odborníků, někteří však 

vystupují proti jejímu zavádění. Zprostředkování jejich názorů není cílem této kapitoly. 

Zájemce odkazujeme např. na dvě stati V. Ježkové z roku 2006 a 2007 (viz 

Bibliografie). Celkově převládá názor, že čím dříve se s výukou cizím jazykům začne, 

tím lépe. Tento názor však není dostatečně podložen vědeckým výzkumem. Některé 

výzkumy pak dokládají, že raná výuka cizím jazykům pozitivní vliv na jejich další 

osvojování nemá. 

V Německu jde v oblasti rané výuky cizím jazykům v podstatě o dvě věci: výuku cizímu 

jazyku (angličtině, méně francouzštině) dětí německých a výuku němčině dětí 

přistěhovalců. Ve výuce cizím jazykům obecně má dlouhou tradici a je lépe zpracována 

oblast němčiny jako cizího jazyka (Deutsch als Fremdsprache, DaF) než didaktiky 

cizích jazyků. Přitom se rozlišuje němčina jako druhý jazyk (Deutsch als Zweitprache, 

DaZ), určená zejména příslušníkům menšin žijících na území Německa. 

V rámci působení iniciativy Forum Bildung (viz kapitola 1.1) byl publikován 

monotematický sborník z pracovního workshopu Fremdsprachenerwerb - wie früh 
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und wie anders? (2001) (Osvojování cizích jazyků - jak časně a jak jinak?). Ve svých 

teoretických studiích odborníci ranou výuku cizím jazykům převážně hájili 

a dokazovali i konkrétními příklady z praxe, že je vhodná, pokud je realizována 

způsobem přiměřeným věku dětí. 

Jako nejvýznamnější v souvislosti s osvojováním cizích jazyků jmenovalo Forum 

Bildung tyto oblasti: „1) zřetelně lepší využívání a podpora předpokladů dětí k učení se 

cizím jazykům v mateřských a základních školách; 2) rané osvojování jazyků formou 

přiměřenou věku dětí; 3) široká škála forem práce s různými jazyky - zahrnující ranou 

výuku němčině pro děti imigrantú stejně jako možnost udržovat jejich mateřské jazyky; 

4) využívání cizího jazyka jako prostředku komunikace, předpokládající jeho posilování 

v bilingvním vyučování na dalších stupních všeobecně vzdělávacích škol" (Bittner 

2001, s. 7, s. 125; přeložila V. J.; in Ježková 2007, s. 126). 

Dále přinášíme ze sborníku pouze několik poznatků týkajících se bezprostředně 

jazykového vzdělávání imigrantú: 

O Při zavádění rané výuky cizím jazykům je důležité, aby byla zajištěna její návaznost 

na dalších stupních vzdělávání. Někteří němečtí odborníci se v této souvislosti 

např. ptají, má-li být vyučována angličtina, pokud je zavedena od prvního ročníku, 

až do ročníku třináctého, nebo zda dřívější začátek výuky umožňuje také její 

dřívější ukončení. 

o Roste počet spolkových zemí, které si uvědomují význam rané podpory dětí 

v německém jazyce, tedy na úrovni preprimárního a primárního stupně, a vyvíjejí 

proto v této oblasti stále více aktivit. Nejvíce šancí na úspěch mají programy, podle 

nichž je vědomě vyučována němčina jako druhý jazyk. Přínosné jsou také kurzy, 

v nichž je užívána němčina jako vyučovací jazyk jiných předmětů. Přitom však 

nelze zapomínat na mateřský jazyk dětí imigrantú, jehož podpora nesmí být 

zanedbávána na úkor výuky němčině, 

o Výsledky průzkumu osvojování jazyků dětmi vyrůstajícími v dvojjazyčném 

prostředí, který byl realizován v roce 2001 v Hamburku, ukázaly, že čím více se 

tyto dětí učí v základní škole angličtině, tím méně času je věnováno jejich 

mateřštině. Angličtinu a svoji mateřštinu přitom považují imigranti za důležitější než 

úřední jazyk země, tedy němčinu. Příliš časné zavádění výuky angličtině 

a soustřeďování se převážně na ni vede k vyřazování ostatních jazyků z učebních 

plánů. 

O Forum Bildung dospělo k závěru, že jazykové znalosti jsou jednou z klíčových 

kompetencí nezbytných pro kulturní rozvoj Německa. Raná výuka cizím jazykům 

v mateřské a základní škole má zásadní význam. Jejím cílem je, aby se děti 
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seznamovaly se světem cizích jazyků a vytvářely si kladný vztah k jejich 

osvojování. Tím se vytvářejí i základy celoživotnímu učení. Osvojováním jazyka 

rozvíjejí děti také svoji osobní identitu, což je důležitým předpokladem rané 

individuální podpory. Proto Forum Bildung doporučilo ranou výuku cizím jazykům 

do škol zavádět. Zdůraznilo rovněž nezbytnost vypracovat novou koncepci 

osvojování cizích jazyků v raném věku a připravit na ni učitele, vychovatele a další 

pedagogické pracovníky tak, aby uměli rozvíjet interkulturní vědomí dětí. Forum 

Bildung také připomnělo, že je třeba věnovat zvláštní pozornost přechodu žáků na 

jiné typy a další stupně škol. Dlouhodobým předmětem jeho zájmu se stala rovněž 

jazyková podpora dětí přistěhovalců a jejich matek při jejich osvojování němčiny 

(srov. Ježková 2007). 

Alternativu raného učení cizímu jazyku představuje jazyková propedeutika. 

Synonymy tohoto termínu jsou jazyková přípravka, jazykové probuzení 

(Sprachaufmerksamkeit, language awareness, éveil aux langages). Její princip spočívá 

v tom, že žák na úrovni primárního stupně vzdělávání „prochází takovými aktivitami, 

které mu umožní uvědomit si pestré jazykové bohatství, jež ho obklopuje, rozpoznat 

arbitrárni povahu jazyků, a tím se odpoutat od sebestředného nahlížení na jazyky 

a kultury. ... Dvě hlavní kompetence, k nimž jazyková propedeutika směřuje, tedy jsou: 

1) umět učit se jazykům a 2) umět žít v jazykově a kulturně rozrůzněné společnosti" 

(Fenclová 2004, s. 256). Tento typ jazykové propedeutiky se rozvíjí v některých 

evropských zemích od 80. let 20. století. „V německé odborné literatuře se setkáváme 

rovněž s pojmem Begegnung mit Sprachen (setkávání se s jazyky), které je chápáno 

jako rozvíjení vnímavosti dětí pro jazyk(y), jako prostředek mezilidské komunikace 

a poznávání jiných kultur. Domníváme se, že i toto lze považovat za jazykovou 

propedeutiku" (Ježková 2007, s. 132). 

Nejčastěji nabízeným cizím jazykem k osvojování v raném věku je angličtina; zejména 

v příhraničních oblastech také jazyky sousedních zemí Německa, čeština 

v euroregionech. Byly vytvořeny nové metody práce s různými mateřskými jazyky dětí 

navštěvujících mateřské a základní školy. V mateřských školách se zavádějí modelové 

pokusy bilingvního vyučování dětí. 

6.3 Jazyková podpora imigrantú - situace v letech 2000 - 2007 

Studie PISA 2000 (viz kapitola 3) ukázala, že právě jiný jazyk, jímž se hovoří v rodině, 

je jedním z nejdůležitějších faktorů předpovědi špatné čtenářské kompetence. Status 

imigranta, sociální vrstva, věk, kdy člověk do cizí země přišel, a jazyk, jímž se hovoří 

v rodině, jsou nejdúležitější faktory vysvětlující rozdíly ve výkonech sledovaných 
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15letých žáku německých a žáků pocházejících z rodin přistěhovalců. Pro děti z rodin 

přistěhovalců je tedy ovládnutí jazyka na přiměřené úrovni nezbytnou, avšak ne 

dostačující, podmínkou dobrých výkonů ve škole. Jako reakci na výsledky průzkumu 

PISA rozšířily spolkové země své aktivity především v oblasti jazykové podpory 

dětí, mnohem méně v oblasti jejich interkulturního vzdělávání. 

Na základě výsledků výzkumů PISA a IGLU zdůraznila ministryně školství Edelgard 

Bulmahnová v roce 2002 mj., že jazyková podpora dětí musí začínat dříve a být 

intenzivnější, a to jak v oblasti jejich ústního projevu, tak čtenářské gramotnosti. To, co 

děti zameškají v mateřské škole nebo škole základní, jen stěží doženou. Ministryně se 

zasazovala o optimální podporu dětí v předškolních zařízeních, aby ty, které zaostávají 

ve vývoji, měly stejné šance jako děti ostatní. 

Komise Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu (Bund-Länder-

Komission für Bildungsplanung und Forschugsförderung, BLK) iniciovala vypracování 

odborného posudku, který byl nazván Podpora děti a mladistvých s imigračním 

zázemím (Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund). Jedna 

z jeho autorek, prof. I. Gogolinová, zdůrazňuje, že podpora dětí a mladistvých z rodin 

přistěhovalců neprobíhá v Německu systematicky a rovnoměrně v průběhu jejich 

vzdělávání a že většina opatření je zaměřena na děti, které se do Německa nově 

přistěhovaly (Sprachförderung... 2003). 

Jazykovou podporu dětí imigrantú zajišťují zpravidla ministerstva školství jednotlivých 

spolkových zemí, v některých případech se na ní podílejí i konkrétní cizí země 

prostřednictvím svých zastupitelství. Z hlediska počtu přistěhovalců jsou mezi 

spolkovými zeměmi značné rozdíly, proto se liší i jejich ochota se s tímto jevem 

vyrovnávat. Regionální rozdíly pak existují i v rámci jednotlivých zemí - děti imigrantú 

jsou soustředěny více v městských aglomeracích. Pro děti imigrantú bývá němčina 

jako první cizí jazyk řádnou součástí učebních plánů. 

Jazyková podpora dětí předškolního věku z rodin imigrantú, zaměřená na osvojování 

němčiny, se pozitivně odráží v jejich další školní dráze, neboť se tak dostávají včas do 

kontaktu s dominujícím vyučovacím jazykem. Výzkumy osvojování jazyka ukázaly, že 

trvá zpravidla 7-8 let, než dítě s jiným prvním jazykem nebo jazykem, jímž se hovoří 

v jeho rodině, dobře ovládne vyučovací jazyk (Hornberg 2004). Jak dodává B. von 

Kopp, konkrétní případy ovšem podle jiných zkušeností ukazují značné variace těchto 

časových úseku podle kontextů škol a rodin a dalších výchozích podmínek dětí. 

Jak je zdůrazněno v publikaci Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder und 

Jugendlichen (Osvojování jazyku dvojjazyčně vyrůstajícími dětmi a mladistvými) z roku 
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2002, neexistovaly v Německu však v tomto období dostatečné empirické výzkumy 

modelových projektů ani běžné praxe, které by dovolovaly vyvodit zobecňující 

poznatky o jazykové podpoře imigrantú. K budoucím úkolům výzkumu patří sledovat 

podmínky, za nichž podpora příslušníků jazykových menšin na německých školách 

probíhá, a její vliv na úspěšnost těchto dětí v průběhu školní dráhy, stejně jako podpora 

jejich mateřštiny v rámci školy. Zajímavým předmětem výzkumu mohou být také 

opatření na podporu němčiny na úrovni předškolní výchovy, která realizuje řada 

spolkových zemí. V širším smyslu jde o zřetel k dvoj- a vícejazyčnosti při rozvoji 

nových učebních a vyučovacích forem, při vytváření profilů škol a při posilování 

kontaktů s mimoškolními partnery - tedy k procesům, které jsou součástí diskusí 

o školní autonomii obecně a o celodenních školách zejména. 

Nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci jazykové podpory dětí s jinou 

mateřštinou než němčinou je dostatek kvalifikovaných učitelů. V současné době 

probíhá v Německu diskuse o reformě jejich přípravy a uskutečňují se první kroky 

reformy. Lze předpokládat, že tento prvek bude do jejich přípravy zahrnut. 

6.4 Jazyková podpora imigrantú - navrhovaná a realizovaná opatření 

Jak jsme již uvedli, podpora mateřského jazyka dětí imigrantú i jejich znalostí němčiny 

je významným předpokladem jejich úspěšnosti ve škole. To se týká dětí, které žijí 

v denním kontaktu se dvěma jazyky, nikoliv těch, které pocházejí z rodin přistěhovalců, 

ale v těchto rodinách se již mateřským jazykem nemluví. Při podpoře dětí z rodin 

imigrantú je třeba zaměřovat se na jejich schopnosti, nikoliv nedostatky. Nejde pouze 

0 přípravu dětí na úrovni předškolní výchovy, ale o průběžné získávání kompetence 

v němčině jako druhém jazyce (Deutsch als Zweitsprache) a její užívání ve všech 

předmětech, a to podle principu „napříč předměty" („Language across the curriculum"). 

Úkolem výuky němčině je kromě zprostředkovávání znalostí jazyka zejména také 

seznamovat děti s literárními díly napsanými v němčině. 

Aktivity, které realizují spolkové země v rámci jazykové podpory dětí, mladistvých 

1 dospělých - příslušníků rodin imigrantú, mají různé formy - jsou to např. přípravné 

třídy, podpůrné kurzy, upravené učební plány pro němčinu jako druhý jazyk, tzv. 

„intenzivní třídy" nebo „intenzivní kurzy", doučování němčiny, podpora výuky němčině 

v profesní přípravě apod. Některé země (např. Severní Porýní - Vestfálsko) realizují 

model, který vytvořila Komise spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu 

výzkumu, zaměřený na propojení jazykové podpory s interkulturními principy. Kvalitně 

zpracovaný systém jazykové podpory imigrantú má např. Sársko. Za vzorovou pro 

ostatní spolkové země je považována koncepce integrativní jazykové podpory, kterou 
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vypracovali odborníci ve Šlesvicku-Holštýnsku. Tato koncepce je výrazně orientována 

na předškolní výchovu, s mottem „čím dříve, tím lépe". Celkově se realizuje jazyková 

podpora imigrantú zvi. v základních a v mateřských školách, dále na školách nižšího 

sekundárního stupně i v rámci profesní přípravy. Příklady ze spolkových zemí 

Hesensko a Sasko uvádíme v závěru této kapitoly. 

Integrace dětí imigrantú do německy mluvících předškolních zařízení je součástí 

běžné praxe. Kromě toho se na úrovni předškolní výchovy stále častěji objevují případy 

dodatečné jazykové podpory v němčině. Existují také příklady dvojjazyčné výchovy. 

V řadě předškolních zařízení pracují dvojjazyčné vychovatelky nebo odborné síly 

s různou kvalifikací. Některá předškolní zařízení pracují vědomě podle modelu bilingvní 

výchovy, respektujícího při přijímání dětí jejich mateřštinu. Do jazykové podpory 

předškolních dětí jsou zapojováni i rodiče, kteří mohou využívat i nabídek odborného 

poradenství. 

Nejčastějším modelem jazykové podpory dětí imigrantú je v Německu přímá 

integrace do běžných tříd, tzv. imerze. Ta může být modifikována řadou dalších 

nabídek vyučování: např. doučováním němčiny jako druhého jazyka, organizovaným 

navíc k běžnému vyučování, nebo podporou němčiny jako druhého jazyka, 

zařazovanou do běžného vyučování. Integrovanou výuku může dále doplňovat 

dobrovolná návštěva hodin mateřského jazyka imigrantú. Existují také školy, na nichž 

se učí jeden předmět v mateřštině imigrantú. 

V zásadě existují čtyři hlavní organizační varianty jazykové podpory dětí 

imigrantú v rámci školního vyučování: 

a) pouhá účast na výuce (jednojazyčnost ve druhém jazyce /Einsprachigkeit in der 

Zweitsprache/) 

b) účast na běžném vyučování s dodatečným nebo integrovaným vyučováním němčině 

jako druhému jazyku (podporovaná submerze /gestützte Submersion/) 

c) účast na běžném vyučování s dodatečnou výukou mateřštině imigrantú (submerze 

s doprovodnou podporou výuky původnímu jazyku /Submersion mit begleitendem 

Languagemaintenance-Unterricht/) 

d) integrované vyučování s výukou jednomu předmětu v mateřštině imigrantú 

(submerze s prvkem biiingvního vyučování /Submersion mit einem Element 

bilingualen Unterrichts!) (Spracherewerb... 2002, s. 21). 
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Konkrétně se jedná o čtyři formy výuky: 

a) úvodní třídy, úvodní kurzy, tzv. podchycující třídy aj., v nichž se začátečníci 

v němčině učí německy - zpravidla ovšem pouze krátce a bez další orientace na 

školní učební strategie a učivo odborných předmětů 

b) dnes již téměř nezaváděné národní přípravné třídy (v krátké či dlouhé formě výuky) 

c) menšinové školy, v nichž se užívá průběžně mateřština imigrantú jako vyučovací 

jazyk a národní jazyk přijímací země se vyučuje pouze jako předmět. K tomu existují 

varianty, kdy část odborných předmětů je vyučována ve většinovém jazyce. 

V Německu jsou tyto školy zřizovány jako školy pro autochtonní menšiny (Dány 

a Srby), dále na několika místech jako školy pro zahraniční elity (diplomaty 

a obchodníky) a konečně jako soukromé školy pro děti řeckých imigrantú 

d) bilingvní školy a třídy, zvi. státní evropské školy v Berlíně, evropské školy 

v Hesensku, německo-italská souhrnná škola ve Wolfsburgu, německo-italská 

základní škola v Hagenu a školní pokus „bilingvní třídy základní školy" v Hamburku 

(tamtéž). 

O úspěšnosti výše uvedených forem výuky nejsou k dispozici dostatečné informace, 

neboť jsou podloženy výzkumem jen částečně. Jak uvádí daná studie, zkušenosti 

s přípravnými třídami ukázaly zřetelně, že přechod žáků z nich do běžného vyučování 

je často problematický a ne vždy má pozitivní vliv na jejich školní dráhu. 

Děti imigrantú přinášejí do německých škol znalost svého mateřského jazyka a tradice 

své země, a vytvářejí tak jejich větší kulturní mnohotvárnost. Stále více je zřejmé, že 

oproti nedávné době, kdy se kladl důraz na další zdokonalování jejich mateřského 

jazyka, potřebují tyto děti především dobrou znalost němčiny i dalších evropských 

jazyků, aby se mohly úspěšně integrovat do společnosti a podílet se rovnoprávně na 

životě společnosti. 

Evropská škola v Kolíně nad Rýnem, tradičně integrovaná souhrnná škola, se 

problematikou dětí imigrantú již několik let zabývá novým způsobem. Tak jako ostatní 

německá velkoměsta, má Kolín nad Rýnem velký podíl obyvatel zahraničního původu, 

kteří se koncentrují v určitých čtvrtích (asi 30 %). Základ programu školy tvoří tři pilíře: 

interkulturní učení, výchova k vícejazyčnosti, kvalifikace pro Evropu. Škola klade důraz 

na ranou výuku angličtině a dalším evropským jazykům s využíváním přiměřených 

vyučovacích metod, přičemž němčina může být nabízena jako volitelný jazyk (Naegele 

2004). 

V září 2004 byl zahájen pětiletý modelový program Komise Spolku a zemí pro 

plánování vzdělávání a podporu výzkumu nazvaný Podpora dětí a mladistvých 
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s imigračním zázemím (Förderung von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund, FörMig), jehož cílem je podporovat spolkové země při rozvoji 

a hodnocení inovativních aktivit realizovaných v rámci jazykového vzdělávání 

a zkvalitňování již existujících forem podpory této cílové skupiny. 

Jazyková podpora dětí imigrantú je rovněž předmětem zprávy OECD Bildung auf 

einen Blick 2007 (viz kapitola 1.2). Ve zprávě se připomíná, že přiměřené znalosti 

vyučovacího jazyka jsou klíčem školní úspěšnosti. Aby se včas odstraňovalo 

znevýhodnění žáků způsobené jejich původem, začala klást Konference ministrů 

školství po výsledcích studie PISA 2003 mimořádný důraz na systematickou 

a kontinuální jazykovou podporu žáků a zjišťování úrovně jejich jazykových znalostí. 

Rozdíly ve znalosti němčiny žáků pocházejících z rodin imigrantú a rodilých Němců 

jsou v některých spolkových zemích stále velké. Pro Německo to svědčí o špatné 

úspěšnosti žáku druhé generace přistěhovalců, tj. těch, jejichž rodiče se do Německa 

přistěhovali, ale oni se v něm již narodili (viz také kapitola 5.2). 

Zpráva uvádí, že k podpoře rozvoje jazykových znalostí dětí z rodin imigrantú a jejich 

integrace se zavázaly spolkové země v Národním integračním plánu (viz také 

kapitola 5.4). Jeho cílem je snížit počet žáků ukončujících předčasně školu nebo 

opakujících ročník. Hlavní roli přitom hraje kvalifikace učitelů - velký význam má proto 

zavádění modulů němčina jako druhý jazyk (Deutsch als Zweitsprache) a modulů ke 

zvýšení jejich schopnosti diagnostikování a užívání vhodných vyučovacích metod do 

jejich přípravného a dalšího vzdělávání. Podpora rozvoje jazykových znalostí dětí 

z rodin imigrantú a jejich integrace je dlouhodobým úkolem vycházejícím nad rámec 

jednotlivých vyučovacích předmětů. Zahrnuje intenzivnější jazykovou podporu při 

vyučování a rozšiřování celodenních nabídek škol žákům z rodin imigrantú. Ve zprávě 

se rovněž zdurazňuje význam programu Podpora dětí a mladistvých s imigračním 

zázemím, FörMig. Kladně je hodnoceno, že některé nadace ve spolupráci se zeměmi, 

obcemi a podniky začaly organizovat pro mimořádně nadané mladé lidi s imigračním 

zázemím různé stipendijní programy, aby mohli získat vyšší vzdělání, a tím se lépe 

integrovat do společnosti. 

6.5 Bilingvní vyučování 

V diskusích o bilingvním vyučování je nápadné, že stávající vědecké poznatky jsou 

chápány zcela protichůdně a jsou z nich vyvozovány protikladné politické důsledky. Na 

dvojjazyčné vyučování mají rozdílné názory odborníci i politici. 

V roce 2005 probíhalo v Německu pouze několik pokusů vyučování ve více 

rozšířených jazycích přistěhovalců (např. v turečtině, ruštině, polštině, španělštině, 
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italštině, portugalštině a řečtině). Častější bylo dobrovolné vyučování (nebo doučování) 

mateřskému jazyku dětí imigrantú. Jelikož ale takovému vyučování je věnováno pouze 

několik hodin týdně, toto vyučování probíhá odděleně od vyučování běžného 

a v pedagogicky nedostatečných rámcových podmínkách, není tato forma 

dvojjazyčného vyučování zdaleka ideální. Typické pro děti imigrantú je vyučování 

v běžných třídách s dodatečnou podporou rozvoje němčiny jako druhého jazyka. Zda 

a jakým způsobem budou spolkové země realizovat modelové projekty dvojjazyčné 

výchovy, není dosud jasné. 

6.5.1 Zpráva Pracoviště pro interkulturní konflikty a společenskou integraci 2005 

V roce 2005 publikovalo Pracoviště pro interkulturní konflikty a společenskou integraci 

(.Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und Gesellschaftliche Integration, AKI, viz kapitola 

5.3) výzkumnou zprávu Dvojjazyčné vyučování pro děti imigrantú. Výsledky výzkumu 

jeho vlivu na osvojování druhého jazyka a školní úspěšnost (Zweisprachiger 

Schulunterricht für Migrantenkinder. Ergebnisse der Evaluationsforschung zu seinen 

Auswirkungen auf Zweitspracherwerb und Schulerfolg). Výchozí otázkou zprávy bylo, 

zda pro děti hovořící menšinovým jazykem nebo jazykem imigrantú jako jazykem 

prvním je dvojjazyčné vyučování efektivnější pro osvojení druhého jazyka a zlepšování 

školních výkonů než jednojazyčné formy vyučování. Vliv bilingvního vyučování se 

posuzoval ve srovnání s výukou žáků se stejnou mateřštinou v jednojazyčných třídách 

(běžné vyučování nebo speciální vyučování němčině jako druhému jazyku). V centru 

pozornosti byly dvojjazyčné modely vyučování na základních školách. Základ výzkumu 

tvořily dvě metaanalýzy a jednotlivé studie, z nichž většina sledovala španělsko-

anglické modely vyučování v USA. 

Jak je uvedeno ve zprávě, dvojjazyčné programy mohou být zaměřeny na různé 

skupiny žáků, jejichž rámcové podmínky se výrazně liší. Do zprávy nebyly zařazeny 

programy pro žáky majoritního jazyka (často děti ze středních nebo vyšších sociálních 

vrstev), kteří si mají mimořádně intenzivně osvojovat prostřednictvím dvojjazyčných 

programů prestižní jazyky jako angličtinu a francouzštinu - které v Německu 

představují většinu bilingvních modelů. Pro děti přistěhovalců je učení se dalšímu 

cizímu jazyku dobrovolné, představuje jejich obohacení, nikoli povinnost. Ze zprávy 

byly také vyloučeny dvojjazyčné školy pro děti z jazykových menšin v Německu trvale 

žijících (např. Lužických Srbů). 

S cílem odůvodnit opodstatněnost výzkumu je ve zprávě charakterizována situace 

v Německu. Mj. se uvádí, že děti imigrantú dosahují na německých školách 

podprůměrných výsledku. Jedním z hlavních důvodů tohoto jevu je jejich nedostatečná 

102 



znalost němčiny. Mnohé z těchto dětí si osvojují nejdříve ve svých rodinách jiný jazyk 

než němčinu. Jestliže při zahájení školní docházky neovládly němčinu na stejné úrovni 

jako svůj mateřský jazyk, bez jejich cílené podpory hrozí riziko, že se tento počáteční 

deficit bude projevovat během celé jejich školní dráhy. Dvojjazyčné vyučování dětí 

imigrantú představuje sporný model jejich podpory. Zahrnuje jak zdokonalování jejich 

mateřštiny, tak němčiny; rovněž vyučování ostatním (odborným) předmětům probíhá 

v obou jazycích. Do jaké míry je tato podpora dětem imigrantú prospěšná, je 

předmětem diskusí. Někteří odborníci kladou otázku, zda je bilingvní vyučování 

překážkou, nebo základem úspěšné školní dráhy. 

Zastánci dvojjazyčné výchovy ji považují za prospěšnou pro osvojování druhého jazyka 

a kognitivní rozvoj dítěte a zdůrazňují, že vyjadřuje uznání mateřštiny imigrantú jako 

významného zdroje v kulturně a jazykově pestré společnosti. Odpůrci bilingvního 

modelu vyučování se naproti tomu obávají, že vyučování v mateřštině je možné pouze 

na úkor osvojování druhého jazyka a brání získání stejných šancí na vzdělání 

(Zweisprachiger... 2005). 

Z výzkumu vyplynuly dva hlavní závěry: 1) Vliv bilingvního vyučování na získávání 

kompetencí v druhém jazyce je neutrální. Dvojjazyčné vyučování nemá ve srovnání 

s jeho jednojazyčnými alternativami negativní vliv na výkony ve druhém jazyce. 

Konzistentní pozitivní efekt však také nemůže být prokázán. Zejména pro 

jazykovědnou hypotézu, že děti by si měly osvojit nejdříve mateřštinu a teprve poté si 

začít osvojovat druhý jazyk, neexistují dosud žádné spolehlivé důkazy. Je-li část 

vyučovacích hodin věnována jinému jazyku, než tomu, v němž probíhá běžná výuka, 

nevede to automaticky k horším výkonům ve druhém jazyce a odborných předmětech. 

Jestliže se děti účastní bilingvních školních programů, není třeba se obávat, že budou 

mít horší výsledky než děti, které navštěvují běžné třídy. Jedním z důvodů, který není 

ve studiích systematicky zkoumán, může být, že takto bilingvně vyučované děti 

komunikují také mimo třídu, ve škole, v okolí a s přáteli hodně ve druhém jazyce, 

poslouchají v něm i média, a tak jsou hodiny, které jim škola neposkytne, 

kompenzovány. Vlastní přínos modelů dvojjazyčné výchovy spočívá v tom, že se děti 

učí číst a psát také ve své mateřštině a přitom jsou hodnoceny stejně vysoko jako 

monolingvně vyučované děti se stejným mateřským jazykem, ačkoliv druhého jazyka 

absolvují méně hodin. Tato dodatečná kompetence v osvojování si prvního jazyka, 

kterou žáci nezískávají při běžném vyučování, tak má samozřejmě vysokou hodnotu. 

Efektivita bilingvního vyučování závisí mj. také na jeho kvalitě, jeho promyšlené 

didaktické koncepci a kvalifikovanosti učitelů. Ukázalo se také, že na německých 

základních školách existuje jen málo modelu bilingvního vyučování s typickou řečí 
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imigrantú jako partnerským jazykem vedle němčiny. Nedostatek vědeckých poznatků 

o bilingvním vyučování v Německu proto neumožňuje zodpovědně říci, zda bilingvní 

vyučování má větší efektivitu než vyučování pouze v němčině. 2) Bilingvní vyučování 

nepředstavuje žádný všelék pro znevýhodnění ve vzdělávání, vyrovnávající rodinou 

podmíněné horší výchozí podmínky pro učení. Jelikož však většina dětí imigrantú 

pochází z rodin málo stimulujících vzdělávání, nemohlo by být vyučování v jejich 

mateřštině hlavní metodou, jak dosáhnout zásadního zlepšení jejich vzdělávací kariéry. 

Efektivitu bilingvního vyučování ovlivňuje také to, zda v době, kdy se dítě do jiné země 

přistěhovalo, její jazyk vůbec nezná, nebo má jeho základy. 

Pro situaci v Německu ze zprávy vyplývá, že by bylo třeba, aby se vědecký výzkum 

zaměřil na vytváření koncepce a zkoumání bi- a monolingvních podpůrných programů. 

Jeho předmětem by se měly stát i němčina jako druhý jazyk, jejíž školní programy, 

vyučovací metody a učební plány na jedné straně stále více podporují ministerstva 

školství jednotlivých spolkových zemí, i podpora vícejazyčnosti, která se na druhé 

straně vyžaduje ve společenské diskusi (v souladu s jazykovou politikou Rady Evropy 

a Evropské unie), a to mj. proto, že umožňuje lepší uplatnění člověka na trhu práce. 

Rovněž je třeba podporovat programy, které byly vědecky ověřeny jako účinné. 

Didaktická opatření podporující znalost němčiny nebo dodatečnou kompetenci ve 

druhém jazyce a minimalizující sociální znevýhodnění by měla být zaváděna ne až od 

prvního ročníku se zahájením povinné školní docházky, ale již v mateřské škole. 

Bilingvní modely vyučování, které poskytují ve všech třídách po dobu minimálně 

základní školy vyučování jazyku a odborným předmětům a odborným předmětům ve 

dvou jazycích, jsou spojeny s velkými finančními náklady, neboť je třeba mnoho 

kompetentních bilingvních učitelů, kteří na základě svého univerzitního vzdělání jsou 

schopni vyučovat předměty ve všech ročnících v jiném jazyce než ve své mateřštině, 

a to v souladu s učebními osnovami a pedagogicko-didaktickými standardy platnými 

v příslušných spolkových zemích. Jako kompenzace nedostatečného počtu takových 

učitelů mohou být realizovány různé alternativní modely podpory dětí imigrantú, které 

pracují převážně s němčinou jako vyučovacím jazykem (např. němčina jako druhý 

jazyk, zaměstnávání většího počtu učitelů s cílem vytváření méně početných tříd, 

organizování týmového vyučování apod.). 

6.5.2 Zpráva Pracoviště pro interkulturní konflikty a společenskou integraci 2006 

Další zpráva Pracoviště pro interkulturní konflikty a společenskou integraci, nazvaná 

Migrace, jazyk a integrace (Migration, Sprache und Integration) pochází z roku 2006. 

Jejím cílem bylo identifikovat mechanismy, sociální podmínky a důsledky tvořící základ 
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osvojování jazyka přijímací země i uchování mateřského jazyka imigranti). Předmětem 

výzkumu byly zejména USA, Austrálie, Kanada, Velká Británie, Izrael a Německo. 

Ze zprávy vyplynuly mj. následující hlavní poznatky: Úspěch ve vzdělávání závisí 

především na dobrých znalostech jazyka dané země, který je také jazykem 

vyučovacím. Osvojování jazyka přijímací země jako druhého jazyka imigrantů ovlivňuje 

řada faktoru: podmínky panující v zemi původní a v zemi přijímací, existence 

a struktura etnické komunity, individuální a rodinné životní podmínky imigrantů 

i zvláštní okolnosti související s jejich imigrací. Nejdůležitější faktory jsou pak věk, 

v němž se člověk do cizí země přistěhuje, doba, po kterou v ní žije, u dětí také řečové 

dovednosti jejich rodičů, integrace dětí do předškolní výchovy, volba školy, rodinné 

poměry a přímá či nepřímá diskriminace ve vzdělávání. Vyšší vzdělání imigrantů nebo 

jejich rodičů působí příznivě na osvojování druhého jazyka. Nepříznivě naopak působí 

velké rozdíly mezi mateřštinou imigrantů a jazykem přijímací země, hodnota prvního 

jazyka ve světovém měřítku (angličtiny) a velké sociokulturní rozdíly; negativně se 

projevuje na osvojování druhého jazyka také větší koncentrace imigrantů na jednom 

místě a častá komunikace v jejich mateřštině. Tyto nepříznivé podmínky, v nichž 

imigranti žijí, se navzájem posilují. Naopak brzy se projevují na dětech imigrantů 

podmínky zlepšené, např. ve škole. Tato skutečnost by měla být ve školách 

respektována, tj. zvi. na základních školách by se mělo bránit vysoké etnické 

koncentraci a izolaci dětí imigrantů. 

V mezinárodním měřítku převládá zřetelná tendence k monolingvní asimilaci. 

Kompetentní dvojjazyčnost, tedy ovládnutí mateřského i většinového jazyka na vysoké 

úrovni v ústní i písemné podobě, zůstává výjimkou. Je to proto, že podmínky, za nichž 

k osvojování druhého jazyka dochází, působí většinou proti uchování a kompetentnímu 

ovládnutí mateřštiny imigrantů a naopak - čím vyšší je věk, v němž do cizí země přišli, 

a čím silnější je vazba na jejich etnický kontext, tím spíš bude uchována jejich 

mateřština, ale o to méně si osvojí druhý jazyk. 

Znalost většinového jazyka rozhoduje také o uplatnění člověka na trhu práce. Naproti 

tomu není výhodou bilingvní kompetence imigrantů - ani na trhu práce, ani nepůsobí 

příznivě na jejich úspěch ve škole. Nadále se hodnotí kladně aktivity příslušných 

institucí přijímací země směřující k integraci imigrantů, a to v oblasti jazyka, vzdělávání 

a pracovního trhu. Naproti tomu téměř neexistují důkazy o tom, že by jiný etnický 

původ imigrantů byl chápán jako obohacení, a nejsou tak chápány ani aktivity s ním 

související, zvi. snaha o uchování jejich mateřštiny, rozvoj jejich bilingvismu nebo 

vytváření etnických sítí. 
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Získání (kompetentního) bilingvismu ovšem předpokládá uchování mateřštiny 

imigrantú. Čím vyšší je věk, v němž člověk do cizí země přijde, a čím silnější je jeho 

vazba na původní etnikum, tím více se uchová jeho mateřština. To však vede ke 

kompetentnímu bilingvismu pouze tehdy, když dojde k osvojování druhého jazyka. 

Jelikož však většina podmínek souvisejících s osvojováním druhého jazyka působí 

protichůdně proti uchování mateřštiny, dochází k jejímu uchování na úkor druhého 

jazyka a naopak. Během generací se zmenšují příležitosti k péči o mateřštinu 

a projevuje se zřetelně tendence k monolingvní asimilaci. 

K většímu pocitu vlastní hodnoty imigrantú a jejich menším psychickým problémům 

nevede uchování jejich mateřštiny, ale jejich jazyková asimilace. Stejně jako předchozí 

zpráva, doložila i tato, že vliv bilingvních programů ve vyučování s explicitní podporou 

mateřštiny nebyl navzdory řadě studií a (meta)analýz dosud vysvětlen, zejména kvůli 

nedostatku metodicky vhodných studií. Zdá se však, že není velký - ani v pozitivním, 

ani negativním smyslu - že bilingvismus tedy nemá v zásadě vliv na školní úspěšnost 

žáků. 

6.6 Poznatky Sdružení pro ranou vícejazyčnost v denních zařízeních pro děti 

a ve školách 

Sdružení pro ranou vícejazyčnost v denních zařízeních pro děti a ve školách (Verein 

für Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen, F M KS), sídlící v Kielu, 

představilo na konci roku 2007 údaje o dvoj- a vícejazyčných mateřských 

a základních školách. Vyplývá z nich, že bilingvních mateřských a základních škol je 

v Německu stále ještě velmi málo - pouze asi 1 % všech mateřských (z celkem asi 

500 000) a ještě méně základních škol. Tuto situaci je třeba zlepšit, především jejich 

efektivním propojením. Vypracovaný přehled neuvádí, kolik dětí skutečně bilingvní 

školy navštěvuje. 

Sdružení sledovalo bilingvní mateřské a základní školy užívající metodu imerze (ve 

smyslu ponoření do jazyka, Sprachbad). Imerze je v Německu v současné době 

nejrozšířenější metodou užívanou při výuce cizím jazykům. Rozhodující je intenzita 

jazykového kontaktu. Kritéria pro posuzování bilingvních mateřských škol byla 

následující: 

o jazyk se užívá v běžném životě mateřské školy (nikoliv ve zvláštních hodinách 

určených výuce a hrám) 

o nejméně polovinu doby, po kterou jsou děti ve škole, mají kontakt s cizojazyčnou 

vychovatelkou 

o pro vychovatelky platí princip „jedna osoba - jeden jazyk" 
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0 odborné pedagogické síly jsou učitelé mateřského jazyka nebo v něm mají 

dostatečnou kompetenci. 

Pro základní školy bylo stanoveno kritérium, že odborné předměty jsou vyučovány 

v cizím jazyce. 

Z hlediska počtu obyvatelstva má nejvíce bilingvních mateřských škol Sársko (25 %, 

všechny německo-francouzské). S velkým odstupem následují Berlín, Hamburk 

a Porýní-Falc. Země s velkým počtem obyvatelstva - Severní Porýní-Vestfálsko, 

Bavorsko a Bádensko-Virtembersko vykazují horší výsledky; na posledním místě se 

umístilo Meklenbursko-Přední Pomořansko. Zvláštní pozici zaujímá Šlesvicko-

Holštýnsko s více než 50 dánskými mateřskými školami v severní části země. 

Z hlediska počtu obyvatelstva existuje nejvíce bilingvních mateřských škol 

v Saarbrückens Bonnu a Frankfurtu nad Mohanem. Dále v Berlíně, Kielu, Hamburku 

a Mnichově. Největší jazyková různorodost je přitom v Berlíně (10 jazyků) a Mnichově 

(9 jazyků), dále ve Frankfurtu nad Mohanem (7) a Hamburku (6). Obecně je 

nejrozšířenějším jazykem v bilingvních mateřských školách francouzština, pouze ve 

velkých metropolích je jím angličtina. Tato situace je způsobena programy zavedenými 

v Sársku a Porýní-Falci, které ostatní spolkové země nerealizují. 

V Německu existuje přibližně 100 bilingvních veřejných nebo soukromých základních 

škol, v nichž jsou vyučovány odborné předměty v cizím jazyce. Do tohoto počtu není 

zahrnuto 47 dánských základních škol ve Šlesvicku-Holštýnsku. Nejvíce jich je 

v Berlíně a Hamburku. S určitým odstupem následují spolkové země Sasko 

a Hesensko. Žádné bilingvní základní školy nemá Sársko, ačkoliv je na prvním místě 

v počtu dvojjazyčných mateřských škol, ani Brémy, Dolní Sasko a Meklenbursko-

Přední Pomořansko. Více než polovina bilingvních základních škol se nachází ve 

velkých městech - Frankfurtu nad Mohanem, v Berlíně, Hamburku a Mnichově (kde je 

1 9 škol řeckých). V Mnichově jsou to školy téměř výhradně soukromé nebo neveřejné, 

v Berlíně a Hamburku naopak většinou státní. V bilingvních základních školách 

převažuje angličtina. 

Sdružení dospělo k následujícímu závěru: „Stále existuje velmi málo bilingvních 

mateřských a základních škol. Ukazuje se však také, jak úspěšné mohou být 

koncepce, které zavádějí některé spolkové země, např. Sársko, Šlesvicko-Holštýnsko, 

Porýní-Falc a v malé míře Berlín - v těchto zemích je větší nabídka bilingvních 

mateřských škol, i když ne zcela postačující. Obecně je nedostatek bilingvních 

základních škol. Především chybí ve všech spolkových zemích cílené koncepce, které 

by umožnily propojení bilingvních mateřských a základních škol. Tam, kde existují 
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mateřské bilingvní školy, není většinou zajištěna návaznost jazykových znalostí dětí, 

které v nich získaly, na výuku v základních školách. Evropská unie požaduje, aby si 

děti dobře osvojily svoji mateřštinu a dva cizí jazyky. V současné době se však dětem 

jejich práva na vícejazyčnost nedostává. Sdružení proto považuje za nezbytné vytvářet 

koncepce skutečného propojení dvojjazyčných mateřských a základních škol 

a připravovat více učitelů schopných bilingvního vyučování. Rovněž příprava 

vychovatelek by se měla realizovat na vyšší úrovni" (Große Lücke...2007; přeložila 

V. J.). 

6.7 Jazyková podpora dětí a mladistvých z rodin imigrantú - příklad spolkové 

země Hesensko 

Hesenská vzdělávací politika má zájem na tom, aby se všechny děti učily společně 

a od sebe navzájem. Společným dorozumívacím jazykem jim má být němčina. Ačkoliv 

země podporuje také mateřštinu dětí imigrantú, výrazně více prostředků investuje do 

podpory znalosti němčiny. V Hesensku existuje velký počet dětí a mladistvých z rodin 

imigrantú a vystěhovalcú i cizinců dalšího původu. Pro podporu těchto rozdílných 

skupin je realizována řada opatření na úrovni základní školy a škol na ni navazujících, 

např. kurzy němčiny, alfabetizační kurzy, pomoc při učení se prvnímu cizímu jazyku, 

změna pořadí jazyků, model „Němčina a PC", pomoc s domácími úkoly, zvláštní ročník 

pro vystěhovalce, žákovská stipendia pro nadané mladistvé s imigračním zázemím. 

Hesenské školy zprostředkují žákům v zásadě „školní němčinu", tedy znalosti mluvené 

i psané němčiny nezbytné pro vyučování. Kurzy němčiny jsou nabízeny ve formě 

doučování (dvě hodiny týdně), intenzivní třídy poskytují výuku němčině v rozsahu 

nejméně 20 hodin týdně v průběhu celého školního roku; intenzivní kurzy navazují 

přechodně na výuku ve třídě, jsou určeny pro skupiny asi 12 žáků. Při změně pořadí 

jazyků si mohou ruské děti zvolit svoji mateřštinu jako první cizí jazyk, pokud je běžně 

nabízena jako jazyk druhý. Model „Němčina a PC" je zaměřen zejména na žáky 

prvních ročníku, kteří mají nedostatky v němčině a žijí převážně v regionech s vyšším 

podílem přistěhovalců. Těmto dětem je také určena pomoc s domácími úkoly. Dvouleté 

studium na úrovni vyššího sekundárního stupně má připravit vystěhovalce k přechodu 

na vysokou školu. 

6.8 Jazyková podpora dětí a mladistvých z rodin imigrantú - příklad spolkové 

země Sasko 

Ve školním roce 2003/2004 bylo podle saského ministerstva školství ve školách 13 781 

žáků z rodin imigrantú, což bylo o zhruba 6 % více než v roce předchozím. V první 
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polovině roku 2007 bylo na saských školách asi 14 000 žáků z rodin imigrantů, 

pocházejících z více než 120 zemí. Z 80 % se nenarodili v Sasku nebo Německu, ale 

přišli přímo ze své rodné země. Podíl imigrantů na celkové žákovské populaci tvoří asi 

3 %. Cílem jazykové podpory na saských školách je rovnost šancí ve výchově 

a vzdělávání pro všechny žáky. Základ pro realizaci tohoto cíle tvoří školský zákon 

Svobodného státu Sasko. Jeho zákonná ustanovení jsou konkretizována v Saské 

koncepci integrace imigrantů (Sächsische Konzeption zur Integration von Migranten) 

z 1 . srpna 2000. Tyto dva dokumenty spolu se saskými učebními osnovami pro 

němčinu jako druhý jazyk tvoří hlavní pilíře jazykové podpory dětí 

a mladistvých z rodin imigrantů. Jazykové vzdělávání imigrantů se stalo úkolem všech 

učitelů odborných předmětu. 

V Sasku byly zavedeny následující formy jazykové podpory imigrantů: 

o Školní poradenství pro děti, mladistvé a mladé dospělé i jejich rodiče, 

organizované jako poradenství společné i individuální, poskytuje informace 

o možnostech vzdělávání na školách a v oblasti profesní přípravy. Jeho důležitou 

součástí je poradenství o úspěšnosti v cizích jazycích a dostupnost informačních 

materiálů v různých jazycích, 

o Přípravné třídy nebo přípravné skupiny pro žáky z rodin imigrantů, zřizované na 

základních a na pokračujících školách. Ve školním roce 2004/2005 bylo v celém 

Sasku zřízeno na základních školách celkem 52 takových tříd nebo skupin. 

V těchto třídách nebo skupinách vyučovali učitelé podle metodické příručky 

k učebním osnovám němčiny jako cizího jazyka. Pro usnadnění integrace žáků 

s nimi jezdili nebo chodili na výlety a pořádali projektové dny ve třídách, do nichž 

měli tito žáci později přejít. Na středních školách bylo zřízeno v daném školním 

roce celkem 34 přípravných tříd a 39 skupin, 

o Přípravné třídy zaměřené na profesní přípravu jsou zřizovány při školních 

centrech profesní přípravy. Ve školním roce 2004/2005 existovalo takových tříd 23. 

Tyto třídy se liší svým obsahovým zaměřením od jiných přípravných kurzů tím, že 

připravují žáky na přijetí do oblasti profesní přípravy nebo na profesní gymnázium 

(gymnázium pro povolání) a méně jim zprostředkují všeobecné vzdělání. Přípravné 

třídy zaměřené na praktické aspekty povolání navštěvují žáci z rodin imigrantů 

jeden rok, z toho dva měsíce připadají na výuku v profesním centru. Celkem 

působilo v Sasku v daném školním roce 96 přípravných ročníků při pokračujících 

školách. 

o Učitelé poskytující speciální poradenství provázejí děti a mladistvé během 

jejich celého integračního procesu - dodatečně k jejich vyučování odborným 
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předmětům v němčině jako druhém jazyce. Koordinují spolupráci mezi žáky, jejich 

rodiči, učiteli a mimoškolními partnery. Pro tuto činnost mají vyhrazeny dvě hodiny 

týdně. 

o Němčina jako druhý jazyk (Deutsch als Zweitsprache) se učí v Sasku podle 

učebních osnov z 1 . srpna 2000. Na základní škole má být tomuto předmětu 

věnováno 15 vyučovacích hodin týdně, na střední škole 25 a v profesní přípravě 32 

hodin týdně. 

o Zvláštní úpravy v oblasti cizích jazyků jsou určeny pro žáky přicházející se 

zahraničí, kteří se ve svých zemích neučili angličtině nebo francouzštině jako 

cizímu jazyku. Těmto žákům může být uznávána jejich mateřština jako první nebo 

druhý cizí jazyk místo angličtiny nebo francouzštiny. Na konci každého školního 

roku konají tito žáci tzv. zjišťující zkoušku (Feststellungsprüfung). Ve školním roce 

2003/2004 složili žáci 1 000 takových zkoušek ze 14 jazyků, 

o Výuka mateřštině dětí imigrantú je významně podporována, neboť Saské 

ministerstvo školství považuje mateřský jazyk imigrantú za „nositele získaných 

vědomostí". Dvojjazyčnost pak podporuje duševní rozvoj dětí. Ve školním roce 

2001/2002 absolvovalo výuku ve své mateřštině 268 žáků, v roce následujícím již 

478. Z hlediska počtu přistěhovalců je nejdůležitější mateřštinou imigrantú 

vietnamština. Celkem probíhá výuka v devíti mateřských jazycích imigrantú. 

o Spolupráce s nadacemi a Komisí Spolku a zemí pro plánování vzdělávání 

a podporu výzkumu patří k významným aktivitám Saska v dané oblasti, které se 

ujalo koordinace spolupráce mezi spolkovými zeměmi. Od roku 2006 je partnerem 

programu Startovní stipendia pro talentované přistěhovalce (Start-Stipendien für 

begabte Zuwanderer), jehož vznik iniciovala v roce 2002 Sociální nadace Hertie. 

o Nadace Mercator umožňuje od roku 2004 realizaci dvou projektů v Drážďanech 

a Lipsku na „Podporu dětí a mladistvých s imigračním zázemím" („Förderung von 

Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund'). V jejich rámci získávají děti 

a mladiství z rodin přistěhovalců individuální podporu prostřednictvím studentů tří 

saských univerzit. 

o Od 1. května 2005 se Sasko účastní programu Komisí Spolku a zemí pro plánování 

vzdělávání a podporu výzkumu Podpora dětí a mladistvých s imigračním 

zázemím, FörMig (viz výše). 

Těžiště své pomoci dětem a mladistvým z rodin imigrantú vidí Sasko ve školním 

poradenství, určeném pro všechny přistěhovalce až do dovršení jejich 25. roku života, 

ve vlastních učebních osnovách němčiny jako druhého jazyka a v různorodé spolupráci 

s nadacemi a dalšími mimoškolními partnery (Anschluss ... 2005). 

110 



PŘÍPADOVÁ STUDIE 1: VZDĚLÁVACÍ S Y S T É M HESENSKA 

1. Základní údaje o zemi 

Hesensko (Hessen) leží přibližně v centru Spolkové republiky Německo, blíže k její 

západní a jižní hranici. Zaujímá rozlohu cca 21 115 km2, v červnu 2007 zde žilo 

6 070 425 obyvatel. Hlavní město je Wiesbaden, největší město Frankfurt nad 

Mohanem (Frankfurt am Main). Hesensko bylo založeno 19. září 1945 pod názvem 

Velkohesensko (Groß-Hessen) a jako první spolková země mělo vlastní ústavu; 

v platnost vstoupila 1. prosince 1946. S pozdějším založením Spolkové republiky 

Německo získala země současný název. 

Vládnoucí stranou byla v posledních letech do počátku roku 2008 Křesťansko-

demokratická unie (Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU)] ve volbách 

koncem ledna utrpěla značnou ztrátu a získala pouze o 0,1 % více hlasů než 

Sociálnědemokratická strana Německa (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, 

SPD). Krátce nato odstoupila ministryně školství Karin Wolfová. 

Hesensko jako demokratická parlamentní republika se hlásí k míru, svobodě 

a porozumění mezi národy. Válka je odsuzována. V hesenské ústavě je zakotveno 

právo na odpor vůči protiústavním zákonům a činům a proti trestu smrti. Zemský sněm 

se skládá z poslanců volených z lidu. Ve Sněmu jsou zastoupeny všechny politické 

strany, které získaly ve volbách více než 5 % hlasů. Od roku 2005 je jeho funkční 

období pět let, předtím to byly čtyři roky. 

Zákonodárství vykonává Zemský sněm, pokud není stanoveno, že občané budou 

rozhodovat v lidovém hlasování. Výkonnou moc má Zemská vláda a jí podřízená 

Zemská správa. Předseda vlády určuje hlavní rysy politiky země a je za ni zodpovědný 

Zemskému sněmu. Zastupuje Hesensko navenek. Soudní pravomoc vykonává Státní 

soudní dvůr a další zemské soudy. 

Zemský znak Hesenska je lev se zlatými drápy, devětkrát příčně pruhovaný stříbrně 

a červeně, stojící na zadních nohou na modrém pozadí štítu. Nahoře na štítu je koruna 

ze zlatých listů a květů tvořených modrými perlami. Vlajka Hesenska se skládá 

z horního červeného a dolního bílého pruhu. 

Geograficky patří Hesensko plně do německého středohoří. Nejdelší řeka je Rýn 

(Rhein), měřící 1 320 km, dále v pořadí Mohan (Main, 524 km), Weser (440 km), 

Neckar (367 km), Werra (298 km) a další. V této zemi nenajdeme žádné velké přírodní 

jezero. Přibližně 1/3 rozlohy Hesenska se využívá pro zemědělství. 
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Více než polovina obyvatel Hesenska žije v jeho jižní části, v oblasti Rýn-Mohan 

{Rhein-Main), s největším střediskem Frankfurt nad Mohanem, který patří 

k nejvýznamnějším německým městům. Žije zde asi 660 000 obyvatel, v celé městské 

aglomeraci 2 miliony. Další významná města v této oblasti jsou Wiesbaden (275 000 

obyvatel), Darmstadt (140 000), Offenbach am Main (119 000), Hanau (89 000) aj. 

Významná městská centra ve středním Hesensku jsou Marburg (79 000), Gießen 

(73 000) a Wetzlar (53 000). Největší město další části země je Kassel, historické 

hlavní město severního Hesenska, které je svými 200 000 obyvatel třetí největší město 

této spolkové země; Fulda (63 830) je významné město ve východní části země. 

Oblast Rýn-Mohan je po Porůří druhou největší průmyslovou oblastí Německa. 

Nejvýznamnější průmysl je chemický a farmaceutický, strojírenský a automobilový (zvi. 

Opel v Růsselsheimu), bankovnictví (zvi. Frankfurt nad Mohanem), pojišťovnictví 

( W i e s b a d e n ) ; s v ě t o z n á m é je letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. V e Wetzlaru je 

centrum optického průmyslu a jemné mechaniky (Leica), ve Fuldě gumárenský 

průmysl, v Kasselu výroba lokomotiv. Dva nejvýznamnější německé deníky, 

Frankfurter Allgemeine Zeitung a Frankfurter Rundschau, vycházejí v Hesensku. P o d l e 

HDP je Hesensko nejbohatší stát Německa, v pořadí spolkových zemí je na třetím 

místě po Hamburku a Brémách. 

Ke 31. 12. 2004 se hlásilo v Hesensku 41,3 % obyvatelstva k zemské evangelické 

církvi, 25,6 % k církvi římskokatolické a 33 % k jiné církvi nebo byla bez vyznání. 

V Hesensku se hovoří řadou dialektů, lišících se zřetelně od jazyka užívaného hojně 

v rozhlase a televizi. 

2. Vzdělávací politika 

Hesensko má zájem stát se nejúspěšnější z německých zemí v oblasti vzdělávání. 

Strategické cíle jeho vzdělávací politiky byly formulovány zejména s ohledem na 

alarmující výsledky studie PISA (viz kapitola 3). Ukázaly, že vypracovávání rámcových 

školních programů, v Hesensku právně předepsané, a interní evaluace škol probíhající 

v Hesensku od roku 1997, nepřinesly očekávané výsledky. Byly proto formulovány 

následující strategické cíle: 

o zlepšení čtenářské gramotnosti žáků základních a nižších sekundárních škol 

o snížení počtu žáků opouštějících školu bez vysvědčení o ukončení hlavní školy 

o snížení počtu absolventů v povoláních duálního systému, kteří nesloží teoretickou 

část závěrečné zkoušky. 

Vzdělávací reforma je zaměřena na všechny žáky, talentované i vyžadující zvláštní 

péči, na rozvoj jejich individuálních schopností a zájmů. Zahrnuje celý vzdělávací 
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systém, od předškolní výchovy po vzdělávání dospělých. Jejím cílem je zajištění co 

největší kvality hesenských škol všech stupňů. V koncepci hesenské vzdělávací politiky 

na úrovni školního vzdělávání jsou dva hlavní aspekty: a) stanovení závazných cílů, 

a to ve formě vzdělávacích standardů, které budou pravidelně ověřovány; standardy se 

staly základem zajišťování kvality vzdělávání, b) v návaznosti na první aspekt přidělení 

větší odpovědnosti školám jako rozhodující krok k zajišťování kvality vyučovacího 

procesu i škol celkově. Hesenská ministryně školství Karin Wolfová iniciovala zavedení 

celoněmecky platných vzdělávacích standardů pro maturitu, na němž se dohodly 

všechny spolkové země. 

K hlavním cílům hesenské vzdělávací politiky patří rovněž investování do budoucnosti. 

Nejdůležitější roli při jeho plnění hrají vysoké školy, státní i soukromé, a řada 

výzkumných institucí, neboť k prioritám vzdělávací politiky patří také podpora výzkumu, 

včetně vědeckého dorostu. 

3. Struktura vzdělávacího systému 

3.1 Preprimární stupeň 

Hesensko klade velký důraz na rozvoj předškolní výchovy; jako cíl si stanovilo zajistit 

dostatek míst v jejích zařízeních, tím umožnit matkám chodit do zaměstnání 

a současně připravit děti na vstup do základní školy. Péči o děti předškolního věku 

zajišťuje vedle mateřských škol řada institucí a církev. 

Základním cíle hesenského výchovně-vzdělávacího plánu pro děti od narození do věku 

do 10 let je jejich dřívější, trvalejší, více individualizovaná a intenzivnější podpora. Její 

součástí je rozvíjení řečových dovedností dětí v němčině, realizované kromě řady 

dílčích aktivit a projektů také prostřednictvím programu Znalosti němčiny dětem 

v mateřské škole (Deutschkenntnisse für Kinder im Kindergartenalter), platného 

v celém Hesensku. Reforma školského zákona z roku 2002 umožňuje nabízet dětem 

přibližně devět měsíců před zahájením povinné školní docházky dobrovolné přípravné 

kurzy, zaměřené na rozvoj jejich mateřštiny. Podle údajů hesenského ministerstva 

školství je úspěšnost přípravných kurzů na podporu znalostí němčiny na hesenských 

základních školách přes 95 %. 

Pozornost je zaměřena také na děti z rodin imigrantú, a to na rozvíjení jejich znalostí 

němčiny a na jejich interkulturní výchovu. Cílem je, aby získaly základ pro úspěšné 

absolvování své školní dráhy. Protože přitom hrají důležitou roli i rodiče, je orientována 

řada aktivit i na práci s nimi. V rámci dalšího vzdělávání jsou připravováni ve 

speciálním projektu vychovatelé na práci s dětmi z rodin imigrantú jako na součást 
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jejich denní výchovné práce, jsou seznamováni, stejně jako rodiče, s kulturním 

a vědeckým potenciálem cizích kultur a jsou vzděláváni tzv. „průvodci rodičů", kteří 

pomáhají rodičům s imigračním zázemím orientovat se ve světě školy, a být tak 

schopni usnadňovat svým dětem cestu po jejich vzdělávací dráze. Projekt rovněž 

umožňuje dětem lépe se připravit na vstup do školy. Proto v něm hraje významnou roli 

partnerství hesenského ministerstva sociálních věcí a ministerstva školství. Úspěšnost 

projektu závisí do značné míry na shodných očekáváních všech zúčastněných a na 

ochotě rodičů se do projektu zapojit. Podobné kurzy probíhají také v jiných spolkových 

zemích, např. Severním Porýní - Vestfálsku a Berlíně. Ukazují, že ranou jazykovou 

podporu potřebují rovněž německé děti. 

3.2 Primární stupeň 

Základní školy (Grundschulen) 

Základní škola je stupeň školního vzdělávání společný pro všechny děti. Zahrnuje čtyři 

ročníky. Jejím úkolem je vést hesenské děti v návaznosti na jejich zkušenosti 

z předškolní výchovy a jejich různé předpoklady k učení cíleně a s ohledem na jejich 

individuální možnosti podávat výkon k věkově přiměřeným formám učení. Základní 

škola rozvíjí a podporuje duševní, hudební a praktické schopnosti a zájmy všech žáků 

a jejich rozmanité sociální a emocionální procesy učení. Na bázi položené v základní 

škole se má dítě rozvíjet v samostatnou, zodpovědnou osobnost a umět utvářet svoji 

další vzdělávací cestu. 

Rámcový učební plán základní školy tvoří tyto vyučovací předměty: němčina, 

matematika, vlastivěda, náboženství, úvod do cizího jazyka, tělesná výchova, hudební 

výchova, umění/ruční práce/textilní tvorba, vlastivěda (viz kapitola 2.4.1.2). Předmět 

vlastivěda v Hesensku zahrnuje pět oblastí: sociální a kulturně-vědeckou, zeměpisnou, 

historickou, přírodovědnou a technickou. Zdůrazňuje se přitom, že se nejedná 

o mezipředmětové vztahy, které lze vytvářet v každém vyučovacím předmětu. 

Vzdělávací standardy mají významně přispívat k zajištění kvality vyučování. Na úrovni 

základní školy stanoví požadavky na kompetence žáků na konci 4. ročníku 

v základních předmětech. 

V 1. a 2. ročníku navštěvují žáci základní školu čtyři hodiny dopoledne, ve 3. a 4. pět 

hodin. Na konci 1. prvního ročníku nedostávají známky; rodiče získávají informace 

o prospěchu svých dětí v podobě písemných zpráv. Na základní škole se žáci od 

1. ročníku seznamují s cizím jazykem a jsou připravováni na jeho výuku, která začíná 

od 3. ročníku O tom, který jazyk škola nabídne, rozhoduje ředitel školy spolu 

s učiteli,event, i rodiči žáků. Přitom je třeba brát ohled na to, kterému jazyku se budou 
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děti učit od 5. ročníku. Známky z cizího jazyka nemají vliv na postup do dalšího 

ročníku. 

Celodenní školy 

Hesenské ministerstvo školství podporuje od školního roku 2002/03 rozvoj celodenních 

škol, v letech 2006 -2009 prostřednictvím speciálního programu; kromě toho, že 

celodenní školy znamenají významnou pomoc pro rodiče, mohou svým celodenním 

programem lépe vystihovat specifika příslušných obcí a regionů. Ministerstvo chce 

docílit, aby do roku 2015 existovala na všech přibližně 2 000 hesenských školách 

dobrovolná nabídka celodenních aktivit do 17 hodin. Ve školním roce 2007/08 existuje 

v Hesensku celkem 470 celodenních škol. Tímto počtem zaujímá Hesensko mezi 

západoněmeckými zeměmi první místo. Celodenní školy navštěvuje 18,6 % žáků, 

celoněmecký průměr činí 15,2 %. 

Spolupráce rodičů na primárním stupni 

Spolupráce rodičů se školou na primárním stupni je zakotvena v hesenském školském 

zákoně. Rodiče se mají se školou podílet na výchově svých dětí a na otevírání se školy 

veřejnosti. V praxi existují zejména tyto druhy spolupráce: 

o práce s učebními skupinami v jednotlivých fázích vyučování 

o podpora učitelů při přípravě a realizaci specifických učebních záměrů, např. v rámci 

projektových prací 

o asistence zájmovým skupinám 

o spoluúčast při realizaci různých učebních mimoškolních aktivit, na školních 

výletech a při různých svátcích a slavnostech. 

Podpůrný ročník (Förderstufe) 

Podpůrný ročník je zpravidla dvouleté období umožňující určitou horizontální, avšak 

přesto diferencovanou kurikulární integraci. V Hesensku byl zřízen v 5. a 6. ročníku 

bud" v souhrnné škole (Gesamtschule) jako polosamostatný organizační a kurikulární 

stupeň školy, nebo jako vnitřní diferenciace v rámci sekundárních škol (hlavních škol 

/Hauptschulen/, reálek /Realschulen/), avšak pouze v těch školách, na něž se hlásil 

dostatečný počet žáků. Podpůrný ročník tak teoreticky slouží k odkladu konečného 

rozhodnutí o volbě další školní dráhy; fakticky je však přechod z jedné školy do jiné 

poměrně výjimečný a přechod na vyšší typ školy naprosto mizivý. V letech 2003 - 2006 

došlo k úbytku přihlášek a plánovalo se zrušení různých typů podpůrného stupně, nebo 

k němu došlo. Byl podán návrh vytvořit - spolu s Bavorskem - dva typy podpůrného 

stupně - nižší, z něhož by žáci již v 7. ročníku nemohli přecházet na gymnázium, 

a náročnější, kde by byly na žáky kladeny větší požadavky (např. 2. cizí jazyk, 
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náročnější matematika atd.). Po volbách v lednu 2008 se však všechny plánované 

změny zastavily a nelze předpovídat další vývoj. 

3.3 Nižší sekundární stupeň 

Hlavní školy (Hauptschulen) 

Vyučování v hlavní škole navazuje na 4. ročník základní školy nebo 6. ročník 

podpůrného stupně. Jeho úkolem je s využitím věkově přiměřených metod 

zprostředkovat žákům všeobecné vzdělání, podporovat jejich individuální rozvoj, vést 

je k zodpovědnému učení a připravovat je na zvládání běžných životních situací, 

přechod do škol připravujících na povolání a na pracovní život. Školní programy 

odrážejí specifický charakter jednotlivých škol. Na jejich vypracovávání se podílejí celé 

školy včetně rodičů a zástupců obcí. Hlavní školy se stále více otevírají svému okolí. 

Spolupracují se školami připravujícími na povolání, podniky, sdruženími a veřejnými 

institucemi. Tím zprostředkují svým žákům pohled do sociálního, hospodářského 

a kulturního rozvoje společnosti. Rovněž dbají na vytváření příznivého školního 

klimatu, které považují za jeden z významných předpokladů školní úspěšnosti žáků. 

Mnohé hlavní školy začaly zavádět formy celodenní péče o žáky. 

Učební plán hlavní školy je rozdělen, stejně jako učební plán reálky, do tří oblastí 

úkolů. Od učebního plánu reálky se liší od pouze tím, že neuvádí francouzštinu (viz 

dále). Před zahájením 7. nebo 9. ročníku rozhodují rodiče, zda jejich děti budou 

navštěvovat hodiny druhého nebo třetího cizího jazyka nebo jiných (odborných) 

předmětů v rámci povinně volitelné výuky. Pokud si zvolí třetí cizí jazyk, odpadá žákům 

v 9. a 10. ročníku povinně volitelné vyučování. Povinně volitelné vyučování probíhá 

formou učebních skupin (kurzů). 

Reálky (Realschulen) 

Navzdory více než 150leté tradici si hesenská reálka neuchovala svoji známou 

podobu, ale zaznamenala v posledních letech zásadní změny a stanovila si nové cíle. 

V souladu se školským zákonem zprostředkuje svým žákům všeobecné vzdělání 

a umožňuje rozvoj jejich schopností a zájmů. Do reálky jsou přijímáni žáci po 

ukončeném 4. ročníku základní školy nebo 6. ročníku podpůrného stupně. Absolventi 

reálky mohou pokračovat ve studiu umožňujícím přechod na vysokou školu nebo 

zprostředkujícím odbornou kvalifikaci. V rámci posílení orientace na praxi se reálky 

více otevřely mimoškolním zařízením a zintenzívnily spolupráci s podniky, různými 

sdruženími, svými zřizovateli a komunitami, aby zlepšily šance svých absolventů na 

další vzdělávání. Vytvoření vlastního kurikula znamenalo významný krok na cestě 
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k větší samostatnosti a kvalitě těchto škol. Zavedením povinného postupu při 

závěrečných zkouškách došlo ke zkvalitnění jejich srovnatelnosti a transparentnosti. 

Učební plán reálky uvádí v první oblasti úkolů následující předměty: němčinu, 

angličtinu, francouzštinu, hudební výchovu, umění; druhou oblast tvoří: politika 

a hospodářství, dějepis, zeměpis, katolické náboženství, evangelické náboženství, 

etika; ve třetí oblasti jsou obsaženy: matematika, fyzika, chemie, biologie. Samostatně 

jsou uvedeny tělesná výchova a pracovní vyučování. 

Nařízení o učebních plánech pro primární a nižší sekundární stupeň z 20. 

prosince 2006 uvádí následující učební plán pro reálky: ve všech ročnících se 

vyučují: němčina, 1. cizí jazyk, matematika, tělesná výchova (sport), náboženství/etika; 

pouze v některých ročnících se vyučují: umění, hudební výchova, biologie, chemie, 

fyzika, zeměpis, politika a hospodářství, dějepis, pracovní vyučování, povinně volitelný 

předmět/2, cizí jazyk, hodina s třídním učitelem. Před zahájením 7. ročníku rozhodují 

rodiče, zda jejich dítě bude navštěvovat hodiny 2. cizího jazyka nebo jiných 

(odborných) předmětů v rámci povinně volitelné výuky. 

Pedagogickou koncepci reálky tvoří tyto složky: 

o zprostředkování vědomostí a dovedností nezbytných pro úspěšné ukončení školy 

o činnostné orientované učení 

o uvádění do světa práce 

o přiblížení životní praxe 

o povinně volitelné vyučování umožňující uplatnění schopností a zájmů žáků 

o kvalifikování pro další školní vzdělávání 

o nové koncepce vyučování a učení 

o bilingvní výuka odborným předmětům 

o otevření školy obci/městu 

o spolupráce se sdruženími, podniky a mimoškolními zařízeními 

o výuka cizím jazykům 

o realizace podnikových praxí 

o návaznost na další stupně vzdělávání. 

Gymnázia (Gymnasien) 

Jako pokračující škola navazuje gymnázium na základní školu. Zahrnuje v tradiční 

podobě střední (nižší sekundární) stupeň a vyšší (sekundární) stupeň. Gymnázium 

zprostředkuje žákům prohloubené všeobecné vzdělání a přispívá k celkovému rozvoji 

jejich osobnosti; umožňuje jim uplatňovat různé zájmy a rozvíjet schopnosti. 

V celém Německu, a tedy i v Hesensku, se projevuje tendence ke krácení doby 

vzdělávání žáků, které by mělo přispět ke zlepšení jejich výsledků v mezinárodním 
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srovnání. Zkrácené vzdělávání na gymnáziu bylo zavedeno ve dvou etapách: ke 

školnímu roku 2005/06 a 2006/07. To se týká jak gymnázií, tak nabídky kooperativních 

souhrnných škol, zahrnujících v 5.-9. ročníku gymnaziální větve (viz dále). Cílem 

dvoufázového zavedení kratšího gymnaziálního vzdělávání bylo zamezit tomu, aby ve 

školním roce 2013/14 absolvoval kompletní dvojnásobný maturitní ročník. V tomto roce 

se tak bude konat naposled maturita po 13 letech školní docházky a poprvé pro 

všechny žáky po 12 letech školní docházky. 

Učební plán osmiletého gymnázia (Gymnasium8) je rozdělen, podobně jako učební 

plán reálky, do tří oblastí úkolů. První oblast zahrnuje následující předměty: němčinu, 

angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, ruštinu, řečtinu, latinu, hudební 

výchovu, umění. Ostatní části učebního plánu jsou shodné s učebními plány reálky 

a hlavní školy. 

Učební plán devítiletého gymnázia (Gymnasium9) uvádí v první oblasti z cizích 

jazyků navíc nabídku japonštiny, angličtiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny také pro 

vyšší sekundární stupeň. V této oblasti je uveden i předmět dramatická výchova 

(Darstellendes Spiel). Ve druhé oblasti jsou obsaženy kromě předmětů uvedených 

u ostatních škol nauka o právu, hospodářské vědy, filozofie; ve třetí oblasti je uvedena 

ještě informatika. 

Podle Nařízení o učebních plánech pro primární a nižší sekundární stupeň z 20. 

prosince 2006 je učební plán pro gymnázia v 5.-10. ročníku následující: ve všech 

ročnících se vyučují: němčina, 1. cizí jazyk, matematika, tělesná výchova (sport) 

a náboženství/etika; pouze v některých ročnících se vyučují: 2. cizí jazyk, umění, 

hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, zeměpis, politika a hospodářství, dějepis, 

povinně volitelný předmět/3, cizí jazyk, hodina s třídním učitelem. Prvním cizím 

jazykem je zpravidla angličtina, francouzština nebo latina. Pokud není angličtina 

1. cizím jazykem, musí být vyučována jako 2. cizí jazyk. Ten je vyučován od 7. ročníku. 

Je jím zpravidla francouzština nebo latina. Se souhlasem státního školního úřadu 

mohou být nabízeny také italština, španělština nebo ruština. Třetím cizím jazykem, 

vyučovaným v posledních dvou ročnících, může být francouzština, latina, starořečtina, 

italština, španělština, ruština nebo další jazyk, pokud jsou pro jeho výuku ve škole 

podmínky. Místo 3. cizího jazyka si mohou zvolit žáci některý jiný povinně volitelný 

předmět, který jim umožní rozvíjet jejich zájmy a schopnosti. 

Bilingvní vyučování odbornému předmětu může být započítáno v posledním 

ročníku středního stupně jako výuka cizímu jazyku. Předpokladem je, aby tento 

předmět byl vyučován průběžně minimálně dva roky předtím nebo jeho výuka 

pokračovala na vyšším stupni gymnázia. Existují také školy se speciálními bilingvními 

větvemi. 
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Souhrnné školy (Gesamtschulen) 

Souhrnné školy zahrnují v pedagogické, organizační a prostorové jednotě různé směry 

vzdělávání. Zřizování souhrnných škol je možné na základě rozhodnutí jejich 

zřizovatele se souhlasem hesenského ministerstva školství, pokud jsou vyhovující 

místní, prostorové, personální a pedagogické podmínky. Souhrnné školy se mohou 

členit do dvou hlavních skupin, a to na: 

a) Kooperativní souhrnné školy [Schulformbezogene /kooperative/ Gesamtschulen) 

V těchto školách se sdružují po stránce organizační a pedagogické hlavní škola 

(Hauptschule), reálka (Realschule) a střední stupeň/nižší sekundární stupeň 

(Mittelstufe/Sekundarstufe I) gymnázia. Úkolem těchto škol je zajišťovat vysokou míru 

kooperace a propustnosti jednotlivých větví. Kooperativní škola může začínat 

podpůrným stupněm (Förderstufe), který zahrnuje 5. a 6. ročník hlavní školy a reálky, 

někdy také 5. a 6. ročník gymnázia. Rovněž mohou být zřizovány kooperativní 

počáteční třídy. Vyučování může probíhat částečně integrovanou formou: pokud jsou 

žáci k tomu způsobilí, mohou se účastnit částečně vyučování v j iných větvích. 

b) Integrované souhrnné školy (Schulformübergrei fende /integrierte/ Gesamt-

schulen) 

Vzdělávací nabídka v těchto školách integruje obsah vyučování příslušné formy školy 

a nižšího stupně gymnázia v rozsahu 5.-10. ročníku. Umožňuje žákům zvolit si 

výběrem větve vzdělávání vlastní vzdělávací cestu. Organizace vyučování umožňuje 

žákům soustředit se na určité oblasti v souladu s jejich schopnostmi a zájmy tím, že 

mohou navštěvovat různé zájmové skupiny a kurzy. Zkrácení doby studia na gymnáziu 

z 9 na 8 let se na tyto školy nevztahuje, žáci skládají maturitní zkoušku stejně jako 

dříve ve 13. ročníku. 

Podle Nařízení o učebních plánech pro primární a nižší sekundární stupeň z 20. 

prosince 2006 je učební plán pro integrovanou souhrnnou školu v 5.-10. ročníku 

následující: ve všech ročnících se vyučují: němčina, 1. cizí jazyk, matematika, tělesná 

výchova (sport), náboženství/etika, učební okruh nauka o společnosti; pouze 

v některých ročnících se vyučují: umění, hudební výchova, biologie, chemie, fyzika, 

zeměpis, politika a hospodářství, pracovní vyučování, povinně volitelný předmět/2, cizí 

jazyk, povinně volitelný předmět/3, cizí jazyk, hodina s třídním učitelem. 

Podpůrné školy I podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci vyžadující zvláštní péči jsou zařazováni podle svého postižení do různých druhů 

speciálních škol (Förderschulen, dříve Sonderschulen). Jsou to: školy pro žáky 

potřebující pomoc při učení, pro žáky mentálně, tělesně, sluchově a zrakově postižené, 
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obtížně vychovatelné, pro nemocné a školy pro děti s vadami řeči. Všechny školy mají 

podporovat tělesný, sociální, emocionální a kognitivní rozvoj každého dítěte způsobem 

přiměřeným jeho možnostem a potřebám. Výuka v podpůrných školách vychází 

z kurikula regulérních škol. Zaměřuje se nejen na odstraňování nedostatků dětí 

v učení, ale také na rozvoj připravenosti a schopnosti učit se a na podporu nadání 

každého dítěte. Cílem těchto škol je zpětné zařazení žáků do regulérních škol 

a formování jejich potřebných učebních návyků a sociálního chování. Kromě toho je 

jejich úkolem prostřednictvím speciálněpedagogického poradenství a podpory na 

regulérních školách preventivně pomáhat postiženým a postižením ohroženým dětem. 

Některé speciální školy byly v posledních letech zřízeny jako speciálněpedagogická 

poradenská a podpůrná centra. Ve spolupráci s regulérními školami umožňují na 

těchto školách preventivní a integrovanou podporu a nad rámec vyučování ambulantní 

podporu žáků se speciálními potřebami. Propojují podpůrnou práci regulérních 

a podpůrných škol se specifickými nabídkami organizovanými v rámci rané podpory, 

pomoci mládeži, zdravotními úřady a dalšími sociálními službami. Tím má být 

zajištěno, aby na regulérních školách zůstávalo stále více žáků se speciálními 

potřebami. Ve školním roce 2003/04 navštěvovalo asi 3,7 % všech žáků všeobecně 

vzdělávacích škol nějakou speciální školu. Celoněmecký průměr přitom je více než 

4 %, což svědčí o úspěšnosti preventivních a integračních aktivit hesenské speciální 

pedagogiky. 

Základní školy a podpůrné školy vytvářejí dodatečné nabídky péče o děti, 

vycházející za rámec vyučování, zaměřené jak na žáky slabší, tak žáky nadanější. 

Nabídka takových aktivit je otevřena pro všechny žáky a je dobrovolná. Pedagogickou 

koncepci této péče vytvářejí zřizovatelé spolu se školami, sami dávají k dispozici 

vhodný pedagogický personál. Hesenská zemská vláda dotuje nabídky péče o děti, 

které předkládají základním školám a školám pro děti s vadami řeči jejich zřizovatelé. 

3.4 Vyšší sekundární stupeň 

Po ukončení nižšího sekundárního stupně gymnázia přecházejí žáci na jeho vyšší 

stupeň, na profesní gymnázia (Berufliche Gymnasien) nebo do jiné formy přípravy na 

povolání, která vyžaduje ukončené střední vzdělání {mittleren Abschluss). 

Vyšší stupeň gymnázia (Gymnasiale Oberstufe) 

Vyšší stupeň gymnázia trvá stejně jako dříve tři roky a zahrnuje jednoletou úvodní fázi 

a dvouletou kvalifikační fázi. Úvodní fáze má překlenovací a orientační funkci. 

Umožňuje žákům získat vědomosti a dovednosti nezbytné pro úspěšnou práci 
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v navazující kvalifikační fázi, pro niž jsou charakteristické specializace a další rozšíření 

těchto vědomostí a dovedností. 

Po třech letech studia skládají žáci maturitní zkoušku. Předpoklady připuštění 

k maturitní zkoušce jsou následující: 

o absolvování povinných základních a kurzů podle výkonu (vyšší úrovně náročnosti) 

během všech čtyř pololetí s příslušným počtem bodů 

o splnění doby, po kterou musí žáci navštěvovat vyšší stupeň gymnázia nebo 

profesního gymnázia 

o absolvování výuky druhému cizímu jazyku 

o absolvování povinných kurzů ve kvalifikační fázi event, ve zkouškovém pololetí. 

Maturitní zkouška se skládá z pěti předmětů. Povinné předměty na vyšším stupni 

gymnázia jsou němčina, matematika, cizí jazyk nebo některá z přírodních věd či 

informatika; na profesním gymnáziu němčina, matematika nebo cizí jazyk a předmět 

z oblasti výkonů vyšší úrovně náročnosti. Výuku těmto předmětům museli maturanti 

absolvovat v průběhu obou předchozích fází studia. Maturitní zkouška musí pokrýt 

všechny tři oblasti úkolů (viz výše); tři písemné zkoušky alespoň dvě. Maturitní zkoušku 

nelze skládat na vyšším stupni gymnázia z předmětu dramatická výchova 

(Darstellendes Spiel), na profesním gymnáziu z hudební a tělesné výchovy, umění 

a technologie. 

Písemné maturitní zkoušky se konají před velikonočními prázdninami. Žáci je skládají 

ze dvou předmětů na úrovni výkonových kurzů a jednoho zvoleného předmětu na 

úrovni základního kurzu. Přitom mají možnost volby z většího počtu tematických 

okruhů. Obsah těchto tří písemných zkoušek určuje ministerstvo školství na základě 

učebních osnov příslušných předmětů. Ústní zkoušky se konají v červnu. Žáci je 

skládají ze dvou předmětů. Jejich obsah určují vyučující příslušných předmětů. Čtvrtá 

maturitní zkouška je ústní, pátá může být ústní, prezentační nebo představovat 

mimořádný studijní výkon. Prezentační zkouška je přednáška s využitím médií, při níž 

žáci prokazují, že umí kriticky zhodnotit jejich volbu a užití. Součástí této zkoušky 

mohou být přírodovědné experimenty nebo hudební vystoupení či předvedení 

uměleckého díla. Prezentace může mít mezipředmětový charakter, její těžiště však 

musí spočívat v jednom zvoleném vyučovacím předmětu. 

Zemská maturita se konala v Hesensku prvně na jaře roku 2007. Znamenala, že v ní 

byly poprvé sjednoceny požadavky na její písemnou část. Zemská maturita je 

hesenský model. Představuje kombinaci centrálního zadání úkolů (tj. ze strany 

Konference ministrů školství) a decentrálního, tj. učiteli příslušných předmětů. 
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Centrálně se zkouší všechny výkonové kurzy a předměty třetího - písemného -

maturitního předmětu. Decentrální je, jako dříve, zkouška ze čtvrtého předmětu, tj. 

ústní zkouška, a zkouška pátá - ústní, prezentační nebo představující mimořádný 

studijní výkon. 

Předměty zemské maturitní zkoušky jsou uspořádány do těchto okruhů: 

Okruh úkolů I: němčina, angličtina, francouzština, italština, španělština, ruština, řečtina, 

latina, umění, hudba 

Okruh úkolů II: politika a hospodářství (také bilingvně ve spojení s angličtinou 

a francouzštinou), hospodářské vědy, dějepis (také bilingvně ve spojení s angličtinou 

a francouzštinou), zeměpis, katolické a evangelické náboženství, etika a filozofie 

Okruh úkolů III: matematika, chemie, biologie a informatika 

Sport (samostatný okruh). 

Pro profesní gymnázium se řadí k těmto okruhům ještě předměty technického 

a hospodářského charakteru a předměty z oblasti zemědělství a zdravotnictví. 

Soukromé školy jsou rovnoprávné se školami veřejnými. V mezích rovnocennosti 

s nimi se od nich mohou lišit v organizaci vyučování, vyučovacích metodách i obsahu. 

Dělí se na doplňující školy (Ergänzungsschulen) a náhradní školy (Ersatzschulen). 

Rozšiřují nabídku svobodné volby školy a mohou obohacovat školní vzdělávání 

speciálními obsahy a metodami vyučování a výchovy. Pro doplňující školy je 

charakteristická nabídka vyučování, kterou neposkytují školy veřejné; proto se vyskytují 

zejména mezi školami připravujícími na povolání. Nabízejí přípravu např. v oblasti 

kosmetiky, zdraví nebo komunikace; některé tyto školy, např. školy mezinárodní, 

připravují své žáky na studium v zahraničí. Za určitých podmínek může doplňující školu 

uznat hesenské ministerstvo školství jako školu státní. Náhradní školy, např. církevní, 

poskytují tutéž nabídku vzdělávání jako školy veřejné, a proto potřebují schválení, aby 

mohly získávat státní finanční podporu a volnost ve volbě učebních pomůcek a metod. 

Soukromé podpůrné školy dostávají místo finanční podpory k dispozici učitele, kteří na 

nich po určité vymezené období vyučují a jsou placeni zemí Hesensko. 

3.5 Školy připravující na povolání (Berufliche Schulen) 

Tyto školy zprostředkují svým žákům všeobecné vzdělání a profesní přípravu. Nabízejí 

různé formy celodenního studia i studia při zaměstnání. K prvním patří např. ročník 

základní přípravy na povolání (Berufsgrundbildungsjahr), odborné školy pro povolání 

(Berufsfachschulen), profesní gymnázia (Berufliche Gymnasien), vyšší odborné školy 

(Fachoberschulen) a odborné školy (Fachschulen). 
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Výuka v učňovské škole (Berufsschule) v rámci duálního systému probíhá podle 

učebních plánů schválených Konferencí ministrů školství nebo podle učebních plánů 

hesenských. Profesní příprava v podnicích se řídí zvláštními předpisy. Při plnění svých 

úkolů vyplývajících z profesní přípravy učňů školy i podniky úzce spolupracují. 

V rámci zkvalitňování profesní přípravy podepsaly subjekty, které se na ní podílejí, tj. 

ministerstvo školství, ministerstvo sociálních věcí, hesenská města, Zemský sněm 

a regionální ředitelství Spolkové pracovní agentury, na období 2007-2009 pakt 

zaměřený na ranou přípravu mladých lidí na profesní život a kvalitnější profesní 

orientaci, se zvláštním důrazem na znevýhodněné mladé lidi. 

Významný inovativní podpůrný program zaměřený na integraci německých 

a zahraničních mladistvých do povolání a pracovního trhu představuje Program 

k začlenění do světa povolání a práce (Programm zur Eingliederung in die Berufs- und 

Arbeitswelt, EIBE). Ve školním roce 2005/06 se ho zúčastnilo 65 škol a 53 soukromých 

zřizovatelů. Podíl mladistvých z rodin imigrantú v programu činil přibližně 60 %. Školy 

zapojené do tohoto programu vytvářejí ve spolupráci s tzv. soukromými zřizovateli 

školní sociální práce a představiteli místní hospodářské sféry koncepce kvalifikace 

odpovídající místním podmínkám, a umožňují tak svým absolventům lepší uplatnění na 

trhu práce. 

3.6 Mezinárodní a evropská dimenze 

Evropské školy 

Rozvojový program Hesenské evropské školy (Hessische Europaschulen) byl zahájen 

v roce 1992. Postupně se do něho zapojily všechny typy škol na úrovni primárního až 

vyššího sekundárního vzdělávání. V roce 2007 bylo těchto škol 31. Zapojením se do 

daného programu se školy zavazují, že budou více využívat evropské programy, 

tematicky orientované výměnné programy a internetové projekty, mezinárodní praxi 

v podnicích, nabídky bilingvního vyučování, intenzivní jazykové kurzy, rané osvojování 

jazyků, interkulturní projekty, jazyková portfolia a Evropský referenční rámec pro 

jazyky, intenzivnější vyučovací metody a opatření k zajištění kvality vzdělávání. V roce 

2003 vytvořily jako první společné „Kurikulum evropské dimenze a interkulturního 

učení", které by mělo umožnit žákům lépe pochopit jiné kultury a rozvíjet jejich 

sebeuvědomění v globalizujícím se světě práce. 

Hesenská cena integrace {Hessischer Integrationspreis) 

Více než 23 % obyvatel žijících v Hesensku je imigračního původu. Hesenská cena 

integrace je ocenění, které propujčuje zemská vláda jednotlivým osobám, komunálním 

a nevládním organizacím, spolkům, svazům a soukromým iniciativám za aktivity 
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vedoucí k odstraňování překážek v soužití Němců a cizinců. Cenu propůjčuje zví. za 

projekty v oblasti sportu, školství, kulturních nabídek, výuky němčině, prevence násilí, 

nabídky volnočasových aktivit, informačních a integračních kurzů a pomoci rodičům 

a dětem. Cena je dotována částkou 20 000 eur. 

3.7 Hodnocení žáků 

Výkony žáků i jejich chování jsou hodnoceny známkami nebo body. Tato forma 

hodnocení může být doplněna, nebo nahrazena písemným slovním hodnocením. Za 

hodnocení výkonů žáků odpovídají učitelé, chování posuzuje třídní konference, tvořená 

učiteli, zástupci žáků, event, i ředitelem školy. 

Podle hesenského školského zákona se užívají pro hodnocení tyto známky: 

1 = velmi dobře (sehr gut), pokud výkon mimořádným způsobem odpovídá poža-

davkům 

2 = dobře {gut), pokud výkon plně odpovídá požadavkům 

3 = uspokojivě (befriedigend), pokud výkon všeobecně odpovídá požadavkům 

4 = dostatečně (ausreichend), pokud výkon sice vykazuje nedostatky, avšak celkově 

ještě odpovídá požadavkům 

5 = nedostatečně (mangelhaft), pokud výkon neodpovídá požadavkům, ale ukazuje, 

že žák má nezbytné základní znalosti a nedostatky mohou být v dohledné době 

napraveny 

6 = nedostatečně, neuspokojivě, nevyhovující (ungenügend), pokud výkon neod-

povídá požadavkům a samotné základní znalosti vykazují takové mezery, že 

nedostatky nemohou být v dohledné době napraveny. 

Na přání rodičů nebo plnoletých žáků jim mohou být známky vysvětleny. Kromě toho 

mají být rodiče a žáci na začátku školního roku informováni o kritériích hodnocení 

výkonu žáků. Nejméně jednou za půl roku jsou žáci informováni o kvalitě svých ústních 

projevů. 

3.8 Terciární stupeň 

Terciární stupeň tvoří univerzity, odborné vysoké školy, umělecké vysoké školy, vysoké 

školy, za něž nezodpovídá stát, vysoké školy církevní, odborné vysoké školy správní 

a profesní akademie. 

Hesensko velmi dbá o rozvoj vzdělávání, vědy a výzkumu. Hesensko hojně podporuje 

výstavbu vysokých škol. Je velmi atraktivní pro studenty. Podpora vědeckého dorostu 

patří k vládním prioritám země. Činnost vysokých škol je zaměřena na to, aby obstály 
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v národní a mezinárodní konkurenci. Reformní proces má posílit jejich autonomii 

a zvýšit jejich kvalitu. Jako vzorová pro celé Německo je uváděna z hlediska 

hospodářské a vědecké samostatnosti univerzita v Darmstadtu. Předpokladem přijetí 

na vysokou školu je získání vysokoškolské zralosti; přijímací řízení je zpravidla 

v kompetenci vysokých škol. 

K významným veřejným univerzitám patří Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho ve 

Frankfurtu nad Mohanem, Univerzita Justuse Liebiga v Gießenu, Philipps-Universität 

v Marburgu, Technická univerzita v Darmstadtu a univerzita v Kasselu. Odborné 

vysoké školy jsou ve Frankfurtu nad Mohanem, Wiesbadenu a Wetzlaru, vysoké školy 

v Darmstadtu a Fuldě, odborná vysoká škola evangelická je v Darmstadtu, Studijní 

centrum finanční správy a justice v Rotenburgu nad Fuldou. Kromě těchto institucí se 

v zemi nachází dalších asi dvacet vysokých škol, akademií a fakult a šest výzkumných 

ústavů. Významné jsou dvě univerzitní kliniky a vědecké knihovny. 

3.9 Další vzdělávání 

Na zkvalitňování dalšího vzdělávání a institucí, které ho zajišťují, je kladen velký důraz. 

Na dalším vzdělávání se podílejí vysoké školy, školy nižších stupňů, média, zařízení 

pro mimoškolní vzdělávání mládeže a další instituce včetně církevních. Školy pro 

dospělé umožňují zejména pracujícím dospělým získat vysvědčení o ukončení 

všeobecně vzdělávacích škol. Tato nabídka je určena těm dospělým, kteří si chtějí 

zlepšit své všeobecné vzdělání, zvýšit šance na trhu práce a získat přístup na (vyšší) 

odborné školy nebo vysoké školy odborné či univerzity. Vytvářejí tak předpoklady pro 

profesní rekvalifikaci a získání vyšší kvalifikace. Večerní hlavní školy a reálky vedou 

k získání vysvědčení o ukončení hlavní školy nebo střední školy. Večerní gymnázia 

a koleje nabízejí samostatnou cestu k získání vysokoškolské zralosti. 

i 
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Das ö f fen t l i che S c h u l s y s t e m in Hessen 
A b w e i c h u n g e n und v e r b u n d e n e Fo rmen sind regional zu finden. 
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P Ř Í P A D O V Á S T U D I E 2: V Z D Ě L Á V A C Í S Y S T É M S A S K A 

1. Základní údaje o zemi 

Svobodný stát Sasko (německy Freistaat Sachsen, horní lužičtinou Svobodny stat 

Sakska, dolní lužičtinou Zwězkowy kraj Sakska) je spolková země ve středovýchodní 

části Německa. Na jihu sousedí s Českou republikou, na východě s Polskem. Hlavní 

město jsou Drážďany. 

Sasko zaujímá rozlohu asi 18 416 km2, ke 31.12.2006 zde žily 4 249 774 obyvatel. 

Hustota obyvatelstva je 231 obyvatel na km2. 

První „Svobodný stát Sasko" vznikl v roce 1918 po abdikaci krále a rozpuštění 

Saského království. V roce 1945 vznikla „Země Sasko" jako součást sovětské okupační 

zóny na území bývalé Německé říše, a to z oblasti původního Svobodného státu 

a zčás t i pruské provincie Slezsko západně od řeky Nisy. V roce 1952 byla „Země 

Sasko" rozdělena do tří menších krajů: Lipsko {Leipzig), Drážďany (Dresden) a Saská 

Kamenice (Chemnitz), která byla později přejmenována na Karl-Marx-Stadt (nyní opět 

Chemnitz). „Země Sasko" byla obnovena ústavním zákonem z 22. července 1990. 

V platnost vstoupil 3. října téhož roku, v den znovusjednocení Německa. Přistoupením 

Německé demokratické republiky k oblasti platnosti ústavy Německé spolkové 

republiky se stala „Země Sasko" „Svobodným státem Sasko". 

Od sjednocení Německa je v Sasku výrazně nejsilnější politická strana Křestánsko-

demokratická unie Německa) Christlich-Demokratische Union Deutschlands, CDU), 

druhá nejsilnější strana je Sociálnědemokratická strana Německa 

(Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD). Ústavní soudní dvůr Svobodného 

státu Sasko sídlí v Lipsku, saský Vrchní zemský soud v Drážďanech, Vrchní správní 

soud v Budyšíně (Bautzen). 

Povrch Saska tvoří roviny, vrchoviny a středohoří. Nejvyšší hora je Fichtelberg (1215 

m). Nejdelší a jediná splavná řeka je Labe (Elbe), protékající Saskem od jihovýchodu 

k severozápadu. 

Největší města jsou Lipsko (506 260 obyvatel ke 31. 12. 2006), Drážďany (504 635) 

a Saská Kamenice (245 739). Od sjednocení Německa v roce 1990 klesl počet 

obyvatel Saska kvůli jejich odchodu do západních spolkových zemí a nízké porodnosti 

o 600 000 obyvatel. 

Po znovusjednocení Německa prodělalo saské hospodářství velkou strukturální 

změnu. Většina převážně zaostalých průmyslových závodů byla uzavřena. Doly na 

hnědé uhlí a hnědouhelné elektrárny byly zavřeny nebo nahrazeny novými. 
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V současné době je Sasko na prvním místě před Durynskem (Thüringen) ve 

východoněmeckém hospodářství, ačkoliv zde dosud nebyl vyřešen problém velké 

nezaměstnanosti. V roce 2007 zde bylo nezaměstnaných asi 300 000. 

Nejvýznamnějšími městskými aglomeracemi, představujícími motor saského 

hospodářství, jsou Leipzig-Halle a Chemnitz-Zwickau. Měřeno HDP, je ekonomicky 

nejsilnější oblast Drážďan. HDP tvořil v Sasku v roce 2006 88,7 miliard eur. Sasko se 

národně i mezinárodně prezentuje jako země výzkumu; jeho výsledky předvádí mj. na 

různých veletrzích. 

Převážná část saského obyvatelstva je bez vyznání, zejména z důvodu represivního 

postoje vlády Německé demokratické republiky vůči církvi. Ve většině obcí převládá 

evangelické náboženství (21,6 %), občanů hlásících se k římskokatolické církvi jsou 

necelá 4 %. Ostatní jsou bez vyznání nebo se hlásí k jiným církvím. 

V Sasku se hovoří zejména východoněmeckými dialekty. Žije zde národnostní menšina 

Lužických Srbů. Lužičtí Srbové, sídlící v Dolní a Horní Lužici, tj. na území Německa 

v části v Saska a Braniborska, patří mezi nejmenší národy Evropy i světa - k jejich 

národnosti se hlásí asi 60 000 lidí. Sasko zahrnuje převážně oblast Horní Lužice. 

Kromě škol mají Lužičtí Srbové své noviny a vysílání ve svém jazyce v německém 

veřejnoprávním rozhlase. Velký problém představuje vysoká míra nezaměstnanosti 

(nad 20 %), rostoucí odchod mladých lidí z Lužice, klesající porodnost a s tím 

související uzavírání lužickosrbských menšinových škol. Také pro oblast vysokých škol 

v zásadě platí, že výuka probíhá v němčině. Lužičtinou hovoří v Sasku podle odhadu 

15 000 - 20 000 příslušníků této menšiny. Existence jejich jazyka je ohrožena. 

V lužičtině existují dvě psané formy, spisovná lužičtina v Horní Lužici 

a v Dolní Lužici; tyto dvě základní formy mají řadu dialektů. 

2. Vzdělávací politika 

Státní orgán na nejvyšší úrovni, vykonávající dohled nad školstvím, zodpovědný za 

všeobecně vzdělávací školství, profesní přípravu, otázky náboženské a sport, je Saské 

státní ministerstvo školství (Sächsiches Staatsministerium für Kultus, SMK). Do oblasti 

jeho kompetencí spadají např. nadregionální vzdělávací politika, plánování rozvoje 

školství, vzdělávání učitelů, soukromé školy, spolupráce se zemskými úřady 

působícími v oblasti vzdělávání, podpora výuky cizím jazykům, tvorba učebních plánů 

aj. Saské státní ministerstvo vědy a umění (Sächsiches Staatsministerium für 

Wissenschaft und Kunst, SMWK) zodpovídá za následující oblasti: a) podporu 

výzkumu a výuky na vysokých školách (univerzitách, odborných a uměleckých 

vysokých školách a profesních akademiích), b) péči o rozvoj kultury a umění, 
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c) podporu mimouniverzitních výzkumných institucí. V oblasti vzdělávání na úrovni této 

spolkové země existují tři základní dokumenty: Školský zákon Svobodného státu 

Sasko, zákon o soukromých školách a zákon o dalším vzdělávání. 

Vzdělávání je považováno za klíčové pro rozvoj životních šancí každého jedince, jeho 

sociální integraci i rozvoj celé společnosti. Z toho vyplývá mimořádná odpovědnost 

státu za kvalitu školy a uplatnění každého člověka ve společnosti. Motto saské 

vzdělávací politiky je „Každý se počítá" („Jeder zählt"). Jejími hlavními principy jsou 

rovnost šancí a orientace na výkon. Orientační rámec pro cílevědomou a náročnou 

práci školy tvoří školský zákon, učební plány, národní vzdělávací standardy a katalog 

kritérií kvality školy. Základními prvky zajišťování kvality škol jsou jejich vnější a vnitřní 

evaluace, zavádění a ověřování národních vzdělávacích standardů, různé formy 

zjišťování stavu znalostí učební látky, centrální závěrečné zkoušky a účast v národních 

a mezinárodních srovnáváních školních výkonů. Roste autonomie a odpovědnost škol. 

Nové učební osnovy, obsahující menší množství učiva než osnovy původní, poskytují 

učitelům více prostoru pro individuální podporu každého žáka. 

Především díky dobré práci středních škol (Mittelschulen) je v Sasku v porovnání 

s ostatními spolkovými zeměmi málo výkonově slabých žáků; na rozdíl od jiných 

spolkových zemí zde nemají velký vliv na šance na vzdělání rozdíly v jejich sociálním 

původu. Mnohotvárnost, propustnost a návaznost jednotlivých stupňů saského 

vzdělávacího systému otevírají různé cesty k dobrému vzdělání. Respektují 

individualitu žáků a vytvářejí základ celoživotnímu učení. Přitom nejde pouze 

o zprostředkování odborných znalostí, ale také o to, aby se žáci naučili orientovat se 

v globalizujícím se a rychle se měnícím světě. 

V terciární sféře má Sasko v úmyslu stát se zemí atraktivní pro studenty. V rámci 

realizace vysokoškolského paktu plánuje investovat do roku 2010 2,5 milionu euro na 

kampaň „Studovat v Sasku" („Studieren in Sachsen"). 

Saské školy navštěvuje přibližně 14 000 žáků s imigračním zázemím, pocházejících 

zv íce než 120 zemí. Jejich podíl na celkovém počtu žáků je cca 3 %, regionálně se 

však velmi liší. Úkolem saské vzdělávací politiky je vytvářet každému žákovi optimální 

podmínky pro jeho vzdělávání a umožňovat školám úspěšnou integraci přistěhovalců. 

Sasko se podílelo v roce 2004 na podpůrném programu pro děti a mladistvé 

s imigračním zázemím, realizovaném v rámci nadace Mercator, v roce 2005 se zapojilo 

do společného programu Spolku a zemí pro děti a mladistvé s imigračním zázemím 

„FörMig" (viz též kapitola 7.4), od roku 2006 do stipendijního programu pro imigranty, 

podporovaného obecně prospěšnou nadací Hertie. 
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3. Struktura vzdělávacího systému 

Školy a další vzdělávací instituce všech úrovní vzdělávacího systému, tj. předškolní 

výchovy, školního vzdělávání, přípravy na povolání a vysokoškolského studia tvoří 

propustný systém celoživotního vzdělávání. 

3.1 Předškolní výchova (Vorschulbildung) 

Mateřské školy (Kindergärten) 

Hlavním cílem mateřských škol je připravit děti co nejlépe na přechod do základních 

škol. Proto mj. pro ně zřizují ročník přípravy na školu. Podle saského vzdělávacího 

plánu pro pedagogické síly v jeslích a mateřských školách z roku 2005 zahrnuje 

vzdělávání dětí v těchto institucích následující oblasti: somatické (tělo a zdraví), 

sociální, komunikativní, estetické a matematické vzdělávání. 

3.2 Všeobecně vzdělávací školy (Allgemein bildende Schulen) 

Základní školy (Grundschulen) 

Základní škola zahrnuje 1.-4. ročník. V této době se děti učí především číst, psát 

a počítat. Důraz je kladen na rozvoj jejich schopnosti učit se a jejich motivace k učení, 

a to i celoživotnímu. Vyučování v prvních dvou ročnících navazuje na individuální 

znalosti dětí a jejich osobní zkušenosti. Další dva ročníky slouží jako příprava na 

požadavky kladené střední školou a gymnáziem. Za hlavní předměty učebního plánu 

jsou považovány němčina, vlastivěda (viz kapitola 2.4.1.2), matematika, cizí jazyk 

a náboženství/etika. Od 3. ročníku se učí všechny děti angličtině, a to dvě hodiny 

týdně. V některých školách je vyučován cizí jazyk dokonce již od 1. ročníku. První dva 

ročníky tvoří celek, v němž každé dítě může hodnotit své pokroky v učení. Proto děti 

nedostávají na konci 1. ročníku doporučení k pokračování v ročníku dalším. Od 

2. ročníku se postupně zavádějí známky. Dětem jsou prezentovány jako uznání jejich 

výkonů, mají je povzbuzovat a motivovat k učení. Kromě prospěchu v jednotlivých 

předmětech se hodnotí také chování, pořádek, píle a spolupráce. Na začátku 

2. pololetí 4. ročníku získávají všichni žáci doporučení ke studiu na pokračující škole. 

Přechod do střední školy nebo na gymnázium usnadňuje dětem a jejich rodičům 

instituce školního poradenství. Během celého období je kladen důraz na spolupráci 

školy s rodiči. 

Děti ve věku základní školy mohou navštěvovat družiny, v nichž je pro ně dostatek 

volných míst. Aby mohlo dítě družinu navštěvovat, musí s ní rodiče uzavřít smlouvu 

o péči. Spoluprací školy a družiny je tak pro děti zabezpečena celodenní péče. 
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Střední školy (Mittelschulen) 

Střední školy zprostředkují všeobecné a profesně orientované vzdělání. Nabízejí 

mnoho možností pro individuální podporu žáků a rozvoj jejich specifických zájmů. Tím 

vytvářejí dobrý základ pro následující přípravu na povolání. Na konci 9. ročníku mohou 

získat žáci závěrečné vysvědčení z hlavní školy (Hauptschulabschluss) nebo 

kvalifikující závěrečné vysvědčení z hlavní školy (qualifizierender Hauptschul-

abschluss), na konci 10. ročníku závěrečné vysvědčení z reálky (Realschulabschluss). 

Při rozhodování o výběru školy se mohou rodiče a děti informovat o jejím profilu, 

volitelných předmětech a zvláštních nabídkách. V souladu se závěrečným 

vysvědčením mohou žáci přejít do přípravy na povolání. Ten, kdo má dobré 

vysvědčení z reálky, může pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole 

(Fachoberschule) nebo na profesním gymnáziu (Berufliches Gymnasium) s cílem 

získat všeobecnou vysokoškolskou zralost (viz kapitola 2.4.2). Pokud má žák dobré 

studijní výsledky, muže přestoupit po 5., 6. a 10. ročníku také na gymnázium. 

Orientace (Orientierung) 

V 5. a 6. ročníku se žáci seznamují s novými požadavky středních škol, zvi. s novými 

vyučovacími předměty a metodami učení, a ověřují si svoji schopnost podávat výkony. 

Stávají se samostatnějšími a v souladu se svými předpoklady k učení získávají 

individuální podporu. V 6. ročníku se rozhoduje, který směr (hlavní školu nebo reálku) 

a které zájmové kurzy budou jednotliví žáci navštěvovat od 7. ročníku. 

Výuka cizím jazykům navazuje na výuku angličtině na základní škole, která pokračuje 

až do konce střední školy. Od 7. ročníku si mohou žáci zvolit druhý cizí jazyk. Pro jeho 

výuku nabízejí střední školy různé varianty: čtyřletý kurz, orientovaný na závěrečné 

zkoušky, s francouzštinou jako převážně vyučovaným jazykem, nebo jedno- či dvouletý 

zájmový kurz. Kromě toho školy nabízejí také češtinu, polštinu, italštinu nebo ruštinu. 

Individuální podpora (Individuelle Förderung) 

Od 7. ročníku se připravují žáci v souladu se svými individuálními předpoklady k učení 

na získání závěrečného vysvědčení z hlavní školy (Hauptschulabschluss) nebo 

závěrečného vysvědčení z reálky (Realschulabschluss). V obou těchto směrech se 

vyučují tytéž předměty, přičemž vyučování němčině, matematice, 1. cizímu jazyku, 

fyzice a chemii se uskutečňuje ve třídách nebo skupinách hlavních škol či reálek. 

Výuka informatice v 7. ročníku navazuje na znalosti a zkušenosti žáků, které získali 

v 5. a 6. ročníku. Podle toho, jak jsou žáci ve studiu úspěšní, mohou přejít z jednoho 

směru do druhého. 
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Příprava na povolání (Vorbereitung auf den Beruf) 

V předmětu hospodářství - technika - domácnost/sociální záležitosti získávají žáci od 

7. ročníku základní ekonomické vzdělání orientované na praxi. Cílem tohoto předmětu 

je především příprava na povolání. Součástí výuky je praxe v podnicích a projektové 

práce ve spolupráci se závody. 

Zájmové kurzy (Neigungskurse) 

Tyto kurzy patří do oblasti povinně volitelných předmětů. V 7.-9. ročníku si mohou žáci 

vybírat z těchto oblastí: 

o přírodní vědy a technika 

o umění a kultura 

o sociální a společenské chování 

o jazyk a komunikace 

o zdraví a sport 

o informatika a média 

o podnikání. 

Na některých středních školách může být alternativou k těmto oblastem 2. cizí jazyk. 

Prohlubovací kurzy (Vertiefungskurse) 

Tyto kurzy si mohou zvolit žáci v 10. ročníku v okruhu odborných předmětů 

hospodářství, technika nebo zdraví a sociální záležitosti. Přitom studují více do hloubky 

jeden ze tří předmětů hospodářství - technika - domácnost/sociální záležitosti. 

Některé střední školy nabízejí také kurz z oblasti umění a kultura. 

Gymnázia (Gymnasien) 

Cílem výuky na gymnáziu je připravit žáky s mimořádně dobrými studijními výsledky 

pro studium na vysokých školách nebo na výkon náročných povolání. Předpokladem 

přijetí na gymnázium je doporučení ze základní nebo střední školy, případně složení 

přijímací zkoušky. Studium na gymnáziu trvá 8 let a končí maturitní zkouškou, 

umožňující přechod na vysokou školu. 5. a 6. ročník gymnázia má orientační funkci -

umožňuje žákům změnit svoji volbu a přejít na střední školu. Přechod usnadňují 

podobné učební plány obou typů škol. Podpůrné vyučování je určeno mimořádně 

nadaným nebo naopak mimořádně slabým žákům. Od 5. ročníku přibývají nové 

předměty: dějepis, zeměpis, biologie a technika/počítače. Pokračuje výuka angličtině, 

která začala na základní škole. Od 6. ročníku se učí všichni žáci 2. cizí jazyk. V tomto 

ročníku začíná být také vyučována fyzika. Od 7. ročníku přibývá informatika a chemie. 

V 8.-10. ročníku je vyučování uspořádáno do tzv. profilů, lišících se svým odborným 

zaměřením - přírodovědných, společenskovědních, uměleckých, jazykových 
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a sportovních. Výuka profilovým předmětům probíhá 2-3 hodiny týdně. Ne všechna 

gymnázia nabízejí všechny profily. Součástí výuky na gymnáziu jsou také různé formy 

kontaktu s praxí a vysokými školami, umožňující žákům seznámit se se světem práce. 

Mimořádně nadaní žáci mohou přejít na základě doporučení nebo přijímací zkoušky do 

5. nebo 7. ročníků speciálních gymnázií s rozšířenou výukou některým profilovým 

předmětům. V 10. ročníku začíná příprava na maturitní zkoušku. V této fázi se klade 

velký důraz na samostatnou práci žáků; proto zpracovávají samostatně různé 

tematické okruhy probíraného učiva. Kromě toho mají možnost získávat podrobné 

informace o studiu na vyšším stupni gymnázia. 

Vyšší stupeň gymnázia (Gymnasiale Oberstufe) 

Výuka na tomto stupni probíhá na dvou úrovních požadavků - některé předměty jsou 

vyučovány na úrovni nižší, některé na úrovni vyšší. Tradiční známky nahrazuje bodový 

systém v rozsahu 0 bodu (nejhorší hodnocení) až 15 bodů (nejlepší hodnocení). Hlavní 

pozornost je soustředěna na přípravu na vědeckou práci. Všeobecná vysokoškolská 

zralost (maturita) otevírá přístup na všechny německé vysoké školy a univerzity i ke 

studiu v zahraničí. 

3.3 Individuální podpora (Individuelle Begleitung) 

Podpůrné školy (Förderschulen) 

Podpůrné školy tvoří osm typů škol, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami, kteří nemohou získávat dostatečnou podporu a péči 

v regulérních všeobecně vzdělávacích školách. Tyto školy mají 9 nebo 10 ročníků. 

Využívají různé formy individuální podpory žáků, jejímž cílem je umožnit j im (opětovné) 

zařazení do škol regulérních. Důraz je kladen na integraci dětí postižených a dětí bez 

postižení. Jsou to školy pro pomoc při výchově a školy pro žáky s vadami řeči (výuka 

na těchto školách probíhá podle učebních plánů základních a středních škol), školy pro 

podporu žáků při učení, školy pro žáky mentálně postižené, pro žáky nevidomé 

a s vadami zraku, pro žáky sluchově postižené a školy pro žáky tělesně postižené. 

V klinikách a nemocnicích se učí děti těžce nebo chronicky nemocné. Absolventi těchto 

škol mohou pokračovat v přípravě na povolání nebo ve studiu. Pokud jim to jejich 

postižení neumožňuje, mohou se připravovat na výkon určitých pracovních činností 

v dílnách pro postižené. Součástí mnohých podpůrných škol jsou poradenská centra, 

nabízející pomoc rodičům i učitelům v otázkách individuální podpory žáků. 
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Celodenní nabídky 

Všechny saské školy nabízejí možnosti celodenní péče. Jejím hlavním cílem je 

zlepšení kvality školy a vyučování a podpora žáků diferencovaná podle jejich 

schopností podávat výkon. Celodenní nabídky spočívají na principu dobrovolnosti. 

3.4 Lužickosrbské školy 

Ve školním roce 2000/01 byl zahájen z iniciativy Saského státního ministerstva školství 

na lužickosrbských školách projekt zaměřený na podporu mateřštiny a kultury 

Lužických Srbů, nazvaný Dvojjazyčná lužickosrbsko-německá škola (Zweisprachige 

sorbisch-deutsche Schule). V současné době se vyučuje na všech lužickosrbských 

základních školách dvojjazyčně. Ve třídách zapojených do projektu vyučují bilingvní 

učitelé. Se žáky pracují diferencovaně, aby mohli respektovat jejich individuální 

předpoklady k učení. Učivo jim zprostředkují v lužičtině a němčině. Pro oba jazyky 

existují osnovy v mateřském jazyce žáků, umožňující zajistit požadovanou úroveň. 

3.5 Výuka cizím jazykům na všeobecně vzdělávacích školách 

Podle údajů Saského zemského statistického úřadu se učili žáci na všeobecně 

vzdělávacích školách, tj. základních a středních školách, gymnáziích, všeobecně 

vzdělávacích podpůrných školách a na waldorfských školách, ve školním roce 2006/07 

následujícím cizím jazykům: angličtině (celkem 250 590 žáků), francouzštině (38 960), 

latině (16 319), ruštině (12 149), španělštině (4 645), češtině (1 837), polštině (765), 

arabštině (751), lužičtině jako cizímu jazyku (468), italštině (452), řečtině (225), 

němčině jako cizímu jazyku (192) a japonštině (2). 

Tab. 1 Počty absolventů všeobecně vzdělávacích škol v roce 2006 

Typ ukončení školy 

bez ukončení 
školy 

hlavní 

ukončení hlavní školy 
ukončení reájky 
všeobecná 
vy s o k qškols ká zralost 
celkem 

celkem 

4 316 

5 506 
25 715 

13 793 
49 330 

střední 
školy 

1 730 

4 985 
24 543 

Pramen: www.statistik.sachsen.de 
31 258 

gymnáziá 

52 

1 081 

13 757 
14 890 

všeobecně 
vzdělávací 
podpůrné školy_ 

2 533 

518 
55 

3 106 

waldorfské 
školy 

1 

36 

36 
76 
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3.6 Školy připravující na povolání (Berufsbildende Schulen) 

Učňovské školy (Berufsschulen) 

Tyto školy jsou součástí duálního systému. Jsou určeny absolventům středních škol. 

Povinná (profesní) docházka do nich trvá 3 roky. Žáci, kteří se učí ve více než 360 

oborech, zde získávají teoretické základy svého povolání a rozšiřují si své všeobecné 

vzdělání, v podnicích pak získávají praktickou přípravu. Na učňovských školách se 

připravují také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi těchto škol 

mohou přejít přímo do praxe, nebo pokračovat ve studiu na čtyřech typech škol: 

odborné škole (Fachschule) - kvalifikace pro pracující, vyšší odborné škole 

(Fachoberschule) - ukončení odborné vysoké školy, profesním gymnáziu (Berufliches 

Gymnasium) - maturita, večerní gymnázium (Abendgymnasium) - maturita ve studiu 

při zaměstnání. 

Ročník profesní přípravy (Berufsvorbereitungsjahr) 

Tento ročník je určen pro mladistvé, kteří nezískali vysvědčení o ukončení střední 

školy, nebo nebyli přijati do učňovské školy. Jeho absolvováním splní povinnou 

(profesní) docházku a získají vysvědčení o ukončení hlavní školy. Žáci jsou uváděni do 

dvou oblastí povolání a učí se přitom poznávat své silné stránky a zájmy. Jsou 

podporováni při volbě povolání a motivováni k přechodu na učňovskou školu. 

Ročník základní přípravy na povolání (Berufsgrundbildungsjahr) 

Poslání tohoto ročníku je stejné jako ročníku profesní přípravy. Žákům nabízí základní 

přípravu na povolání formou plné školní docházky. Součástí učebního plánu jsou 

kromě všeobecně vzdělávacích předmětů předměty odborné a praxe. Po ukončení 

tohoto ročníku mohou přejít přímo do praxe nebo do duální přípravy na povolání. 

Vyšší odborné školy (Fachoberschulen) 

Na vyšších odborných školách mohou mladiství a dospělí získat vysokoškolskou 

zralost (Fachhoschulreife), opravňující ke studiu na odborné vysoké škole (viz kapitola 

2.4.2). Příprava na těchto školách je dvouletá pro žáky se závěrečným vysvědčením 

z hlavní školy (Hauptschulabschluss) nebo jednoletá pro žáky se závěrečným 

vysvědčením z reálky (Realschulabschluss). Vyšší odborné školy nabízejí studium 

v těchto oblastech: zemědělství, (umělecká) tvorba (Gestaltung), sociální záležitosti, 

technika, hospodářství a správa. 

Odborné školy pro povolání (Berufsfachschulen) 

Tyto školy otevírají formou plné školní docházky přístup k celoněmecky uznávanému 

ukončení profesní přípravy (Berufsabschluss). Umožňují 2-3letou přípravu v přibližně 
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40 oborech. Předpokladem přijetí je vysvědčení o ukončení reálky nebo alespoň 

o ukončení hlavní školy. Žáci, kteří mají vysvědčení o ukončení hlavní školy, na nich 

mohou získat vysvědčení o ukončení reálky. Existují odborné školy pro povolání 

technické, školy zdraví a péče, povolání v moderních službách (např. dokumentační 

pracovník, sociální asistent, zdravotní sestra, asistent pro multimédia, asistent pro 

chemické a biologické laboratoře, hodinář, výrobce hudebních nástrojů apod.). 

Profesní gymnázia (Berufliche Gymnasien) 

Předpokladem přijetí na profesní gymnázia je dobré závěrečné vysvědčení z reálky 

(Realschulabschluss) a věk méně než 18 let, při ukončené přípravě na povolání méně 

než 21 let. Profesní gymnázia zprostředkují žákům všeobecné i profesně orientované 

vzdělání, a připravují je tak speciálně na svět práce. Studium na nich trvá 3 roky 

a maturitní zkouška otevírá přístup na vysokou školu. Odborné zaměření profesních 

gymnázií je následující: zemědělské vědy, potravinářství, informační a komunikační 

technologie, technické vědy s důrazem na stavební techniku, techniku zpracování dat, 

elektrotechniku a strojírenskou techniku, dále na hospodářské vědy, biotechnologie, 

zdravotnictví a sociální záležitosti. 

Odborné školy (Fachschulen) 

Odborné školy slouží k dalšímu vzdělávání, tj. získání dodatečné kvalifikace, 

odborníkům s ukončenou přípravou na povolání a praxí. Jejich absolventi mohou 

vykonávat zajímavá povolání na úrovni mezi kvalifikovaným dělníkem/zaměstnancem 

a absolventem vysoké školy. Na večerních gymnáziích mohou rovněž získat odbornou 

vysokoškolskou zralost (viz kapitola 2.4.2). Příprava trvá ve formě plné školní docházky 

2 roky, částečné nejvýše 4 roky. Výuka na těchto školách může být rozdělena do 

několika oblastí: technika, (umělecká) tvorba (Gestaltung), sociální záležitosti, 

hospodářství a zemědělství. 

3.7 Druhá vzdělávací cesta (Der zweite Bildungsweg) 

Večerní střední školy (Abendmittelschulen), večerní gymnázia (Abendgymnasien) 

a koleje (Kollegs) umožňují dospělým získat vysvědčení o ukončení všeobecně 

vzdělávacích škol, a tím větší šanci na uplatnění v zaměstnání. Studium na gymnáziích 

a Kollegs se ukončuje maturitou. Po celém Sasku existuje řada institucí dalšího 

vzdělávání, nabízejících široké spektrum jeho forem v oblasti profesní přípravy, 

všeobecného vzdělávání, kultury a politiky. 
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3.8 Univerzity a vysoké školy 

V Sasku existují tyto univerzity a vysoké školy: technická univerzita v Dráždánech 

a Saské Kamenici, Technická univerzita Hornické akademie ve Freibergu, Lipská 

univerzita (Universität Leipzig), Mezinárodní vysokoškolský institut vž i tavě, vysoké 

školy technické a hospodářské v Drážďanech a v Lipsku, vysoká škola 

v Žitavě/Zhořelci a v Mitweidě, Západosaská vysoká škola v Žitavě a sedm profesních 

akademií. V Dráždánech a v Lipsku působí také lékařská fakulta s univerzitní klinikou 

a pět uměleckých vysokých škol. 

Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě navštěvují studenti převážně z České 

republiky, Polska a Německa. V náročném studiu se seznamují s aktuálními 

mezinárodními úkoly a pokoušejí se řešit mezinárodní a interdisciplinární témata. 

Studenti z těchto tří zemí studují také na vysoké škole v Žitavě. Univerzity se orientují 

kromě výuky také na výzkum a spolupráci s praxí. 

Vysoké školy nabízejí řadu možností dalšího vzdělávání (Fernstudium), a to jako 

studium první nebo nástavbové. Rozlišuje se dálkové studium ukončené akademickým 

titulem a dálkové studium v určitých tematických oblastech, akademickým titulem 

neukončené. 

Dálkové vzdělávání (weiterbildendes Studium) vědeckého, všeobecného nebo 

profesního zaměření může mít prezenční formu, formu dálkového studia (Fernstudium) 

nebo studia kombinovaného. Dvou- až pětisemestrové studium slouží k získávání 

nových vědomostí a dovedností. Předpokladem přijetí je zpravidla ukončené 

vysokoškolské vzdělání. Vysoké školy a univerzity nabízejí také kurzy dalšího 

vzdělávání pro starší občany. 

3.9 Soukromé školy 

Soukromé školy existují na všech úrovních vzdělávání. Plní tytéž úkoly jako školy 

veřejné; nesou za ně vlastní odpovědnost a podléhají státnímu dozoru. Jejich 

zřizovatelé mohou stanovovat vlastní učební osnovy, vyučovací metody a organizaci 

výuky odlišné od státních škol. Společným legislativním dokumentem soukromých škol 

je zákon o soukromých školách. Jejich název nesmí umožňovat záměnu se státní 

školou. Soukromé školy mohou vybírat školné. V terciární sféře existuje 11 

soukromých nebo církevních vysokých škol uměleckého, sociálního, technického nebo 

ekonomického zaměření. Na rozdíl od státních škol vybírají vysoké školné; poskytují 

rovněž stipendia. 
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Vzdělávací systém Saska 
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Z Á V Ě R Y 

Závěry své práce prezentujeme ve dvou rovinách: jako závěry obsahové a jako 

přínos disertační práce a další perspektivy výzkumu. V diskusi navazující na 

obsahové závěry se pokoušíme stručně odpovědět na otázku formulovanou ve 

výzkumném problému. 

V obsahových závěrech stručně charakterizujeme německou vzdělávací politiku na 

úrovni školního vzdělávání a shrnujeme její vybraná aktuální témata vztahující se ke 

čtyřem hlavním problémovým okruhům, tvořícím těžiště našeho výzkumu (kapitoly 3-6). 

Podle možnosti ukazujeme nejen jejich aktuální stav, ale i perspektivy dalšího vývoje. 

S cílem posílení komparativního charakteru práce a jejího potenciálního využití v české 

vzdělávací politice se pokoušíme porovnat tato témata s realitou českého školního 

vzdělávání. 

1. Závěry obsahové: Německá vzdělávací politika a její aktuální témata na úrovni 

školního vzdělávání ve srovnání se situací v České republice 

V Německu probíhá již téměř 10 let reforma školství. Na základě jejího sledování 

v odborné literatuře a na webových stránkách Spolkového ministerstva pro vzdělávání 

a výzkum, Konference ministru školství, ministerstev školství jednotlivých spolkových 

zemí, Německého ústavu pro mezinárodní pedagogický výzkum ve Frankfurtu nad 

Mohanem, vzdělávacích portálů a dalších vzdělávacích iniciativ ji vnímáme, na rozdíl 

od reformy českého školství, jako kontinuální a konzistentní, nepodléhající příliš 

změnám v politické sféře. Z průběžného sledování významných německých deníků 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung, Neues 

Deutschland) vyvozujeme, že se jí dostává směrem k veřejnosti větší publicity i že 

vzdělávání je v Německu přikládán větší význam než v České republice, a to nejen na 

úrovni vzdělávací politiky, ale také laickou veřejností. Na základě sledování všech 

uvedených zdrojů rovněž docházíme k závěru, že navzdory politickým snahám je 

kvalita vzdělávání v Německu považována za neuspokojivou některými německými 

odborníky i částí veřejnosti a průběžně podrobována kritice. 

Širokou platformu tvořící základ reformy školství představovala iniciativa Forum 

Bildung, působící v letech 1999-2002. Analyzovala současnou situaci německého 

vzdělávání a navrhla reformní kroky. Tyto kroky začali realizovat v rámci svých 

kompetencí představitelé vzdělávací politiky na úrovni Spolku i jednotlivých spolkových 

zemí. V návaznosti na iniciativu Forum Bildung zprostředkovala iniciativa Bildung Plus 
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odborníkům i široké veřejnosti informace o tom, zda jsou tyto kroky realizovány a jakým 

způsobem. Podobnou funkci plní i současný inovační portál. Zejména v tomto 

spatřujeme základ kontinuity německé vzdělávací politiky, o níž hovoříme. 

V České republice se nepodařilo, na rozdíl od Německa, vyvolat celospolečenskou 

diskusi o budoucnosti školství. Nikdy např. nevznikla iniciativa podobná iniciativě 

Forum Bildung, v níž by se sešli při formulování zásadních problémů a úkolů 

vzdělávací politiky představitelé ministerstva školství, sociálních partnerů, vědy a škol. 

Nebyla zřízena rada pro vzdělávání či vzdělávací politiku jako oficiální instituce 

s různými podskupinami. Zpravidla z iniciativy Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy vznikají pouze různé ad hoc skupiny k řešení aktuálních problémů. 

Komunikaci decizní sféry s představiteli vědy považujeme za nedostatečnou. Česká 

média informují o školství nesystematicky. V poslední době pozorujeme na webových 

stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jeho větší snahu o informování 

veřejnosti o aktuálních tématech českého vzdělávání, především o probíhající školské 

reformě. Informační funkci pro ředitele a učitele, rodiče a žáky, veřejnou správu 

a média plní Ústav pro informace ve vzdělávání. 

Z bilance Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) po 

pěti letech od jejího vydání vyplývá, že řada strategických linií a doporučení se vyvíjela 

odlišně od původních záměrů. Nový školský zákon byl vydán po řadě novelizací 

zákona z roku 1984 v roce 2004 a v současné době se připravuje jeho další 

novelizace. Obsahuje přibližně 50 novelizačních ustanovení, převážně technického 

charakteru. O některých se zmiňujeme dále v textu. 

Z hlediska návrhů a realizace školské reformy měly obě země, Německo a Česká 

republika, samozřejmě odlišné výchozí podmínky. Sjednocení Německa mělo vést 

mj. k vytvoření společného vzdělávacího systému založeného na shodných 

představách o jeho podobě a dalším vývoji. Západoněmecký vzdělávací systém byl 

v podstatě převzat do Německa východního, což umožnilo změnu východoněmeckého 

vzdělávacího systému v systém demokratický. Současně měl být uplatněn v celém 

Německu federativní princip různorodosti jednotlivých spolkových zemí. Návrhy na 

reformu školství pak vycházely především z analýzy situace německého vzdělávání. 

Naproti tomu v českém školství se projevila na jedné straně snaha o částečný návrat 

k situaci první republiky, na druhé straně inspirovat se pozitivním vývojem ve vyspělých 

západních zemích. 
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b) 

Navzdory četným úsilím a realizovaným opatřením přetrvávají rozdíly v ekonomické 

situaci východního a západního Německa déle, než se předpokládalo; západní 

Německo dosud finančně podporuje ekonomický rozvoj Německa východního. Jedním 

z důsledku neuspokojivé ekonomické situace ve východní části země je sílící odliv 

mladých rodin, včetně dětí, do západního Německa. Na území původní Německé 

demokratické republiky zůstala dosud lepší infrastruktura předškolních zařízení (tj. 

především jesle a mateřské školy) a školských zařízení (domy pro mládež a školní 

družiny). Rostou však náklady na jejich provoz, což představuje velký problém zejména 

na venkově. Považujeme za potřebné zde zdůraznit, že pro další vývoj vzdělávacího 

systému sjednoceného Německa nemá vývoj v původním východním Německu 

v podstatě žádný význam. 

V rámci průběžného monitorování vzdělávání bylo zahájeno v roce 2006 vydávání 

komplexních zpráv o vzdělávání v Německu (Bildung in Deutschland), které mají 

vycházet ve dvouletých intervalech, a podílet se tak na zajištění kontinuity vzdělávací 

politiky. Vydávají je společně Spolkové ministertsvo pro vzdělávání a výzkum 

a Konference ministrů školství Jsou tak výrazem spolupráce spolkových zemí a Spolku 

ve vzdělávací politice. Ačkoliv nejsou politickými dokumenty a nepřinášejí návrhy 

a doporučení k dalšímu směřování vzdělávací politiky, výrazně přispívají k její orientaci 

tím, že přinášejí kritickou analýzu stavu celého německého školství. 

Určitou analogii těmto dokumentům mohou představovat dlouhodobé záměry rozvoje 

výchovně-vzdělávací soustavy v České republice, harmonizující koncepční představy 

státu a krajů o rozvoji jednotlivých oblastí vzdělávání, struktuře vzdělávací nabídky 

a financování vzdělávání a školských služeb, a výroční zprávy Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky, 

identifikující jeho klíčové problémy. Na rozdíl od zpráv o vzdělávání v Německu jsou 

politickými dokumenty. 

d) 

Významné změny zaznamenalo v Německu v posledním desetiletí řízení školství. 

Jeho nové principy zdůrazňují zvi. decentralizaci řízení, zavedení nebo zvýšení 

autonomie škol a větší průhlednost a odpovědnost vzdělávacích zařízení vůči rodičům 

a žákům (Kopp von 2008). Rovněž v České republice se klade důraz na větší 

autonomii a odpovědnost škol. Byla zakotvena poprvé v Zákoně České národní rady 

o státní správě a samosprávě ve školství z roku 1990, který převádí samosprávu na 
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obce a školské rady. V souladu s novým územním uspořádáním České republiky, 

platným od roku 2000, je řízení a financování regionálního školství v kompetenci 14 

krajů. 

V Německu existuje a projevuje se po mnoho let ve výsledcích mezinárodních 

i národních výzkumů úzká souvislost mezi sociálním původem dětí a jejich 

úspěšností ve školní dráze. S tím souvisí struktura německého vzdělávacího 

systému, která zpusobuje, že děti při přechodu z primárního na nižší sekundární 

stupeň školství, tj. po ukončení základní školy, ve věku 10 let, se rozhodují v podstatě 

nezvratně o své další školní dráze - volí mezi třemi typy škol: hlavní školou 

(Hauptschule), reálkou (Realschule) a gymnáziem (Gymnasium). Podíl absolventů 

posledně jmenovaných dvou typů škol se v posledních letech zvýšil. 

Tato situace je podrobována kritice jak zahraničními, tak německými odborníky. Do 

určité míry lze předpokládat, že tento trojčlenný systém postupně zanikne, neboť na 

jedné straně klesá počet dětí, a nevyplatí se ho všude udržovat, na druhé straně lze 

očekávat rušení hlavní školy (kterou navštěvují především prospěchově slabí žáci, 

zvláště děti z rodin imigrantú); plánováno je např. již v Porýní-Falci na období 2008-

2013. Možné je rovněž, že budou vytvářeny různé varianty integrovaných škol a/nebo 

stupňů (Kopp von 2008). 

Na příliš ranou selekci se poukazuje také v České republice (srov. Greger 2004). 

Autor cituje mj. dvě studie P. Matějů a J. Strakové z roku 2003 (viz Bibliografie). Kritice 

je podrobována, mj. examinátory OECD, zejména existence víceletých gymnázií. 

V souvislosti s výsledky výzkumů TIMSS a PISA upozorňují T. Janík a V. Najvarová „na 

fakt, že v České republice sehrávají významnou roli ekonomické, sociální a kulturní 

determinanty vzdělávání" (2006, s. 108). Konstatují rovněž, že v České republice, na rozdíl 

od Německa, se nezavádějí v rámci vzdělávací politiky potřebná systémová opatření 

zaměřená na zvyšování kvality vzdělávání a odstraňování nerovných šancí na vzdělávání. 

Ve své stati odkazují na řadu článků uveřejněných k tomuto tématu v českém populárně-

naučném tisku, především v Učitelských listech, Učitelských novinách a časopise Moderní 

vyučování. 

f) 

Ve vzdělávací politice, v pedagogickém výzkumu i ve školní praxi je kladen 

v Německu důraz na dosahování lepší kvality školy v oblasti zprostředkovávání 

vědomostí žákům, zejména těch, které jsou předmětem výzkumů PISA a jim 
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podobných. Hlavním důvodem je všeobecně známá skutečnost, že právě výsledky 

výzkumu PISA 2000 vyvolaly v Německu šok z neuspokojivého umístění žáků ve 

čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti a v jeho důsledku nebývalý zájem 

o školství a snahu o jeho reformu. Velký podíl na těchto výsledcích byl přičítán dětem 

imigrantú. Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum reagovalo na výsledky 

výzkumu PISA 2000, uveřejněné v roce 2001, velmi pružně, a to tím, že již v červnu 

následujícího roku (2002) uveřejnilo celoněmecký program Budoucnost vzdělávání, 

jehož cílem bylo odstranit nedostatky, které výzkum odhalil, a obsadit v něm do deseti 

let přední místo. B. von Kopp (2008) konstatuje, že nutnost reagovat na výsledky 

výzkumů PISA však vnímaly školy nejdříve negativně, teprve postupně začínaly být 

samostatnější a tvořivější, zavádět prvky soutěžení a nacházet v této situaci něco 

pozitivního pro svůj rozvoj, tedy využívat nutné změny ke svému prospěchu. Jako 

hlavní aktivity představující reakci na výsledky výzkumů PISA jmenuje autor zavádění 

speciálních jazykových kurzů a testů již v mateřských školách, zřizování celodenních 

škol ve větší míře a plánování zavádění srovnatelných maturitních a jiných zkoušek. 

Je známo, ze Česká republika se umístila ve výzkumu čtenářské gramotnosti v roce 

2000 pod průměrem, v roce 2003 na průměru. Za zmínku stojí, že ve výzkumu PISA 

2006 Německo Českou republiku ve čtenářské gramotnosti již předstihlo a jeho 

výsledky byly hodnoceny jako statisticky významně lepší. B. von Kopp (2008) však 

upozorňuje, že výzkumy dosud nepotvrdily, „že existuje přesvědčivá, vědecky 

podložená souvislost mezi jednotlivými dílčími reformami posledních let na jedné 

straně a (skromným) zlepšením některých výsledků v posledním kole testu PISA na 

straně druhé". 

Hlavní problémy školního vzdělávání z hlediska reflexe výzkumů TIMSS a PISA v České 

republice a v Německu shrnují T. Janík a V. Najvarová (2006). Upozorňují na rozdíl 

mezi minimální diskusí, která se rozvinula v návaznosti na tyto výzkumy v denním tisku 

a populárně-naučných časopisech pro učitele v České republice, a bohatou diskusí ve 

vědeckých časopisech v Německu. Na základě sledování německých webových 

stránek, které nám sloužily jako zdroj informací (viz Teoreticko-metodologická část, 

Zhodnocení dosavadních poznatků) i významných německých deníků (viz výše) 

a webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a českého tisku 

docházíme k závěru, že více pozornosti bylo věnováno v Německu i výsledkům 

výzkumů PISA 2006. T. Janík a V. Najvarová konstatují, že diskuse se v obou zemích 

zaměřily na podobné problémy, zejména na kvalitu vzdělávání a vzdělanostní nerovnosti. 

V obou zemích se rozvinula „diskuse o výsledcích výzkumů TIMSS a PISA v souvislosti 

s problematikou kurikula" (2006, s. 119). Autoři rovněž zdůrazňují, že „zatímco v Německu 

143 



navazují na výzkumy TIMSS a PISA další prohlubující výzkumy oborovědidaktické, 

pedagogické, psychologické, sociologické a jiné, v České republice je potenciál výzkumů 

TIMSS a PISA (sesbíraná výzkumná data, navržené a ověřené metodologické postupy 

atp.) využíván pouze v minimální míře". Upozorňují, že je překvapivé, „že výzkumy TIMSS 

a PISA nevzbudily v České republice zájem výzkumníků z oblasti oborových didaktik" 

(tamtéž, s. 120). 

Německo má rovněž zájem na tom, rozšířit a zkvalitnit výzkum vzdělávání. Jak uvádí 

T. Janík (2008), s určitým zjednodušením lze říci, že relativně nepříznivé výsledky 

německých žáků v mezinárodně srovnávacích výzkumech TIMSS a PISA 

vedly k jednoznačně příznivému trendu, a to k podpoře empirického výzkumu 

vzdělávání. Bohužel nelze říci o české vzdělávací politice, že by výzkum vzdělávání 

příliš podporovala a zajímala se o jeho výsledky. Naopak pozorujeme, že český 

pedagogický výzkum se dostává do stále obtížnějších podmínek. 

g) 
Další významnou změnou v německém školním vzdělávání je, že v rámci 

zajišťování jeho kvality se dohodla Konference ministrů školství na zavedení 

všeobecně platných tzv. vzdělávacích standardů, závazných pro celé Německo. 

Podobně mají přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v České republice rámcové 

vzdělávací programy. Vycházejí z nových principů kurikulární politiky formulovaných 

v Bílé knize a zakotvených ve školském zákoně z roku 2004. Spolu s výchozím 

Národním programem vzdělávání představují státní úroveň kurikulárních dokumentů. 

Školní úroveň pak představují školní vzdělávací programy, které si vytvářejí samy 

jednotlivé školy. 

h) 

Významným změnám podléhají v Německu gymnázia. Byla organizována převážně 

jako devítiletá. V posledních letech se projevuje trend jejich krácení na osmiletá. Ke 

zkrácení došlo téměř ve všech spolkových zemích. Zpravidla se však přitom nesnížil 

počet vyučovacích hodin, což nejen představuje nadměrnou zátěž pro studenty, ale 

nemusí být ani efektivní. V některých spolkových zemích, a v nich zvláště v městských 

aglomeracích, se kromě toho stává z gymnázia typ obyčejné masové školy. 

V České republice zaznamenává neustálé změny přijímací řízení na střední školy. Ve 

školském zákoně z roku 2004 je zakotveno jako povinná součást přijímacího řízení 

výstupní hodnocení na konci 9. ročníku základní školy. Podle poslední novely 

školského zákona již nemá být toto výstupní hodnocení závazným kritériem pro 

144 



přijímací řízení, střední školy je však mohou vzít v úvahu. Podle této novely by měli 

také studenti víceletých gymnázií, kteří úspěšně ukončili jejich nižší stupeň, přecházet 

na vyšší stupeň již automaticky, tj. bez přijímacího řízení. Novela má rovněž umožnit 

přestup žáků osmiletých gymnázií na šestiletá. Neustále se mění rovněž možnosti 

podávání počtu přihlášek za základní školy na školy střední. 

Významnou změnu představuje v Německu zavádění centrální maturity na úrovni 

jednotlivých spolkových zemí. V roce 2008 se konala již ve všech spolkových zemích 

kromě Porýní-Falce. Ačkoliv požadavky na tuto maturitu vycházejí z dokumentu 

Konference ministrů školství, její podoba se v jednotlivých spolkových zemích liší. 

Proto, jak uvádí B. von Kopp (2008), se jeví jako značně nereálný požadavek 

některých odborníků a politiků, aby byla zavedena centrální, nebo alespoň srovnatelná 

maturita pro celé Německo. 

S cílem zajistit lepší srovnatelnost maturitních zkoušek, které by měly větší výpovědní 

hodnotu jak pro žáky, tak i pro střední a vysoké školy, by měla zaznamenat po mnoha 

letech diskusí změnu i maturitní zkouška v České republice. Nová maturita má být 

zavedena od roku 2010. Měla by mít, podobně jako v Německu, dvě úrovně obtížnosti, 

z nichž by měli mít žáci možnost si volit: úroveň základní a vyšší, rozšiřující. Vyšší 

úroveň by měla být určena zejména pro žáky gymnázií, kteří budou chtít studovat na 

vysoké škole (Státní maturita... 2008). 

j) 

Velice aktuálním tématem německé vzdělávací politiky je integrace dětí imigrantú 

do školy a společnosti. Jejím nejdúležitějším prostředkem je rozvoj jejich znalostí 

němčiny. Tento náročný úkol je řešen koncepčně i organizačně především na úrovni 

předškolní výchovy a primárního vzdělávání. Z organizačního hlediska mají nejvíce 

napomáhat integraci dětí imigrantú celodenní školy. 

Toto téma je stále více aktuální i v České republice a německá zkušenost pro naši 

realitu inspirativní zejména tím, že německá společnost si nechtěla dlouho připustit, že 

se stává společností multikulturní, a začala na tuto skutečnost reagovat relativně 

pozdě. Školský zákon přitom neužívá pojem imigranti, ale hovoří o vzdělávání cizinců 

(užívá tedy širší pojem, imigranti tvoří pouze část cizinců). V souvislosti s rostoucím 

přílivem cizinců na území České republiky realizují Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR četnější aktivity a opatření 

k jejich integraci a přístupu ke vzdělávání. 
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k) 

Velký význam je nově přikládán v Německu předškolní výchově, a to zejména ze 

dvou důvodu: proto, že všeobecně připravuje děti na školu, a proto, že usnadňuje 

integraci dětí imigrantú do školy a společnosti. Očekává se, že aktivity a opatření 

zaměřené na rozvoj jazykových schopností dětí všeobecně, a znalostí němčiny dětí 

imigrantú zejména, budou přinášet kladné výsledky. 

V České republice se hovoří v tomto kontextu o předškolní výchově především 

v souvislosti se stále častějším zaváděním výuky cizím jazykům (angličtině) (Národní 

plán...2005). Na úrovni vzdělávací politiky je výrazně podporována; mezi odborníky 

vyvolává, podobně jako v Německu, diskuse. 

I) 

V posledních pěti letech je zaznamenáván, zvi. v západních spolkových zemích, 

nový trend: zahajování školní docházky dětmi mladšími šesti let, na rozdíl od 

předchozího období, kdy rodiče žádali pro své děti o odklad školní docházky. 

V České republice dochází k odkladu školní docházky ve 25 - 30 % dětí příslušného 

věku. Navrhovaná novela školského zákona poskytuje nadaným dětem možnost 

zahájení školní docházky v 5 letech. 

m) 

Aktuálním trendem posledních let je v celém Německu zahájený rozvoj systému 

ce lodenních škol. Tyto školy mají výrazně přispívat k rané podpoře žáků, zejména 

z rodin imigrantú, ale i dětí německých. Tím, že se na jedné straně soustředí na rozvoj 

jejich znalostí němčiny, přispívají k jejich větší úspěšnosti ve školní dráze; na druhé 

straně tím, že umožňují jejich matkám chodit do zaměstnání, a podporují tak 

celoněmecký trend zrovnoprávňování žen ve společnosti. 

V České republice má tato problematika poněkud odlišnou podobu. Matky, které chtějí 

pracovat, mají často problém s umístěním dítěte do mateřské školy, neboť u nás došlo 

před lety k rušení a slučování mateřských škol, jehož důsledkem je v současné době 

jejich nedostatek. Na úrovni primárního stupně má přispět ke zlepšení péče o děti 

novela školského zákona, rušící limit počtu žáků na základních školách - a umožňující 

tak zachovat existenci škol, do nichž se (přechodně) hlásí menší počet dětí, než 

povoloval původní limit. Péči o žáky (zejména prvního stupně základní školy) zajišťují 

jako nejpočetnější zařízení výchovy mimo vyučování školní družiny, představující 

mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině (Metodický pokyn... 2002). 
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n) 

V Německu bylo řadu let běžné, že prospěchově slabí žáci opakovali ročník, přičemž 

počet těchto žáků byl velký. Tento stav byl často podrobován kritice, a proto se 

opakování ročníku začíná připouštět pouze výjimečně. Upozorňovat včas na horší 

výkony žáků a jejich problémy ve škole má umožnit zavádění centrálních testů na 

nižších úrovních vzdělávacího systému (které představuje další trend na této úrovni 

vzdělávání) (Kopp von 2008). 

V České republice toto téma nepředstavuje problém. Novela školského zákona má 

umožnit opakování ročníku na základních školách i z vážných zdravotních důvodů, a to 

nezávisle na tom, zda žák ročník na daném stupni základní školy již opakoval. 

1.1 Diskuse 

V souladu s formulovaným výzkumným problémem jsme identifikovali čtyři problémové 

okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním vzdělávání a jsou aktuální také 

pro české vzdělávání. Jsou to následující okruhy: a) evaluace vzdělávacího systému 

a vzdělávacích zařízení, b) raná podpora dětí a žáků, c) problematika imigrantú, 

d) výuka cizím jazykům dětí německých i dětí imigrantú. Jejich řešení na celoněmecké 

úrovni představujeme v příslušných kapitolách výzkumné části své práce, a to 

v kontextu německé vzdělávací politiky. Jejich konkrétní řešení ve dvou spolkových 

zemích ukazujeme ve dvou případových studiích o vzdělávacích systémech Hesenska 

a Saska. 

Vzhledem k tomu, že vzdělávání patří do kompetence jednotlivých spolkových zemí, 

lze o jeho budoucí podobě uvažovat spíše na vyšší, celoněmecké úrovni, než na úrovni 

spolkových zemí - další rozvoj jejich vzdělávacích systémů lze předvídat jen obtížně. 

Z dílčích témat představených v obsahových závěrech vyplývá, že řada z nich je 

společná oběma zemím, Německu i České republice; přičemž se někdy liší pouze 

jejich charakter a/nebo způsoby řešení. 

Z dílčích témat představených v obsahových závěrech vyplývá, že v německém 

i českém školním vzdělávání se objevuje řada analogických problémů; přitom cíle, jichž 

je třeba při jejich řešení dosáhnout, mohou být odlišné nebo podobné, stejně jako 

způsoby řešení těchto problémů, tj. cesty dosažení těchto dílčích cílů. 
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2. Přínos disertační práce a další perspektivy výzkumu 

Přínos své disertační práce, stejně jako celé studie o školním vzdělávání v Německu, 

spatřujeme ve třech aspektech: 

a) obohacuje literaturu z oblasti srovnávací pedagogiky o nové aktuální poznatky, 

v dané podobě dosud nepublikované 

b) může sloužit jako inspirace pro českou vzdělávací politiku, neboť některé 

představené problémy jsou aktuální i v našem školství 

c) přináší neobvyklý metodologický přístup v podobě problémového pojetí tématu 

a účasti zahraničního odborníka, aplikovatelný na vypracování analyticko-

srovnávacích studií o vzdělávacích systémech jiných zemí. 

Další perspektivy výzkumu jsou částečně dány projektem: do konce roku 2010 by 

měly být publikovány podobné studie o školním vzdělávání ve Velké Británii 

a Švédsku. Po ukončení projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání by 

jeho pracovníci rádi pokračovali ve zpracovávání studií o vzdělávacích systémech 

dalších zemí. Autorka sama by měla velký zájem o pohled na školní vzdělávání 

v Rusku. (Před několika lety připravila pro nakladatelství Ústavu pro informace ve 

vzdělávání studii, k je j ímuž publikování však nakonec kvůli náhlému nezájmu 

nakladatelství nedošlo.) Samozřejmě předpokládá pokračování své orientace na další 

německy mluvící země (Rakousko a Švýcarsko). Bude se podílet autorsky na studiích 

o Velké Británii a Švédsku. 

Z metodo log ického hlediska by bylo zajímavé porovnat v závěru realizace projektu 

všechny tři studie. Přitom by bylo možné sledovat jak způsob jejich zpracování, tj. 

zejména zapojení zahraničního odborníka, tak konkrétní aktuální témata v oblasti 

školního vzdělávání v daných zemích a způsoby jejich řešení. Účast zahraničních 

odborníků by bylo zajímavé sledovat jak z hlediska „jazykového" - kdy komunikace 

s nimi by se odehrávala, na rozdíl od komunikace s odborníkem německým, 

pravděpodobně pouze v angličtině (tj. nikoliv v češtině), tak z hlediska jejich pohledu na 

představenou problematiku, tj. „shodného", či spíše „konfrontačního", jak tomu bylo 

v případě studie o školním vzdělávání v Německu. V neposlední řadě by bylo zajímavé 

porovnat vzdělávací politiku příslušných zemí na dané úrovni vzdělávání se vzdělávací 

politikou českou, stejně jako jsme se o to pokusili v této práci. 

Výsledky svého výzkumu bychom rádi využili ve výuce na Pedagogické fakultě UK, 

a to v podobě přednášky a semináře v doktorských kurzech Úvod do srovnávacího 

studia vzdělávacích soustav, Srovnávací pedagogika (vyučující doc. PhDr. Eliška 

Walterová, CSc.) a Úvodní teoreticko-metodologický seminář (garant doc. PaedDr. 
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Jaroslava Vašutová, Ph.D.) a v bakalářském studiu v kurzu Evropská dimenze ve 

vzdělávání, bloku Vzdělávací systémy v Evropě (vyučující doc. PhDr. Eliška Walterová, 

CSc.). Budeme je prezentovat rovněž na konferenci České asociace pedagogického 

výzkumu i v odborném tisku. 
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S e z n a m použi tých zkratek 

Zkratky české a mezinárodní 

CEDEFOP (fr.) Centre européen pour le développement de la formation profes-

sionelle, (angl.) European Centre for the Development of Vocational Training -

Evropské centrum pro podporu profesní přípravy 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

FISS First International Science Study - První mezinárodní výzkum přírodovědných 

předmětů 

HDP hrubý domácí produkt 

IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievment -

Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání 

OECD (angl.) Organisation for Economic Co-Operation and Development -

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PISA (angl.) Programme for International Student Assessment - Mezinárodní program 

pro hodnocení žáků 

TIMSS (angl.) Third International Mathematics and Science Study - Třetí mezinárodní 

výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání 

UNECSO (angl.) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization -

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

Zkratky německé 

AKÍ Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und Gesellschaftliche Integration - Pracoviště 

pro interkulturní konflikty a společenskou integraci 

BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz - spolkový zákon na podporu profesní 

přípravy 

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung - Spolkový institut pro přípravu na povolání 

BIQUA Bildungsqualität von Schule - Vzdělávací kvalita školy 

BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung -

Komise Spolku a zemí pro plánování vzdělávání a podporu výzkumu 

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung - Spolkové ministerstvo pro 

vzdělávání a výzkum 

CDU Christlich-Demokratische Union Deutschlands - Křestánsko-demokratická unie 

Německa 
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DAAD Deutscher Akademischer Austauschdienst - Německá akademická výměnná 

služba 

DaF Deutsch als Fremdsprache - němčina jako cizí jazyk 

DaZ Deutsch als Zweitprache - němčina jako druhý jazyk 

DESÍ Deutsch Englisch Schülerleistungen International - Němčina a angličtina: výkony 

žáků v mezinárodní perspektivě 

DIPF Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung - Německý 

institut pro mezinárodní pedagogický výzkum (ve Frankfurtu nad Mohanem) 

DJI Deutsches Jugendinstitut - Německý ústav pro mládež 

FB Forum Bildung - Fórum vzdělávání (vzdělávací iniciativa) 

F M KS Verein für Mehrsprachigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen -

Sdružení pro ranou vícejazyčnost v denních zařízeních pro děti a ve školách 

FörMig Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund - Podpora 

dětí a mladistvých s imigračním zázemím 

GFD Gesellschaft für Fachdidaktik - Společnost pro oborou didaktiku 

HIS Das Hochschul-Informations-System - Vysokoškolský informační systém 

IQB Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen - Institut rozvoje kvality ve 

vzdělávání 

KM K Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland, krátce Kultusministerkonferenz - Stálá konference ministrů školství 

zemí ve Spolkové republice Německo 

PAD Pädagogischer Austauschdienst - Pedagogická výměnná služba 

PIRLS/IGLU Progress in International Reading Literacy Study/Internationale 

Grundschul-Lese-Untersuchung - Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti 

SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands - Jednotná socialistická strana 

Německa 

SINUS Steigerung der Effizienz des mathematisch - naturwissenschaftlichen 

Unterrichts - Zvyšování eficience matematické a přírodovědné výuky 

SMK Sächsiches Staatsministerium für Kultus - Saské státní ministerstvo školství 

SMWK Sächsiches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst - Saské státní 

ministerstvo vědy a umění 

SOFI Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen - Výzkumný ústav sociologický 

v Göttingenu 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Sociálnědemokratická strana 

Německa 
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Summary 

It is the aim of the doctoral thesis to bring new current issue to Czech comparative 

educational science while using a non-traditional methodological approach and to 

provide incentives for Czech educational policy. 

The thesis consists of two main parts: theoretical and methodological part, and 

research part. In the theoretical and methodological part the aim of the research 

and research problem are first defined, existing knowledge concerning the topic of 

thesis are then briefly evaluated, and the the theoretical and methodological bases of 

the research are presented. The most comprehensive chapter of this part views the 

presented research from the perspective of the theory on educational research. In the 

final chapter, the actual execution of the research is briefly described. 

The research part consists of seven chapters and two case studies carried out by the 

author. They were published in an analytical and comparative study with the same title 

(Ježková, V.; Kopp von, B.; Janík, T. Prague : Karolinum, 2008) and are cited in the 

exact wording, with the necessary formal modifications. This study was compiled within 

partial aim 2 of the project of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech 

Republic "Centre for Basic Research on Schooling" which is being carried out from 

2006 till 2010 at Charles University in Prague, Faculty of Education, Institute for 

Research and Development of Education, and Masaryk University in Brno, Faculty of 

Education, Centre of Pedagogical Research. The whole project is divided into seven 

partial aims. The author of this thesis is the guarantor of the partial aim 2. Its main 

objective is to prepare analytical and comparative studies on educational systems in 

three European countries which represent three different types of educational system. 

These are the following: highly selective type in Germany; comprehensive type in 

Sweden; and a certain medium type between these two countries in Great Britain. The 

studies are being prepared with the presence of a co-author from the given country. 

More detailed information on the project "Research Centres on Schooling" in English is 

published in bulletin Orbis Scholas, issue 1, 2006, with the title "Description of the 

„Centre for Basic Research on Schooling" Project" and at the web pages 

www.pedf.cuni.cz/reces 

In the research part, German educational and cultural policies are first introduced 

followed by the characteristics of German educational system. The focus of the study is 

in chapters 3 to 6. Four basic problem fields which appear to be essential for German 

school education and which are also relevant for the development of Czech school 

education are presented in these chapters. These problem fields include evaluation of 

the educational system and educational institutions, early support of children and 
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pupils, the issue of immigrants, and foreign language education of German children 

and children of immigrants. In line with the project, the emphasis is put on school 

education, i.e. primary education and lower and higher secondary education. Lot of 

attention has also been given to pre-primary education which is often connected with 

the primary education on organizational as well as conceptual level. Two German 

federal states are the object of the case studies: Hesse as the representative of the 

previous West German federal states, and Saxony as the representative of East 

German federal states. 

Conclusions of the study are presented on two levels as content conclusions and as 

asset of the thesis and further research perspectives 

The content conclusions include brief characteristics of German educational policy 

on the level of school education and summary of its current issues related to the four 

main problem fields. According to possibilities the current state of these issues as well 

as perspectives of further development are shown. The issues are compared with the 

practice in Czech school education with the aim to strengthen the comparative 

character of the study and its prospective utilization in Czech educational policy. 

The asset of the thesis as well as the asset of the whole study on school education in 

Germany may be seen in three aspects: 

a) It enlarges the bibliography in the field of comparative educational science with new 

current findings which were not published in such way yet. 

b) It may serve as an inspiration to Czech educational policy because some presented 

issues are relevant for Czech education as well. 

c) It provides an unusual methodological approach consisting in problem interpretation 

of the issue and the participation of a foreign co-author. This approach may be 

applied to the elaboration of analytical and comparative studies on educational 

systems in different countries. 

Similar studies on school education in Sweden and Great Britain shall be published 

within further research. It is assumed that studies on educational systems in further 

countries will be prepared. It would be interesting from the methodological perspective 

to compare all three studies at the end of realization of the whole project, in the 

following three areas in particular: a) educational policy of the researched countries 

including the Czech Republic on the given educational level; b) current issues of school 

education in these countries and the ways of their solutions; and c) participation of 

a foreign co-author. 
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Remembering Professor Jiří Kotásek has its place in this study in the similar way as in 

the study on school education in Germany. Professor Kotásek was the initiator and co-

author of the whole project „Centre for Basic Research on Schooling". He always 

emphasized how important it was for the Czech educational system to have the 

knowledge of issues in German educational system and he intended to write 

a comparative study on German educational system with the author of the study. 

The thesis as well as the whole analytical and comparative study may be of interest to 

students, teachers, and representatives of science, research and educational policy. 
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Zusammenfassung 

Ziel der Dissertation ist es, die tschechische vergleichende Pädagogik durch die 

Nutzung eines nicht-traditionellen methodologischen Ansatzes und durch die 

Behandlung eines neuen, aktuellen Themas zu bereichern und Anregungen für die 

tschechische Bildungspolitik zu geben. 

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile: einen theoretisch-methodischen und die 

eigentliche Untersuchung Im theoretisch-methodischen Teil werden zunächst das 

Untersuchungsziel sowie das Untersuchungsproblem formuliert. Im weiteren werden 

kurz die bisherigen Kenntnisse, die das Thema der Arbeit betreffen, bewertet; im 

Anschluss daran werden die im Hinblick auf das Untersuchungsziel gegebenen 

Methoden vorgestellt. Im umfangreichsten Unterkapitel dieses Teils wird die 

durchgeführte Untersuchung in den Zusammenhang mit der Theorie pädagogischer 

Forschung gestellt. Abschließend wird kurz die Realisierung der Untersuchung 

beschrieben. 

Der Untersuchungsteil besteht aus sechs der insgesamt sieben Kapitel und enthält 

zusätzlich zwei Fallstudien der Autorin, die unverändert (nur mit unerlässlichen 

formalen Korrekturen) in die gleichnamige analytisch-vergleichende Studie eingefügt 

wurden (Ježková, V.; Kopp von, B.; Janík, T. Praha : Karolinum, 2008). Diese Studie 

entstand im Rahmen der zweiten Phase des Projekts "Zentrum für 

Grundlagenforschung der Schulbildung" des Ministeriums für Schule, Jugend und 

Sport, das mit einer Laufzeit von 2006 bis 210 an der Pädagogischen Fakultät der 

Karlsuniversität im Institut für Forschung und Entwicklung der Bildung sowie im 

Zentrum für Pädagogische Forschung der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-

Universität in Brünn durchgeführt wird. Das gesamte Projekt gliedert sich in sieben 

Zielabschnitte. Die Autorin ist Garantin für den zweiten Zielabschnitt. Sein Hauptziel ist 

die Ausarbeitung analytisch-vergleichender Studien über die Bildungssysteme dreier 

ausgewählter europäischer Länder, die, unter Beteiligung von Mitautoren aus den 

betreffenden Ländern, drei verschiedene Typen von Schulsystemen repräsentieren: 

den hochselektiven in Deutschland, den einheitsschulischen in Schweden und den in 

gewisser Weise mittleren, zwischen beiden Ländern liegenden Typ in Großbritannien. 

Nähere Informationen zum Projekt "Zentrum für Grundlagenforschung der 

Schulbildung" sind in Englisch im Bulletin Orbis scholae Nr. 1 aus dem Jahr 2006 und 

auf den Webseiten www.pedf.cuni.cz/reces unter dem Titel "Description of the 'Centre 

for Basic Research on Schooling' Project" publiziert. 
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Im Untersuchungsteil der vorl iegenden Arbeit wird zunächst die deutsche Bildungs-

und Kulturpolitik vorgestellt, anschließend das deutsche Bildungssystem 

charakterisiert. Die Kapitel 3 - 6 bilden den Schwerpunkt der Arbeit. In ihnen werden 

die vier grundlegenden Problembereiche vorgestellt, die für die deutsche Schulbildung 

zentral sind und die auch für die Entwicklung der tschechischen Schulbildung aktuelle 

Bedeutung haben: Die Evaluierung des Bildungssystems und der 

Bildungseinrichtungen, die Frühförderung der Kinder und Schüler, die 

Migrantenproblematik sowie der Fremdsprachenunterricht der deutschen und der 

Migrantenkinder. 

In Übereinstimmung mit dem Projekt wird der Schwerpunkt der Untersuchung auf die 

Schulbildung gelegt, d. h. auf die Primär- sowie die untere und obere Sekundarbildung. 

Große Aufmerksamkeit wird ebenfalls der Vorschulerziehung gewidmet, die mit der 

Primarbildung oft organisatorisch und konzeptionell verknüpft ist. Für die Fallstudie 

wurde ein Exempel der ehemaligen westdeutschen Länder - Hessen - und ein Exempel 

der ostdeutschen Länder - Sachsen - ausgewählt. 

Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden auf zwei Ebenen präsentiert: als 

inhaltliches Resümee und als Beitrag für die Dissertation und als Beitrag für die 

weiteren Perspektiven für die Forschung 

Im inhaltlichen Resümee wird kurz die deutsche Bildungspolitik auf der Ebene der 

Schulbildung charakterisiert, und es werden die ausgewählten aktuellen Themen 

zusammengefasst, die sich auf die vier Haupt-Problembereiche beziehen. Nach 

Möglichkeit wird nicht nur ihr aktueller Stand, sondern es werden auch die 

Perspektiven der weiteren Entwicklung aufgezeigt. Mit dem Ziel, den komparativen 

Charakter der Studie sowie ihre potentielle Nutzung für die tschechische Bildungspolitik 

zu nutzen, werden diese Themen mit der Realität der tschechischen Schulbildung 

verglichen. 

Der Ertrag der Dissertation, wie auch der gesamten Studien über die Schulbildung in 

Deutschland kann in drei Aspekten gesehen werden: 

a) Sie bereichert die Literatur aus dem Gebiet der vergleichenden Pädagogik um neue, 

aktuelle Erkenntnisse in der gegebenen, bisher noch nicht publizierten Form. 

b) Sie kann als Inspiration für die tschechische Bildungspolitik dienen, denn einige der 

vorgestellten Probleme sind auch in unserem Schulwesen akut. 

c) Sie vermittelt einen ungewöhnlichen methodologischen Zugang in Form eines 

problemorientierten Verständnisses des Themas sowie der Beteiligung eines 

ausländische n Mitautors (Innensicht - Außensicht), ein Vorgehen, das auch 
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anwendbar ist auf die Erstellung analytisch-vergleichender Studien über die 

Bildungssysteme anderer Länder. 

Im Rahmen der weiteren Forschung sollen ähnliche Studien über die Schulbildung in 

Schweden und Großbritannien publiziert werden, und es wird mit der Erarbeitung von 

Studien über weitere Länder gerechnet. Vom methodologischen Standpunkt aus wäre 

es interessant, zum Abschluss des Projekts alle drei Länderstudien zu vergleichen und 

dies vor allem in den drei Bereichen: a) Bildungspolitik der entsprechenden Länder 

einschließlich der Tschechischen Republik auf der jeweiligen Bildungsstufe, b) die 

aktuellen Thematisierungen der schulischen Bildung in diesen Ländern und die Arten 

entsprechender Problemlösungen und c) die Miteinbeziehung eines ausländischen 

Mitautors. 

Wie auch schon in der Studie über die Schulbildung in Deutschland geschehen, gehört 

auch in die vorliegende Arbeit die Erinnerung an Jiří Kotásek, den Initiator und Mitautor 

des gesamten Projekts "Zentrum für Grundlagenforschung der Schulbildung", der 

immer die Bedeutung der Kenntnis der deutschen Schulproblematik für das 

tschechische Schulwesen betonte und der geplant hatte, in Zusammenarbeit mit der 

Autorin der vorliegenden Arbeit eine Studie über das deutsche Bildungssystem zu 

verfassen. 

Die Dissertation, so wie die gesamte analytisch-vergleichende Studie, zielt auf das 

Interesse von Studierenden und Lehrern sowie von in der pädagogischen 

Wissenschaft und in der Bildungspolitik Tätigen. 
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