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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a 

úspěšností implementace cílů Národní strategie GRV v oblasti českého základního 

školství. V roce 2011 vešla v platnost Národní strategie GRV, čímž se Česká republika 

přihlásila k principům a cílům GRV. Cíle, které jsou v dokumentu vymezeny, mají být 

naplněny v horizontu pěti let. Nicméně, jak práce ukazuje, implementace je 

komplikovaným procesem, který závisí na široké škále aspektů. Autorka se pokusila 

identifikovat faktory, které úspěšnost implementačního procesu ovlivňují. Dále se 

snažila odpovědět na otázku, zda se implementace cílů strategie daří či selhává, a 

vysvětlit, proč se tak děje. S využitím průběžného hodnocení byla navržena praktická 

doporučení ke zlepšení procesu implementace cílů Národní strategie GRV. Poukázáno 

bylo na fakt, že příčinami nedokonalé implementace mohou být jak nepříznivé 

socioekonomické podmínky, tak také nevhodně vymezené cíle politiky, chybějící 

systémová podpora z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nedostatečná 

spolupráce mezi zúčastněnými aktéry či neadekvátní využití nástrojů a stylů 

implementace. Na druhou stranu, překvapivě pozitivní vliv mohou mít neočekávané 

důsledky vzniku politiky. Jsou jimi zejména navázání kontaktů a upevnění spolupráce 

mezi aktéry i fakt, že vznik strategie dodal na legitimitě aktivitám zabývajícím se 

tematikou GRV v českém prostředí. K získání uceleného vhledu na problematiku 

autorka využívá veřejně politických teoretických poznatků o procesu implementace a 

průběžné evaluace a dat z výzkumu vedeného jak na úrovni politického centra, tak na 

úrovni koncových implementátorů v základních školách a od dalších účastníků procesu 

implementace.  



   

 

Abstract 
The diploma thesis deals with the issue of Global Development Education and the 

process of the implementation of National Strategy for Global Development Education 

in Czech primary schools. In 2011, the National Strategy for Global Development 

Education came into force, thereby Czech Republic adopted the principles and 

objectives of Global Development Education. Goals that are defined in the document 

are supposed to be implemented in the next five years. However, as the thesis shows the 

implementation is a complex process that depends on a wide range of aspects. The 

author has attempted to identify factors that influence the success of the implementation 

process. In addition, the thesis tried to answer the question of whether the 

implementation of the goals of the strategy thrive or fail, and explain why this is 

happening. With the use of ongoing evaluation practical recommendations to improve 

the process of implementation of the National Strategy for Global Development 

Education was proposed. It was pointed out that the causes of imperfect implementation 

can be as unfavorable socio-economic conditions, as well as poorly defined policy 

objectives, lack of systemic support from the Ministry of Education, Youth and Sports, 

the lack of cooperation between the actors involved or inadequate use of instruments 

and styles of implementation. On the other hand, there are some unintended 

consequences of policies with a surprisingly positive impact, such as making contacts 

and strengthening of cooperation between the stakeholders, or the fact that the 

emergence of the strategy povided the activities dealing with the issue of Global 

Development Education in the Czech Republic with legitimacy. To obtain a 

comprehensive insight on the issue author uses the public policy theoretical knowledge 

on the process of implementation and ongoing evaluation and data from research 

conducted at both the political center and the end-implementers in primary schools and 

from other participants in the implementation process. 
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1 Úvod 
S rychlým tempem společenských změn, které do životů obyvatelstva přináší vývoj 

globalizovaného světa, vznikají pro každého jedince potřeby reagovat na transformující 

se životní podmínky a umět se adaptovat. S ohledem na tyto skutečnosti vyvstávají stále 

nové otázky: Jakou roli může hrát formální vzdělávání v přípravě jednotlivců na stále se 

měnící požadavky globalizované společnosti, ve které žijí? Jak a do jaké míry je třeba 

přizpůsobovat výukové obsahy, aby vzdělávání co nejlépe učilo celistvému uvažování o 

světě? Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je jedním z nových trendů, který 

se snaží reagovat na tyto nově vzniklé požadavky. Vyvstalo z tendencí držet krok se 

společenskými, kulturními, sociálními, ekonomickými a politickými změnami 

globalizovaného světa a reflektovat vzájemnou provázanost životů lidí po celém světě, 

kterou prostřednictvím moderních technologií, médií, ale i zpráv o přírodních 

katastrofách či o sociálních problémech ve světě vnímají všichni jedinci čím dál tím 

citelněji.  

 

GRV se objevilo v českém vzdělávacím systému poměrně nedávno. Jeho počátky jsou 

v českém prostředí vázány na aktivity rozvojové spolupráce. Z doporučení zahraničních 

expertů, kteří navštívili v roce 2008 Českou republiku, aby zde zhodnotili stav 

globálního vzdělávání, vzešlo doporučení vydat strategický dokument pro tuto oblast. 

Dva roky poté vznikla Národní strategie GRV pro období 2011 – 2015 (dále jen 

Národní strategie či strategie), ve které se Česká republika k myšlenkám GRV 

explicitně přihlásila. Pro tuto oblast byly formulovány cíle, které mají být naplněny v 

horizontu pěti let. 

 

Tato práce se zabývá analýzou probíhající implementace cílů Národní strategie GRV a 

klade si otázku, jak se tomuto novému trendu v českém prostředí daří pronikat do sfér 

základního školství. Jejím specifikem je přitom snaha postihnout proces implementace 

jak z pohledu politického centra, tak z tzv. horizontální sféry, tedy z pohledu základních 

škol. Práce se snaží pomocí poznatků z oboru veřejná politika odpovědět na otázku, 

které konkrétní faktory ovlivňují uskutečňování cílů Národní strategie, a identifikovat 

příčiny úspěchu či selhávání implementačního procesu. V návaznosti na tato zjištění je 

provedeno průběžné hodnocení procesu implementace cílů Národní strategie se 

zaměřením na oblast základního školství a jsou navržena konkrétní doporučení. 
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Poznatky a zobecnění vycházející z této je možné využít i pro případy analýz 

implementace jiných politik či programů. 

1.1 Struktura práce 

Práce nejprve představuje koncept GRV. Vysvětluje vazbu mezi globalizací a 

vzděláváním, vymezuje termín GRV, nastiňuje jeho vývoj v mezinárodním prostředí a 

následně v kontextu České republiky. Dále popisuje nástroje veřejné politiky, které jsou 

k implementaci cílů Národní strategie využívány, a stručně představuje aktéry 

implementace. V části věnující se teoretickým východiskům jsou vymezena specifika 

procesů implementace a evaluace, které jsou zarámovány do cyklu veřejné politiky. 

Následně se práce snaží pomocí několika teoretických přístupů k procesu implementace 

identifikovat různé aspekty, které ovlivňují jeho úspěšnost v případě implementace cílů 

strategie. V závěrečné části se práce pokouší konfrontovat teoretická východiska 

s empirickými poznatky a prověřuje jednotlivé faktory působící na proces 

implementace, aby dokázala vysvětlit, proč se v některých bodech implementace 

politiky daří a v jiných nikoli. Na závěr jsou formulována praktická doporučení pro 

zlepšení procesu implementace. 
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2 Cíle práce a výzkumné otázky 
Předmětem této práce je proces implementace cílů Národní strategie globálního 

rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015 v oblasti českého základního školství. 

Cílem práce je zhodnotit, jak se daří implementace cílů stanovených Národní strategií 

GRV a v čem má proces naopak rezervy, přičemž se zaměřuje především na oblast 

formálního vzdělávání na úrovni základních škol v České republice. Na základě 

implementačního výzkumu je pak záměrem vysvětlit, proč se jednotlivé cíle daří či 

nedaří naplňovat, a navrhnout doporučení k nápravným opatřením. 

2.1 Výzkumné cíle 

2.1.1 Hlavní výzkumné cíle 

 Zhodnotit úspěšnost implementace cílů Národní strategie globálního 

rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015 se zaměřením na oblast 

formálního vzdělávání na úrovni základních škol v České republice.  

 Na základě implementačního výzkumu vysvětlit, proč se implementace cílů 

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015 

daří či naopak nedaří.  

 Navrhnout nápravná opatření vedoucí ke zlepšení procesu implementace cílů 

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015. 

2.1.2 Dílčí výzkumné cíle 

 Popsat principy globálního vzdělávání, jeho mezinárodní vývoj a podobu v 

České republice. 

 Vymezit a popsat prostředky zvolené k realizaci cílů politiky a implementační 

styly. 

 Vymezit aktéry a jejich roli v procesu implementace. 

 Zjistit, jaká je úroveň začlenění globálního vzdělávání na českých základních 

školách. 
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2.2 Výzkumné otázky 

2.2.1 Hlavní výzkumné otázky 

 Jak se daří implementace cílů Národní strategie globálního rozvojového 

vzdělávání pro období 2011 – 2015 především v oblasti formálního vzdělávání 

na úrovni základních škol v České republice? 

 Proč se implementace cílů Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání 

pro období 2011 – 2015 daří či naopak nedaří? 

 Jaká nápravná opatření vedoucí ke zlepšení procesu implementace cílů Národní 

strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015 lze 

doporučit? 

2.2.2 Dílčí výzkumné otázky 

 Co je to globální rozvojové vzdělávání? 

 Jak se tento koncept vyvíjel v kontextu mezinárodních institucí? 

 Jakou podobu má globální vzdělávání v kontextu České republiky? 

 Jaké prostředky jsou používány k realizaci cílů politiky? 

 Jaké implementační styly jsou aplikovány za účelem dosažení cílů Národní 

strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015? 

 Jací aktéři se na procesu implementace podílejí a jakým způsobem se tak děje? 

 Jaká je obeznámenost základních škol v České republice s principy globálního 

vzdělávání a v jaké míře je k těmto principům v práci škol přihlíženo? 
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3 Úvod do problematiky globálního rozvojového 
vzdělávání 

3.1 Globalizace a vzdělávání 

„Jediná věc, kterou si ani ti nezkušenější a nejnáročnější mistři v umění volby 

nevybírají a nemohou vybírat, je společnost, do které se narodí – a tak jsme všichni na 

cestách, ať se nám to líbí, nebo ne. Na naše pocity se nás tak jako tak nikdo neptá. Jsme 

bez navigačních map vrženi na nezměrné otevřené moře a všechny orientační bóje 

klesají pod hladinu a ztrácejí se z dohledu.“ 

Bauman (1999: 103) 

 

Před tím, než bude přistoupeno k samotnému globálnímu rozvojovému vzdělávání, 

zabývá se tato kapitola stručně vztahem mezi globalizací a vzděláváním. Samotný 

fenomén globalizace zkoumá mnoho teoretiků (viz Bauman, Beck, Dahrendorf, 

Fukuyama, Mezřický, Suša, Ehl a další). Ačkoli se o globalizaci hovoří především v 

kontextu jejích ekonomických a ekologických dopadů, globalizace způsobuje i změny 

ve struktuře a uspořádání společnosti. Jedná se o fenomén společenský, sociální, 

politický, ekologický, ekonomický a kulturní, přičemž se všechny tyto složky prolínají a 

jsou vzájemně konfrontovány. V soudobé společnosti je působení globalizace velmi 

komplexním a všeobjímajícím jevem, ovlivňujícím svět jak ve velkém a citelném 

měřítku, tak v drobných každodenních detailech. K vystižení jejího charakteru bývají 

používána označení jako „tekutá modernita” (Bauman), „unikající svět” (Giddens), 

„svět bez opor” (Dahrendorf). 

Do vzdělávání vnáší fenomén globalizace potřebu přizpůsobit se vnějšímu světu a jeho 

trendům. Podle Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, tzv. Bílé 

knihy společnost prochází neustávajícími hlubokými změnami, které vyžadují stále větší 

nároky na přípravu a vybavenost jejích členů. Vzdělávací systém je rozhodujícím 

činitelem společenského a ekonomického vývoje. (MŠMT, 2001: 15). 

Na důležitost adaptace vzdělávacího systému vzhledem k rychle se měnícím 

společenským změnám upozorňují i Kalous a Veselý (2006b: 31): „V globalizovaném 

světě spolu nesoutěží jen země velké a malé, bohaté a chudé, ale také země pomalé a 

rychlé, zapojené do celosvětových sítí, či země uzavřené. Víc než předchozí stav dnes o 
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prosperitě rozhoduje schopnost adaptace na prudce se měnící podmínky světového 

vývoje a především rychlost změny.“ 

Globální vzdělávání vychází z přesvědčení, že by výuka měla být přizpůsobena 

dynamice světového vývoje a měnícímu se společenskému kontextu. Ve svém širokém 

pojetí si dává za cíl poskytovat žákům systematické vědění a poznání o soudobém 

světovém dění, problematice globálních jevů a vybavit je tak lepší orientací v 

globalizovaném světě a kompetencemi odpovídajícími potřebám života v tomto 

prostředí. Porozumění mechanismům a komplikovaným vztahům, které společnost 

ovládají a řídí, by jim mělo pomoci se na ni adaptovat, lépe v ní obstát a držet s ní krok. 

Globální vzdělávání stojí na předpokladu, že lidé nejsou globalizací pouze ovlivňováni 

zvenčí, ale také se stávají jejími spolutvůrci a aktéry uvnitř ní. 

Tato představa koresponduje s pojetím Lorenzové, která zdůrazňuje, že škola je 

institucí, která zajišťuje kolektivní kontinuitu a rozvíjí individuální osobnostní dispozice 

studentů. „V posttradičním, otevřeném, globálním, informačně propojeném a 

multikulturním světě je však důležité rozvinout tyto dispozice tak, aby žák kromě 

širokých a změně otevřených kompetencí získal také dostatek podnětů k utvoření 

stabilizované hodnotové sebeorientace, která by ho dokázala spolehlivě doprovázet 

novodobými globálními labyrinty, plnými svádějících předmětů a hyperreálných 

symbolů.“ (Lorenzová 2004: 44). S měnící se společností se mění i představy o tom, jak 

má škola žáky do života připravovat, aby udržela krok se současnými trendy. Keller a 

Tvrdý upozorňují na měnící se roli formálního vzdělávání ve svém pojetí školy jako 

chrámu vědění, výtahu a pojišťovny. Škola jako chrám vědění připravovala v období 

průmyslové společnosti elitu studentů na jejich integraci do politiky národního státu. 

Fáze výtahu přisuzuje škole v éře mezi průmyslovou a postindustriální společností 

funkci zaplňování pracovních míst ve veřejném sektoru v utvářejícím se sociálním státě. 

Současný model školy jako pojišťovny má „(…) naučit studenty žít se všudypřítomnou 

nejistotou, která je zcela záměrně a systematicky vytvářena v epoše globalizované 

ekonomiky služeb.“ (Keller, Tvrdý, 2008: 38). 
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3.2 Globální rozvojové vzdělávání, vymezení pojmu 

Zahraniční dokumenty nejčastěji pracují s termínem globální vzdělávání (global 

education). V českém prostředí je však obvyklejší pojem globální rozvojové vzdělávání, 

které v sobě spojuje kombinaci globálního vzdělávání a rozvojového vzdělávání 

(development education), od kterého se v mezinárodním prostředí již upouští. 

Varianta globálního rozvojového vzdělávání byla stanovena pracovní skupinou Českého 

fóra pro rozvojovou spolupráci (dále FoRS) za účelem sjednocení termínu pro kontext 

České republiky. Následně byla v této podobě aplikována v Národní strategii pro GRV. 

Důvodem odchylky od v zahraničí užívanější kratší verze byl fakt, že trend na zvýšení 

úrovně globálního vzdělávání vychází v České republice především z aktivit 

Ministerstva zahraničních věcí (MZV), kde je přímo navázán na aktivity rozvojové 

spolupráce.1 Petra Skalická (2012), která byla členkou pracovní skupiny pro přípravu 

Národní strategie GRV, vysvětluje: „GRV je kompromis. Jsme si toho vědomi všichni, 

že je to kompromis. Ale víme, že globální výchova nebo globální vzdělávání v českém 

prostředí zahrnují i tu environmentální složku i to interkulturní vzdělávání. Za 

rozvojovým vzděláváním zase lidé vidí jen vzdělávání o rozvojových zemích.“ 

Tato práce se pokoušela v co největší míře respektovat terminologii vždy s ohledem na 

příslušný kontext (v mezinárodním kontextu termín globální vzdělávání, v kontextu 

České republiky termín globální rozvojové vzdělávání) s vědomím, že se oba pojmy 

výrazně významově překrývají a můžou být vnímány jako synonyma. Jejich vzájemnou 

významovou blízkost ostatně demonstruje i následující přehled nejpoužívanějších 

definic GV, GRV a globální výchovy. 

                                                
1Podrobněji viz kapitola č. 3.7.2. 
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Tabulka č. 1 : Definice globálního rozvojového vzdělávání 

GV 

- Maastrichtská deklarace 

globálního vzdělávání 

Globální vzdělávání je vzdělávání, které otevírá lidem oči a mysl 

pro realitu světa, a probouzí je, aby usilovali o větší spravedlnost 

ve světě, o rovnost mezi lidmi a lidská práva pro všechny. 

Globální vzdělávání v tomto smyslu zahrnuje rozvojové 

vzdělávání, výchovu k lidským právům, výchovu k udržitelnému 

rozvoji, výchovu k míru a předcházení konfliktům a mezikulturní 

vzdělávání a rozšiřuje výchovu k občanství o globální dimenzi. 

GRV 

- Pracovní skupina FoRS 

- Národní strategie 

globálního rozvojového 

vzdělávání 

Globální rozvojové vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, 

který přispívá k pochopení rozdílů a podobností mezi životy lidí v 

rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění 

ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a 

kulturním procesům, které je ovlivňují. Rozvíjí dovednosti a 

podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a 

ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních 

problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí 

zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost 

žít důstojný život. 

Globální výchova 

- Průcha, Walterová, 

Mareš (2009: 84), 

Pedagogický slovník 

Výchova k trvale udržitelnému způsobu života na Zemi. Přístup 

ve vzdělávání, podporující porozumění a spolupráci mezi lidmi. 

Filozofickým východiskem je systémové chápání světa (přírody, 

společnosti) a světového společenství lidí. Zahrnuje učení o 

problémech a jevech, které přesahují hranice států, které jsou 

celosvětové, globální povahy, zvl. ekologické, kulturní, 

ekonomické, politické a technické problémy. Zdůrazňuje společné 

perspektivy, potřeby a vize, vnímání a chápání problémů z 

různých pohledů, kooperativní učení, kritické myšlení a 

odpovědné jednání, respektující rozdíly interkulturní, etnické, 

národní, regionální, lokální, skupinové i individuální. Představuje 

nový proud ve vzdělávání, který má již povahu hnutí. Realizuje se 

především na středních a vysokých školách ve formě praktických 

aktivit, mezipředmětových témat a komplexních projektů. 
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3.3 Rizika a kritika globálního vzdělávání 

Snaha připravit budoucí občany na život v globálním světě, jenž je obklopuje, a 

seznámit je dostatečně s mechanismy, které jím hýbou, se může setkat se značnou 

skepsí. Jako první se nabízí otázka, zda je možné tohoto alespoň částečně dosáhnout. 

Lze při různorodosti a nevyzpytatelnosti globalizace a jejích dopadů na životy lidí 

jakkoli čelit světu a společnosti, nebo je člověk vláčen vnějšími okolnostmi a jakýkoli 

pocit, že situaci vládne, je pouze klamným dojmem? V jaké míře je zde člověk pasivním 

receptorem či aktivním tvůrcem? Je možné záměrně přizpůsobovat či dokonce plánovat 

jednání tak, abychom ovlivňovali jeho globální dopady? V tomto směru je skeptický i 

Bauman (1999: 76), když tvrdí, že „(…) naše jednání může mít a často také má globální 

účinky; nemáme ale prostředky k tomu, abychom jednání globálně plánovali a 

realizovali, a ani dobře nevíme, jak bychom je mohli získat. 'Globalizace' nemá co dělat 

s tím, v co všichni, nebo alespoň ti nejvynalézavější a nejpodnikavější z nás, doufají a co 

chtějí udělat. Týká se toho, co se nám všem děje. Idea 'globalizace' bezprostředně 

souvisí s Von Wrightovými 'anonymními silami' působícími v nezměrné – mlhou 

obestřené a rozbředlé, neprůchodné a nezkrotné – 'zemi nikoho', jež se rozpíná mimo 

dosah schopnosti kteréhokoli konkrétního člověka rozvrhovat jednání a jednat.“ Od 

osvěty žáků a jejich přípravy na občanství si nelze slibovat nijak rozsáhlé 

celospolečenské dopady, které by měly za důsledek vyšší spravedlnost ve světě, jež je 

podmínkou trvalého míru, „neboť pokroucená 'otevřenost' společností, jakou si vynutila 

negativní globalizace, je sama hlavní příčinou nespravedlnosti a bezpráví, a tedy 

potažmo konfliktů a násilí.“ (Bauman, 2008: 17). 

Problematická je i samotná výuka orientovaná na cíle GRV. Globální rozvojové 

vzdělávání s sebou často nese obtížně smazatelný hodnotový a normativní náboj, před 

kterým varuje i Národní strategie GRV, když upozorňuje, že by globální rozvoj měl být 

vnímán jako projev vzájemné provázanosti a závislosti životů lidí z celého světa a jejich 

partnerství, nikoli z charitativního pohledu, který nazírá na občany rozvojových zemí 

jako na oběti. „Pokud je cílem dosáhnout průlomu v oblasti zvyšování povědomí 

obyvatel, je třeba překonat vnímání založené na slitování a soucitu, a podpořit reálné 

porozumění globálním tématům z pohledu vzájemné závislosti a jejího vlivu na 

každodenní život obyvatel.“ (Národní strategie GRV, 2011: 6). 



   

12 

 

3.4 Mezinárodní východiska globálního vzdělávání 

Globální vzdělávání je v mezinárodním kontextu poměrně aktuálním tématem. Zájmu o 

tuto problematiku předcházely především aktivity spojené s rozvojovou spoluprací mezi 

zeměmi a s tématem udržitelného rozvoje. V návaznosti na tyto aktivity začala postupně 

vznikat potřeba informovanosti a rostoucí osvěty občanů v této oblasti. V čím dál větší 

míře byly vedeny debaty na téma kvality tohoto typu vzdělávání. 

V následujících odstavcích bude pomocí klíčových událostí zabývajících se globálním 

vzděláváním na poli mezivládních organizací načrtnut vývoj této agendy.2 

3.4.1 Organizace spojených národů (OSN) 

Agenda globálního vzdělávání se na scéně OSN objevila roku 1992 ve spojitosti s 

ochranou životního prostředí. Na konferenci o životním prostředí a rozvoji konané v 

Brazílii v Rio de Janerio v červnu roku 1992 byla zástupci 178 členských států 

podepsána Rio deklarace o životním prostředí a rozvoji, tzv. Agenda 21, která 

programově navazovala na deklaraci o Lidském životním prostředí přijatou ve 

Stockholmu v roce 1972. (Agenda 21, 2009). Součástí programového prohlášení 

Agenda 21 je vzdělávání a osvěta na národní úrovni v oblasti témat dotýkajících se 

životního prostředí. Členské státy jsou vyzývány, aby v co největší míře podporovaly 

povědomí a účast občanů zpřístupněním informací o této problematice. Občané by měli 

participovat na všech úrovních řešení environmentálních problémů (Rio Declaration on 

Environment and Development, 1992: Principle 10). Princip 21 deklarace věnuje 

zvláštní pozornost také mládeži, která má být v tomto ohledu podporována v mobilizaci 

(Ibid., Principle 21). Realizace závěrů konference z Ria byly v září roku 2002 po deseti 

letech posuzovány na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v 

Jihoafrické republice. V rámci konceptu „udržitelného rozvoje“ je zdůrazňována 

potřeba udržovat v rovnováze jeho environmentální, sociální a ekonomické dimenze. 

Pozornost byla soustředěna zejména na oblasti „nástroje realizace“ a „institucionální 

rámec pro udržitelný rozvoj“ (Světový summit o udržitelném rozvoji, 2003). Jedním ze 

dvou hlavních výstupů summitu byl Implementační plán. Ten nabádá národní politiky k 

šíření osvěty v oblasti udržitelné spotřeby a spotřebních vzorců, zejména mezi mladými 

                                                
2 Následující část práce si neklade za cíl provést úplný výčet mezinárodních konferencí a dokumentů, 

které nějakou mírou přispěly či přispívají k rozvoji a podpoře globálního vzdělávání, ale naznačit vývoj 

globálního vzdělávání pomocí důležitých světových mezníků. 
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lidmi prostřednictvím vzdělávání, médií apod. (Plan of Implementation, 2002: 7) 

Členské země mají systematicky podporovat vzdělávání a poskytovat informace o 

dostupných energetických zdrojích a technologiích (Plan of Implementation, 2002: 11). 

Dokument dále vyzývá národní vlády, aby implementovaly principy z konference v Riu 

a cíle uvedené v Deklaraci tisíciletí, zvyšovaly podporu vzdělávání, osvěty a soustavné 

finanční podpory v oblasti naplňování těchto cílů. (Plan of Implementation, 2002: 42-

43). Deklarace tisíciletí, přijatá v roce 2000 na Summitu tisíciletí v New Yorku, je 

dokumentem, který též přispěl k mezinárodní podpoře globálního vzdělávání. Řada 

doporučení pro tuto oblast byla vydána Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

(UNESCO), která rovněž vyhlásila Dekádu UNESCO pro vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji na léta 2005-2014 a ve spolupráci s Evropskou hospodářskou komisí OSN 

přijala roku 2005 ve Vilniusu Strategii výchovy k udržitelnému rozvoji. (Národní 

strategie GRV, 2011: 6). 

3.4.2 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

V rámci OECD byl zřízen Výbor pro rozvojovou pomoc (Development Assistance 

Committee - DAC), který se v rámci agendy rozvojové spolupráce zabývá i oblastí 

zvyšování povědomí o těchto aktivitách. Přestože hlavním zaměřením tohoto výboru je 

rozvojová spolupráce, globální vzdělávání tvoří okrajově součást oblasti jeho zájmu. 

DAC vydal v roce 2008 zprávu Building Public Awareness of Development: 

Communicators, Educators and Evaluation, která vysvětluje, proč a jak má být osvěta 

občanů o této problematice efektivně podporována a šířena. (Scheunpflug – McDonnell, 

2008: 6). 

3.4.3 Evropská unie (EU) 

V roce 2006 bylo vydáno společné prohlášení Rady Evropské unie a zástupců vlád 

členských států zasedajících v Radě EU, Evropského parlamentu a Evropské komise o 

rozvojové politice Evropské unie. Vznikl tzv. Evropský konsensus o rozvoji, jímž je 

definován společný rámec opatření Evropské unie v oblasti rozvojové spolupráce, jak na 

úrovni EU, tak jejích členských zemí, a konkrétní opatření, jimiž má být tento rámec 

naplňován. Programově se toto prohlášení hlásí k Rozvojovým cílům tisíciletí OSN, 

které hodlá splnit do roku 2015. (Evropský konsensus o rozvoji, 2007). V roce 2007 byl 

přijat dodatek k tomuto dokumentu, tzv. Evropský konsensus o rozvoji: příspěvek k 

rozvojovému vzdělávání a zvyšování informovanosti. Tento příspěvek navazoval na 
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záměr Evropského konsensu věnovat pozornost zvyšování povědomí mezi občany států 

EU a vytvořit rámec pro rozvoj strategie na evropské, vnitrostátní, regionální i místní 

úrovni. (The European Consensus on Development: The contribution, 2007: 2).  

3.4.4 Rada Evropy – Centrum Sever-Jih 

Centrum Sever-Jih neboli Evropské centrum pro vzájemnou závislost a solidaritu bylo 

zřízeno při Radě Evropy roku 1990. V listopadu roku 2002 se stalo ve spolupráci s 

dalšími organizacemi pořadatelem Evropského kongresu o globálním vzdělávání, který 

se konal v nizozemském Maastrichtu. (Presentation of the North-South Centre, 2012). 

Maastrichtský kongres o globálním vzdělávání v Evropě do roku 2015 se programově 

hlásil ke Světovému summitu o udržitelném rozvoji a závazkům ke globálnímu 

udržitelnému rozvoji, které na něm byly přijaty, k Rozvojovým cílům tisíciletí OSN a 

jejich globální snaze o snížení celosvětové chudoby a k přípravě Desetiletí OSN pro 

výchovu k udržitelnému rozvoji na léta 2005–2015. (Maastricht Global Education 

Declaration, 2002: 66). 

Výstupem byla Maastrichtská deklarace globálního vzdělávání, která upozorňuje na 

důležitost globálního vzdělávání a navrhuje způsoby dalšího šíření a zlepšování jeho 

úrovně v členských zemích. Hlavním cílem bylo podnítit vytvoření politického rámce 

globálního vzdělávání. Deklarace měla upozornit na nezbytnost politické podpory 

tohoto tématu na národních úrovních a pobídnout politickou reprezentaci států k 

vytvoření národních strategií v rozvoji globálního vzdělávání. Vybízí k zlepšování a 

zkvalitňování spolupráce a koordinace mezi aktéry na mezinárodní, národní, regionální i 

lokální úrovni, mezi Severem a Jihem, Východem a Západem a k aktivnímu zapojení 

politických aktérů v parlamentech, vládách, v orgánech regionální i místní správy i v 

občanské společnosti. To vše by mělo být podpořeno vyššími finančními dotacemi v 

této oblasti, jak na mezinárodní, tak na národní úrovni. (O’Loughlin, Wegimont, 2003: 

147-150).  

Prioritami strategicky plánovaného globálního vzdělávání a s tím spojených opatření je 

podle Maastrichtské deklarace podpora mezinárodní solidarity, rozvojové spolupráce, 

udržitelného rozvoje a práva na vzdělávání v návaznosti na Vzdělávání pro všechny 

(Education for All – EFA), uvedenými v Dakarské deklaraci. Politickým představitelům 

členských zemí EU, politickým aktérům vlády, parlamentu, na regionální i místní 

úrovni i organizacím občanské společnosti je ukládán úkol vypracovat strategické plány 

pro zajištění a zkvalitnění globálního vzdělávání, navýšit finanční prostředky a zajistit 
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začlenění globální perspektivy do národních systémů vzdělávání na všech úrovních. 

Tato opatření mají podle dokumentu ve svých důsledcích přispívat k větší 

mírumilovnosti, spravedlivosti a udržitelnosti světa. (Ibid.). 

Země byly vyzvány, aby ověřily možnost vytváření podpůrných hodnotících zpráv 

skrze národní zprávy o globálním vzdělávání a pravidelné hodnotící zprávy (tzv. peer 

reviews). (Maastricht Global Education Declaration, 2002: 68). 

V návaznosti na doporučení vytvořit národní strategie v rozvoji globálního vzdělávání a 

pomocí národních zpráv a hodnotících zpráv realizace globálního vzdělávání pravidelně 

evaluovat, byl v roce 2002 zahájen Evropský proces vzájemného hodnocení globálního 

vzdělávání. Tento kontrolní mechanismus je od roku 2006 v gesci organizace GENE 

(Global Education Network Europe). Jeho cílem je zlepšení úrovně globálního 

vzdělávání v evropských zemích. Výstupem šetření je Národní zpráva o globálním 

vzdělávání, která má konkrétní zemi poskytnout informace o současném stavu a míře 

zapojení globálního vzdělávání a navrhnout doporučení v dalším vývoji. Zpráva vzniká 

ve spolupráci s nejvýznamnějšími národními aktéry a za cíl si klade především 

zvyšování kvality globálního vzdělávání a podnícení k dalším diskuzím mezi 

zúčastněnými aktéry. (GENE, 2008: 9-10). V České republice byl tento projekt 

realizován v roce 2008.3 

3.4.5 Evropská konference o zvyšování povědomí a rozvojovém 
vzdělávání pro solidaritu mezi Severem a Jihem 

Roku 2005 se v Bruselu ve spolupráci Evropské komise a Generálního ředitelství 

belgické rozvojové spolupráce (Directorate-General of Belgian Development Co-

operation - DGDC) s Centrum Sever-Jih Rady Evropy, Rozvojovým centrem OECD a 

evropskou nevládní konfederací pro pomoc a rozvoj CONCORD konala Evropská 

konference o zvyšování povědomí a rozvojovém vzdělávání pro solidaritu mezi 

Severem a Jihem. Výstupem z této konference byla v oblasti globálního vzdělávání 

doporučení pro reprezentanty Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské 

komise, stejně tak jako pro autority národních politik a všechny organizace i jednotlivé 

občany: Za účelem zvyšování efektivity rozvojového vzdělávání a povědomí o něm má 

docházet za blízké spolupráce s nevládními organizacemi a jinými institucemi občanské 

společnosti a za odpovídající finanční podpory k vytvoření koherentních strategií na 

                                                
3 Více o Národní zprávě o globálním vzdělávání v České republice viz níže. 
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evropské i národní úrovni. Ty by měly být integrovány do národních strategií 

rozvojových a vzdělávacích politik a implementovány do kurikul vzdělávacích systémů 

členských zemí. (European Conference on Public Awareness…: Recommendations, 

2005 : 1-3). 
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3.5 Globálního vzdělávání v kontextu české politické reality 

Globální vzdělávání kladoucí důraz na rozvíjení hodnot jako demokracie, lidská práva, 

tolerance a solidarita začalo být součástí vzdělávacích soustav západních zemí již od 

druhé poloviny 80. let. Postupně zde vznikaly národní strategie globálního či 

rozvojového vzdělávání a tématem se začaly zaobírat rovněž mezinárodní rozvojové 

organizace. V českém prostředí jsou první tendence a snahy o rozvoj globálního 

vzdělávání spojené především s aktivitami mezinárodní rozvojové spolupráce, která na 

sebe postupně navázala potřebu zvyšovat informovanost obyvatel o těchto aktivitách v 

širším kontextu, potažmo o globální problematice obecně.  

Vznik českých národních dokumentů a růst zájmu o tuto oblast z řad policy-makers 

byly iniciovány tendencemi a aktivitami na mezinárodní úrovni a odvíjely se zejména 

od aktivit rozvojové spolupráce. Poprvé bylo globální rozvojové vzdělávání zmíněno 

roku 2002 ve vládním dokumentu Koncepce zahraniční rozvojové pomoci České 

republiky na období 2002-2007. Rozvojové vzdělávání si kladlo za cíl posílit veřejné 

mínění občanů České republiky ve prospěch solidarity se zeměmi rozvojového světa. 

(Národní strategie, 2011: 7). V roce 2010 byly záměry rozvojového vzdělávání dále 

podpořeny Koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky na období 2010-

2017. Globální rozvojové vzdělávání podle tohoto dokumentu sehrává důležitou úlohu v 

aktivitách, které jsou zaměřeny na posilování povědomí občanů o rozvojových zemích a 

rozvojové spolupráci. (MZV, 2010: 31). 

V roce 2010 přijala vláda Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. 

Jedním z jeho cílů je zvyšovat připravenost občanů k řešení důsledků globálních rizik a 

hrozeb, čemuž by měla napomoci jednotná osvěta a vzdělávání občanů. (MŽP, 2010: 

73). Následující odstavce se věnují podrobněji Národní zprávě o globálním vzdělávání v 

České republice, dokumentu, který předznamenal vznik Národní strategie pro globální 

rozvojové vzdělávání v České republice, jejímž cílům a implementaci se tato práce 

věnuje. 

3.5.1 Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice 

Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice je výstupem Evropského 

procesu vzájemného hodnocení globálního vzdělávání, který byl ve světě zahájen roku 

2002 a v České republice byl realizován v průběhu roku 2008. Zpráva souhrnně 

popisuje politickou situaci, kontext českého vzdělávacího systému, ukotvení globálního 
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vzdělávání v českém prostředí a mapuje zúčastněné národní aktéry z různých sektorů a 

jejich konkrétní roli ve fungování a zkvalitňování globálního vzdělávání. Z hodnocení 

pověřených zahraničních expertů GENE vyplývá, že globálnímu vzdělávání v českém 

prostředí je věnována pozornost široké sítě aktérů a téma je reflektováno na slušné 

úrovni. Nicméně, šetření GENE proběhlo na základě studia materiálů a v prostředí 

České republiky pouze dvakrát formou konzultací s předními národními aktéry, 

představiteli neziskových organizací a návštěvou dvou pražských gymnázií4, nikoli 

obsáhlejším výzkumem realizovaným na úrovni škol, který by poskytl přehled o reálné 

úrovni GRV v rámci formálního vzdělávání na českých školách. 

Zpráva formuluje i některá doporučení a vyzývá Českou republiku k pokračující a 

nadále sílící podpoře této tematiky. Jako nově vzniklé příležitosti pro posílení 

globálního vzdělávání hodnotí zpráva reformu školství, decentralizaci systému a 

zavedení průřezových témat. (GENE, 2008: 17).  

Doporučení pro Českou republiku v oblasti GRV (GENE, 2008: 28-32) 

V rámci decentralizace a reformy školského systému GENE doporučuje využít nových 

možností pro posílení a zkvalitňování globálního vzdělávání v oblasti formálního 

vzdělávání. Proces by měl být doprovázen trvalou změnou koncepce vzdělávání a 

solidním financováním.  

Zpráva nabádá k většímu zapojení MŠMT a MŽP a řízené a strategické institucionální 

koordinaci a koherenci mezi zainteresovanými ministerstvy, nevládními neziskovými 

organizacemi a dalšími aktéry v oblasti GRV a vznik širší vize pro tuto oblast v České 

republice. Tomu by měla napomoci mimo jiné příprava a následné přijetí národní 

strategie globálního vzdělávání v České republice. Napříč spektrem zúčastněných aktérů 

by dále mělo dojít ke koncepčnímu ujasnění v oblasti globálního vzdělávání tak, aby 

odpovídalo národnímu kontextu. Doporučen je další růst objemu finančních prostředků 

na podporu GRV a osvěty. Pro efektivní správu narůstajících finančních prostředků a 

zajištění podpory, expertizy a záruky kvality by měly být dle GENE posíleny kapacity 

Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury. Prostřednictvím posílení 

spolupráce MZV a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), klíčovými 

ministerstvy v této oblasti, by měla být vytvořena pevná základna pro integraci 

globálního vzdělávání do sektoru formálního vzdělávání. Sílící kooperace a větší 

                                                
4 Gymnázia Elišky Krásnohorské a gymnázia Open Gate, Babice. 
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koordinace Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP)5, pedagogických fakult a 

nevládních neziskových organizací (NNO) by měla vést k integraci průřezových témat 

vztahujících se ke globálnímu vzdělávání do tradiční výuky a ke vzniku vhodných 

učebních materiálů, pomocí nichž by byla zaručena dostatečná metodická podpora 

pedagogům. GRV by se pomocí spolupráce zmíněných aktérů mělo stát integrální 

součástí pedagogické profesní formace budoucích i stávajících učitelů a ředitelů škol. 

Zvýšená pozornost by měla být věnována také podpoře výzkumu v této oblasti. 

Doporučeno je zřízení katedry globálního vzdělávání, jak se podle autorů zprávy 

osvědčilo v jiných evropských zemích. Aktivity nevládních neziskových organizací 

zabývajících se globálním rozvojovým vzděláváním by měly být nadále podporovány. 

Mělo by být posílena kapacita Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), aby tato 

platforma mohla efektivně pokračovat v rozvoji snah nevládních neziskových 

organizací v této oblasti. Do diskuzí v přípravě národní strategie globálního vzdělávání 

by měla být zapojena rovněž občanská společnost. Výstupem by mohly být sektorové 

strategie. Konečně, hodnotící zpráva doporučuje, aby Česká republika zvážila možnost 

ujmout se vedoucí role v oblasti globálního vzdělávání v průběhu svého nadcházejícího 

předsednictví v Evropské unii. 

3.5.2 České předsednictví Evropské unie 

Od ledna do června roku 2009 předsedala Česká republika Radě Evropské unie. Jako 

hlavní priority českého předsednictví stanovila tzv. „3E“ – ekonomika, energetika a 

Evropa a svět (Economy, Energy, External Relations), mottem předsednictví se stalo 

„Evropa bez bariér“. (České předsednictví EU, 2011a). Investice do lidských zdrojů 

skrze vzdělávání bylo potvrzeno jako čelní priorita členských zemí EU a stala se 

odpovědí na krizi finančních trhů započatou v roce 2008. (Moutsios, 2010: 121).  

Ve dnech 22. -23. března roku 2009 se v Praze konalo pod vedením českého ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky6 neformální zasedání ministrů pro 

vzdělávání, kteří diskutovali v kontextu finanční krize, globalizace, environmentálních 

                                                
5 VÚP byl s platností od července roku 2011 sloučen s Národním ústavem odborného vzdělávání 

(NÚOV) a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) v nově vzniklou organizaci 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (NÚV). 
6 Ministr Liška byl v průběhu českého předsednictví Evropské unie v důsledku pádu vlády vystřídán 

ministryní Miroslavou Kopicovou. 
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výzev, technologického rozvoje a nepříznivého demografického vývoje ve spojitosti s 

evropskou budoucností téma aktivní spolupráce oblasti vzdělávání s relevantními 

zainteresovanými aktéry. (České předsednictví EU, 2009c). Výstupem zasedání bylo 

schválení Osmi bodů pro obnovu Evropy (Ibid.: 1-3): 

 Účinné využívání existujících zdrojů a zachování či zvyšování investic do 

vzdělávání a odborné přípravy 

 Důraz na dovednosti a klíčové schopnosti podporující zaměstnatelnost 

jednotlivců, jejich flexibilitu a schopnost adaptace 

 Podpora podnikavosti, kreativity a inovačních přístupů 

 Rozvíjení dialogu a spolupráce se sociálními partnery, zejména se 

zaměstnavateli a podniky 

 Posílení úlohy vzdělávání a jeho propojení s výzkumem, vývojem a inovacemi 

 Podpora celoživotního vzdělávání, navazujícího vzdělávání a rekvalifikace 

 Podpora sociální soudržnosti, aktivního občanství a smyslu pro sociální 

odpovědnost 

 Podpora evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

 

Nejdůležitějším bodem pro oblast globálního vzdělávání je bod sedmý, který přičítá 

vzdělávacím systémům úkol podporovat sociální odpovědnost, solidaritu a mezikulturní 

dialog. „Vzdělávání by mělo ve studentech rozvíjet kladné postoje k občanskému životu, 

aktivní účast na řešení problémů, zdůrazňovat mezilidské vztahy v dnešní různorodé 

společnosti a podporovat demokratické a etické hodnoty, které jsou v dobách krize 

obzvláště důležité.“ (Ibid.: 3). 

 Další významnou akcí v rámci českého předsednictví byla v oblasti vzdělávání 

Rada ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu, která se konala 11. - 12. 5. 2009 v 

Bruselu pod vedením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové. 

Přijaty byly dva zásadní dokumenty: Závěry Rady k posílení partnerství mezi 

vzdělávacími institucemi a zejména zaměstnavateli a Strategický rámec evropské 

spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě do roku 2020. (České předsednictví EU, 

2011b). Jedním ze čtyř strategických cílů byla podpora spravedlivosti, sociální 

soudržnosti a aktivního občanství. Politika vzdělávání by měla mimo jiné napomáhat 

rozvoji mezikulturního dialogu a aktivního občanství. Skrze vzdělávání by měly být 

prosazovány demokratické hodnoty a respekt k základním právům a životnímu 

prostředí, mezikulturní kompetence a boj proti diskriminaci. (Úřední věstník Evropské 
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unie, 2009: 119/4). Naplňování tohoto cíle může být dosahováno i za pomoci globálního 

vzdělávání. 

V rámci českého předsednictví v Radě EU byla roku 2009 uspořádána společností 

Člověk v tísni ve spolupráci s platformou FoRS a platformou evropských nevládních 

organizací CONCORD mezinárodní konference věnovaná globálnímu rozvojovému 

vzdělávání. 

 

Dva roky po předsednictví Evropské Unie vznikla Národní strategie Globálního 

rozvojového vzdělávání v České republice pro období 2011-2015, která je centrálním 

dokumentem implementace principů globálního vzdělávání. Na tomto místě ji zmiňuji 

z důvodu časové posloupnosti a jejího místa v oblasti GRV v kontextu české politické 

reality. Blíže se strategií zabývá část práce věnovaná nástrojům politiky (kapitola č. 

3.6.1) a implementaci cílů strategie GRV (kapitola č. 6). 

3.5.3 Globální rozvojové vzdělávání v kontextu české vzdělávací 
politiky 

Ačkoli se práce zabývá zkoumáním dílčích prvků vzdělávací politiky, je důležité 

představit problematiku komplexněji a zasadit ji do širšího rámce, abychom dokázali 

GRV a implementaci cílů strategie ve vzdělávací politice situovat. Následující model 

znázorňuje prvky, procesy a vazby, které společně tvoří kontext vzdělávací politiky. V 

následujících kapitolách se potom blíže zaměříme na některé vybrané části modelu. 
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Obrázek č. 1: Model vzdělávací politiky 

 
Zdroj: Veselý, 2006a: 21 (In Kalous, Veselý) 

 

Vzdělávací soustava (její struktura zahrnující všechny školy a jiné vzdělávací instituce, 

cíle a poslání, obsah vzdělávání a edukační procesy) je ovlivněna prostředím, vstupy a 

nástroji (takzvanými vstupními determinanty), které rovněž zpětně sama ovlivňuje. 

Například decentralizaci vzdělávací soustavy započaté školskou reformou lze vnímat 

jako příznivý základ pro realizaci GRV. Prostředí představuje společenský kontext, 

který je definován různými dimenzemi (ekonomický a demografický vývoj, situace na 

trhu práce, politická situace, převládající společenské hodnoty, normy, kultura a 

ideologie atd.), ale i aktéry činnými v oblasti vzdělávací politiky. Prostředí působí na 
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vzdělávací soustavu skrze vliv na strukturu a povahu vstupů a pomocí nástrojů, jimiž se 

snaží formovat fungování vzdělávací soustavy. Národní strategie GRV, které se tato 

práce věnuje, je jedním z nástrojů, pomocí kterého se stát snaží tvarovat obsahy a 

procesy ve vzdělávacích institucích. Vzdělávací soustava vytváří konkrétní výstupy 

(znalosti, dovednosti, kompetence, hodnoty a motivace žáků po zakončení studia, 

vědění, kultura a společenské vazby atd.), které jsou velmi obtížně měřitelnou, ale pro 

analytiky i praktiky vzdělávací politiky cennou veličinou. Výstupy jsou konfrontovány s 

prostředím (s očekáváním aktérů a se společenskými potřebami), které ovlivňují. 

Absolventi mohou nabytými znalostmi a kompetencemi působit nejen na svůj život, ale 

i na okolní prostředí jako tvůrci společenské reality. 

3.5.4 Funkce vzdělávací soustavy a globální rozvojové vzdělávání 

Veselý (2010: 282) definuje následující základní funkce vzdělávací soustavy7: 

 Výchovná 

 Vzdělávací 

 Kvalifikační 

 Selektivní 

 Ochranná a kontrolní 

 Inovativní 

 Socializační 

 Integrační 

 

Pro oblast GRV je nejrelevantnější funkcí zejména poslední jmenovaná, která je 

nicméně, jak Veselý (2010: 283) konstatuje, v českém prostředí spíše opomíjena. 

Integrační funkce umožňuje osvojování dovedností a postojů potřebných pro sociální 

interakci v životě společnosti, učí porozumění a komunikaci a navazování vztahů s 

lidmi a chápání odlišností mezi nimi. 

                                                
7 Podrobněji k jednotlivým funkcím viz Veselý (2010) In Potůček ed. 
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3.6 Nástroje implementace GRV ve vzdělávací politice 

Nástroje jsou různé techniky, kterými disponuje vláda k dosahování stanovených cílů 

konkrétních vzdělávacích politik. Jsou jimi plánování, strategie, koncepce, legislativa, 

regulace a organizační uspořádání, financování, kurikulární politika a učebnice, 

evaluace a monitorování. Tato část práce se věnuje nástrojům a opatřením, které 

přispívají k realizaci implementace cílů GRV. Nejprve je pojednáno o Národní strategii 

Globálního rozvojového vzdělávání v České republice, která je hlavním dokumentem 

zkoumaným v této práci, následně práce přistupuje ke koncepčním, kurikulárním a 

strategickým dokumentům a na závěr k finančním nástrojům. 

3.6.1 Národní strategie Globálního rozvojového vzdělávání v ČR pro 
období 2011 - 2015 

Tato strategie vznikla v návaznosti na doporučení Národní zprávy o globálním 

vzdělávání v České republice (viz kapitola č. 3.5.1) a byla tak zásadní institucionální 

odpovědí na snahu koncepčně ukotvit globální vzdělávání v prostředí českého školství. 

Dokument vznikl z iniciativy MZV, jmenovitě PhDr. Zuzany Hlavičkové, ředitelky 

Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS), Ministerstva zahraničních 

věcí.8 K účasti byli jako členové pracovní skupiny pro přípravu strategie přizváni 

zástupci institucí, jejichž aktivity jsou přímo spojené s oblastí GRV.9 Po svém vzniku 

byla strategie schválena na úrovni MZV a následně MŠMT, je tedy interním závazným 

dokumentem pro obě ministerstva. 

Národní strategie je rozdělena na dvě části: analytickou a strategickou. V části 

analytické popisuje kontext českého prostředí ve spojitosti s globálním rozvojovým 

vzděláváním, tento termín definuje, stanovuje jeho hlavní cíle, témata a principy a 

pojmenovává jednotlivé zainteresované aktéry. V druhé části jsou vytyčeny konkrétní 

cíle strategie GRV v České republice, které jsou rozpracovány do opatření, jejichž 

plnění je přisouzeno jednotlivým gestorům. To odpovídá představě Colebatche (2005: 

57), podle něhož „koncept implementace konkrétním způsobem vymezuje jednání. 

Určité věci zdůrazňuje více než jiné a definuje lidi a procesy ve vztahu k uvažované 

                                                
8 PhDr. Zuzana Hlavičková prezentovala 30. srpna roku 2011 na prvním evropském parlamentním 

veřejném slyšení na téma rozvojového vzdělávání okolnosti vzniku strategie a hovořila o situaci v České 

republice, jejích hlavních cílech, principech a úkolech jednotlivých aktérů. (Hlavičková, 2011). 
9 Jmenný seznam členů pracovní skupiny viz Příloha č. 6. 
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politice.“ Podle zkoumané problematiky, která se zaměřuje na oblast základních škol, 

byly vybrány některé nejdůležitějšími a nejrelevantnějšími cíle a opatření Národní 

strategie GRV (jsou uvedeny v příloze č. 7). 

Cíle Národní strategie jsou analyzovány v kapitole č. 6.1.2, hodnocení úspěšnosti 

implementace strategie v kapitole č. 7. 

3.6.2 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

Základním koncepčním dokumentem českého školství je Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha. Ta vznikla na základě usnesení vlády 

České republiky č. 277 v dubnu roku 1999. Tímto počinem byly schváleny hlavní cíle 

vzdělávací politiky a staly se východiskem „Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice“, která byla zveřejněna Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy v květnu roku 1999. (MŠMT, 2001: 6). 

Koncepce GRV je v souladu s cíli české vzdělávací soustavy uvedenými v Bílé knize, 

nejvíce se blíží cíli: „Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i 

globalizující se společnosti“, který „znamená usilovat o život bez konfliktů a 

negativních postojů ve společenství nejen druhých lidí, ale i jiných národů, jazyků, 

menšin a kultur, být schopen přijmout a respektovat i značné odlišnosti mezi lidmi a 

kulturami dnešního propojeného světa.“ (MŠMT, 2001: 15). Obsahy a cíle vzdělávání 

mají být dle Bílé knihy v souladu s děním ve světě kolem nás a měly by odpovídat 

potřebám života v moderní společnosti. „Žijeme v době prudkých a obtížně 

předvídatelných společenských změn, které se netýkají jen naší země. Vedle 

nenápadných, ale pronikavých, změn podmínek každodenního života – technických, 

politických, společenských i lidských – jsou tu velké procesy evropské i globální, jež 

nutně ovlivňují postavení i poslání vzdělávacích soustav, výchovy a veškerého učení se 

vzdělávacím záměrem.“ (MŠMT, 2001: 13). 

3.6.3 Kurikulární dokumenty 

V roce 2005 vyústila postupná změna vnímání role a funkce vzdělávání v reformu 

školského systému. Reformní změny se v oblasti školství rozvíjely v souladu s 

myšlenkovou orientací aktivit spojených s GRV, které se krystalizovaly z rozvojové 

spolupráce, a vytvořily tak příznivý základ pro rozvoj globálního vzdělávání v českém 

prostředí. Jedním z důsledků rozsáhlé reformy, kterou vzdělávací systém v posledních 

letech prošel, byla jeho decentralizace, kdy byla odpovědnost za kvalitu vzdělávání 
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převedena na regiony a školy. Školská či kurikulární reforma započatá roku 200510 

stanovila nové obsahy a cíle vzdělávání. Myšlenkově vycházela z principů Bílé knihy, 

které dále rozváděla. Důraz začal být nově kladen místo na nabytí určitého penza 

znalostí spíše na to, aby si prostřednictvím výuky žáci osvojili tzv. klíčové kompetence, 

celoživotní schopnosti a dovednosti potřebné pro praktický život v dynamickém 21. 

století a naučili se pracovat s informacemi. (MŠMT, 2006a). Nový koncept vzdělávání 

měl jedince připravit pro aktivní občanství a podílení se na ovlivňování budoucnosti. 

Tento trend byl v souladu s vývojem moderní pedagogiky v Evropě. Další výhodou, 

kterou školská reforma přinesla, byla možnost výuky v širších souvislostech 

prostřednictvím většího propojování obsahů mezi jednotlivými předměty. (Zeman, 

2006: 3).  

Nově vzniklý systém kurikulárních dokumentů (viz obrázek č. 2) pro vzdělávání žáků 

od věku tří do devatenácti let vycházel ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), 

navazoval na Bílou knihu a dále rozpracovával její cíle ve vzdělávání. Kurikulární 

dokumenty jsou dvojího druhu podle úrovně, které odpovídají – tzv. státní a školní. 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) vycházejí z národního programu vzdělávání, jenž 

vymezuje počáteční vzdělávání jako jeden celek. Rámcové vzdělávací programy, 

zpracované pro jednotlivé etapy a typy vzdělávání (předškolní – RVP PV, základní – 

RVP ZV, gymnaziální – RVP GV, střední odborné – RVP SOV), jsou výchozími 

dokumenty, které tvoří pomyslné mantinely vzdělávacím obsahům. Práce se dále 

zaměřuje na RVP na úrovni základních škol. Školní úrovni odpovídají školní vzdělávací 

programy (ŠVP). Ty jsou samostatně zpracovávány školami dle zásad stanovených v 

příslušném RVP a odrážejí jedinečnost, specifika a orientaci škol. Školy a pedagogové 

reformou získali značnou volnost při plánování obsahů výuky a odpovědnost za její 

kvalitu. K pomoci při vypracování ŠVP mají školy k dispozici Manuál pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů. Následující schéma graficky znázorňuje výše popsaný 

systém, jakým jsou kurikulární dokumenty vzájemně organizovány.  

                                                
10 Roku 2005 byly schváleny RVP pro předškolní a základní vzdělávání, na výuku dle ŠVP bylo na těchto 

stupních vzdělávání nutno přejít od září roku 2007. Postupně následovalo schvalování RVP a přecházení 

na ŠVP v dalších etapách vzdělávání. (MŠMT, 2006b: online). 
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Obrázek č. 2:  Systém kurikulárních dokumentů 

Zdroj: RVP ZV (VÚP, 2007: 9)11 

 

Rámcové vzdělávací programy jsou obecným rámcem vzdělávání formulujícím 

očekávané výsledky a úroveň vzdělání pro absolventy jednotlivých stupňů a typů 

vzdělávání. Podporována je jimi pedagogická autonomie škol spolu s profesní 

odpovědností učitelů za kvalitu a výsledky vzdělávání. Jednotlivé RVP na sebe navazují 

dle kontinuity vzdělávání a vymezují, co by mělo být společnou a nutnou součástí 

povinného základu dané etapy vzdělávání. Pro každý stupeň vzdělávání vymezuje RVP 

úroveň kompetencí, kterými by měl žák po ukončení tohoto stupně disponovat. RVP 

vymezují jak obsah učiva, tak očekávané výstupy. Předpokládá se komplexní přístup ke 

vzdělávání, propojování jeho obsahů, variabilnější organizace a individualizace výuky, 

                                                
11 Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV–LMP); RVP GV – 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy 

pro střední odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro 

jazykové vzdělávání, případně další. 
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využívání různých vzdělávacích metod, postupů a forem výuky a reflexe potřeb žáka. 

(VÚP, 2007: 10). Důraz je kladen na získávání a rozvoj klíčových kompetencí a jejich 

provázanost se vzdělávacími obsahy a uplatněním nabytých dovedností a vědomostí v 

praktickém životě. „Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet 

klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.“ (VÚP, 2007: 12). Podle RVP 

ZV (VÚP, 2007: 14) jsou klíčové kompetence souhrnem „(…) vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti.“ Jsou odrazem hodnot, které jsou přijímány ve společnosti a „(…) obecně 

sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti.“ (VÚP, 

2007: 14). Klíčové kompetence jsou multifunkční, vzájemně se prolínají a jsou odrazem 

komplexního procesu vzdělávání. K jejich správnému formování a posilování musí 

přispívat veškeré vzdělávací obsahy i činnosti probíhající ve škole svou vzájemnou 

provázaností. (Ibid.).  

S oblastí GRV nejvíce souvisí kompetence občanská a dále pak sociální a personální. 

Sociální a personální kompetence má žákovi umožnit prostřednictvím ohleduplnosti a 

respektu při jednání s lidmi upevňovat dobré mezilidské vztahy, efektivně 

spolupracovat s ostatními a vést s nimi debaty, oceňovat zkušenosti ostatních, 

respektovat jiná hlediska a čerpat poučení z názorů a činů ostatních lidí. Kompetence 

občanská by měla žáky vybavit především schopností respektovat názory a hodnoty 

jiných lidí, vžít se do jejich situace, odmítat hrubé formy jednání, chovat se 

zodpovědně, chránit a respektovat kulturní dědictví a tradici, chápat environmentální 

souvislosti a ekologické problémy a jednat v souladu s trvale udržitelným rozvojem 

společnosti. (VÚP, 2007: 16). 

Vzdělávací obsah na základních školách by měl být podle dokumentu RVP rozčleněn 

do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny jedním či více vzdělávacími obory. 

(VÚP, 2007: 18). K naplňování cílů GRV různou měrou přispívají především 

vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Globální rozvojové 

vzdělávání zahrnuje poměrně široký okruh témat a obsahově i metodicky se může 

překrývat s výchovou k občanství, environmentální výchovou, interkulturním 

vzděláváním, výchovou k lidským právům a dalšími tematickými bloky vzdělávání. 

Cíle a tematická zaměření jednotlivých uvedených vzdělávacích oblastí se od sebe 
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odlišují, zároveň se však vzájemně doplňují a propojují. (Národní strategie GRV, 2011: 

9). 

Závaznou součástí RVP jsou tzv. průřezová témata, z nichž některá odrážejí cíle, 

principy a témata GRV. Průřezová témata jsou „(…) důležitým formativním prvkem 

základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich 

vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a 

hodnot.“ (VÚP, 2007: 90). 

Následující průřezová témata se svou orientací dotýkají zaměření GRV. Nejdůležitější z 

nich je však téma „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“ (dále 

VMEGS), které nejpřesněji odpovídá vymezení GRV a dává největší prostor pro 

naplňování jeho cílů. 

- Osobnostní a sociální výchova je zodpovědná především za formování praktických 

životních dovedností jednotlivce a jeho fungování a kooperace ve společnosti. 

- Výchova demokratického občana kultivuje občanskou gramotnost a chápání 

demokratických principů a uspořádání společnosti. Má mezioborový a 

multikulturní charakter a vede k hodnotám, jako jsou spravedlnost, tolerance, 

odpovědnost, dále k rozvoji kritického myšlení a uvědomění si svých práv i 

povinností. 

- Multikulturní výchova umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí a pestrostí 

různých kultur, odlišnými hodnotami a tradicemi a porozumět jim. Rovněž vede 

k uvědomění vlastní kulturní identity, hodnot a tradic. 

- Environmentální výchova zprostředkovává jedinci vnímání komplexnosti a 

komplikovanosti vztahů mezi člověkem a životním prostředí a probouzí v žácích 

odpovědnost za jednání své vlastní i celé společnosti. 

- Mediální výchova přináší žákovi poznatky o fungování médií a jejich roli ve 

společnosti, zároveň vede žáky k aktivitě a nezávislosti v zapojení se do 

mediální komunikace. Mediální výchova má žáka vybavit schopností 

analyzovat, zpracovat a vyhodnotit podněty přicházející z okolního světa, 

potažmo médií a kriticky posuzovat věrohodnost mediálních sdělení a jejich 

komunikační záměr. 

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Toto průřezové téma prostupuje celým vzděláváním na základním stupni a „(…) 

všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje 

uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech.“ 
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(VÚP, 2007: 95). Jeho základní úkol spočívá v podněcování globálního myšlení, 

podporuje mezinárodní porozumění a podílí se na výchově zodpovědných a 

tvořivých evropských občanů. Žákům otevírá široké horizonty poznání v rámci 

evropského a mezinárodního prostoru a vede je k tradičním evropským 

hodnotám, jako jsou humanismus, morálka, právo, zodpovědnost, svobodná 

lidská vůle a pěstuje v nich kritické myšlení, tvořivost a racionální uvažování. 

(VÚP, 2007: 95). 

Revize kurikulárních dokumentů 

Od září roku 2013 vešly v platnost změny RVP, které však žádným způsobem nemění a 

neupravují pozici GRV v kurikulárních dokumentech.12 Pojem GRV nebyl touto revizí 

do dokumentů zaveden a toto téma nebylo nijak přepracováno či prohloubeno. 

 

V oblasti školství v návaznosti na kurikulární dokumenty dále vznikaly vzdělávací 

strategie pro různé oblasti (např. Strategie celoživotního učení České republiky, 

Strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice a Strategie vzdělávání k 

udržitelnému rozvoji). Témata, principy a cíle GRV jsou v těchto strategiích 

reflektovány jen částečně. Klíčový koncepční dokument pro vymezení této oblasti až do 

vytvoření Národní strategie GRV v roce 2011 chyběl. (Národní strategie GRV, 2011: 

8). 

3.6.4 Financování 

MZV stabilně finančně podporuje aktivity spojené se zahraniční rozvojovou spoluprací, 

odkud proudí část peněz do rozpočtové položky „globální rozvojové vzdělávání a 

osvěta“. Ačkoli bylo doporučení „peer review“ GENE v Národní zprávě o kontinuální a 

rostoucí finanční podpoře této oblasti vzneseno v roce 2008, na počátku ekonomické 

krize, jejímž důsledkem mnoho evropských států „škrtalo“ právě v rozpočtech GRV, 

Česká republika zatím souvisle udržuje pro položku GRV přibližně stejnou částku.13 

                                                
12 Stručně lze říci, že se zmíněná revize RVP ZV zaměřila především na prohloubení oblasti výchovy k 

bezpečnosti (osobní bezpečnost, národní obrana, situace katastrof, epidemií atd.) a změny v oblasti 

druhého cizího jazyka. 
13 Částka vzrostla ze 7,2 milionů Kč v roce 2007 na 10,9 milionů Kč v roce 2008. Od té doby se udržuje 

nad hranicí deseti milionů Kč (13,2 mil. Kč v roce 2009, 12 mil. Kč v roce 2010, 13,9 mil. v roce 2011, 

12,7 mil. v roce 2012). (ČRA, online). 
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Správcem těchto financí je Česká rozvojová agentura (ČRA), která finanční podporu 

každoročně rozděluje v dotačních výběrových řízeních mezi cca dvacet projektů 

organizovaných zejména nestátními neziskovými organizacemi. Jana Boková 

Toužimská (2012) z Člověka v tísni upřesňuje, že finanční podporu na projekty spojené 

s GRV získává společnost Člověk v tísni, která je v oblasti GRV mezi neziskovými 

organizacemi nejvýznamnějším aktérem, především z MZV a různých programů 

Evropské komise. 

Ze strany MŠMT systémová podpora GRV neexistuje. V rámci dotačních programů a 

grantů mohou školy či neziskové organizace žádat o finanční podporu projektů z 

příbuzných oblastí, například multikulturní či environmentální. Neziskovým 

organizacím je nabízena podpora projektů práce s dětmi a mládeží ve volném čase. 
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3.7 Identifikace aktérů 

Oblast GRV spojuje různé aktéry v systém interakcí. Abychom lépe porozuměli procesu 

implementace konkrétní veřejné politiky, jejím úspěchům a selháním, je důležité znát 

paletu zúčastněných aktérů, jejich zájmy a moc danou politiku ovlivnit.14 V 

následujících odstavcích jsou stručně představeni nejvýznamnější aktéři pro oblast GRV 

v České republice, čímž je vytvořen podklad pro kapitolu č. 6.1.5, která se následně 

aktéry zabývá specifičtěji ve vztahu k jejich vlivu na úspěšnost procesu implementace 

cílů strategie.  

Jako výchozí informace pro identifikaci aktérů posloužilo složení pracovní skupiny 

podílející se na vzniku Národní strategie GRV15. Cílem tvorby strategie bylo přizvat ke 

spolupráci zástupce kompetentních skupin aktérů, kteří mají s GRV v České republice 

praktickou či expertní zkušenost. Těmto aktérům byla rovněž s jejich souhlasem 

přisouzena gesce konkrétní oblasti GRV a naplnění dílčích cílů stanovených strategií. 

Další aktéři byli identifikováni při rozhovorech16 vedených s členy pracovní skupiny 

pomocí metody sněhové koule a dále na základě studia dokumentů a literatury. Přehled 

nestátních neziskových organizací, které se svými aktivitami dotýkají GRV, jsem 

získala především účastí na setkání pracovní skupiny FoRS, 17  která zmíněné 

organizace sdružuje v platformu. 

3.7.1 Mezinárodní instituce 

Na prosazování principů GRV do českého prostředí se podílely mezinárodní organizace 

jak už uvedením problematiky do mezinárodní agendy v rámci různých konferencí či 

programových prohlášení18, tak samotnými intervencemi, jako tomu bylo v případě 

hodnotící zprávy zahraničních expertů GENE. Ti svou návštěvou České republiky roku 

2008 podnítili snahy tuzemských aktérů GRV podporovat a téma tak rovněž získalo v 

očích odborné i laické veřejnosti větší váhu a důležitost. Tato událost se stala pobídkou 

a usnadněním vzniku Národní strategie GRV v roce 2011. 

                                                
14Do výčtu byli zařazeni pouze aktéři s přímým vlivem na implementaci cílů národní strategie. Do širšího 

seznamu by dále patřili například rodiče, experti, kteří se zaměřují na oblast vzdělávací politiky, církve, 

atd. 
15 Jmenné složení pracovní skupiny viz příloha č. 6. 
16 Více viz kapitola č. 5 pojednávající o metodologii práce. 
17 Informace o navštívené akci viz příloha č. 2. 
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Howlett a Ramesh pracují v souvislosti s politickým vlivem mezinárodních institucí na 

veřejné politiky s konceptem „mezinárodního režimu“19. Ten si lze představit jako 

jakousi síť pravidel, norem a postupů, které upravují chování a kontrolují jeho účinky. 

Režimy formují preference aktérů a ovlivňují veřejné politiky tak, že podporují určité 

možnosti a usnadňují jejich realizaci, zatímco jiné omezují. (Howlett, Ramesh, 2003: 

56). V tomto smyslu si lze představit globální vzdělávání a jeho principy jako součást 

jakéhosi „ducha doby“20. Ačkoli se jedná o oblast poměrně novou a ve srovnání s 

jinými tématy okrajovou, představy o její správnosti jsou mezinárodními institucemi 

společně sdíleny a propagovány do politik členských zemí. 

3.7.2 Ministerstva 

„Národní stát a jeho centrální instituce (vláda, parlament, ministerstvo) je dosud 

klíčovou úrovní vzdělávací politiky. Úkolem vzdělávací politiky na této úrovni 

především jasné stanovení priorit, vzdělávací koncepce, institucionálního uspořádání 

vzdělávací soustavy, způsobu financování a vytvoření fungujícího legislativního rámce.“ 

(Veselý, 2010: 281). Rozhodující roli v oblasti GRV hraje MŠMT a MZV, z menší části 

pak ministerstvo životního prostředí, výhradně v oblasti GRV dotýkající se 

environmentálních otázek. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

V rámci MZV se globálním rozvojovým vzděláváním zabývá Odbor rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci. Jak již bylo zmíněno výše, GRV je přímo navázané 

na aktivity ministerstva spojené s rozvojovou spoluprací a následně s potřebou osvěty v 

této problematice. MZV v oblasti GRV hraje dvojí roli, jednak v rovině koncepční, 

jednak finanční. Vyvrcholením první role byl vznik Národní strategie GRV, za kterým 

stojí právě Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v čele s jeho ředitelkou 

PhDr. Zuzanou Hlavičkovou, která se stala předsedkyní pracovní skupiny pro tvorbu 

strategie, pracovní skupinu svolala a vznik de facto iniciovala a zorganizovala. Jistou 

kontinuitu MZV v podpoře tohoto tématu lze však sledovat již několik let předtím. Role 

finanční podpory je v gesci České rozvojové agentury (ČRA), samostatného právního 

                                                                                                                                          
18 Blíže viz kapitola č. 3.4. 
19 Anglicky „international regimes“ 
20 V Hegelově a následně v Heideggerově teorii znám jako „zeitgeist“, čili intelektuální a kulturní klima 

dané doby. 
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subjektu podřízeného MZV. Kompetenci spravovat dotační výběrová řízení na 

tuzemské projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, mezi něž patří GRV, získala 

ČRA v roce 2010 nabytím platnosti zákona č. 151/2010 Sb. (ČRA, online).21 ČRA 

spolupracuje s nestátními neziskovými organizacemi a v událostech souvisejících s 

tematikou GRV reprezentuje Českou republiku na poli mezinárodních organizací. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

GRV spadá na MŠMT do gesce Odboru předškolního, základního a základního 

uměleckého vzdělávání, v rámci přímo řízených subjektů MŠMT pak do gesce 

Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV), instituce vzniklé v červenci roku 2011 

sloučením Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) s Národním ústavem 

odborného vzdělávání (NÚOV) a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství 

(IPPP)22 a Národního institutu dětí a mládeže (NIDM).  Zástupci MŠMT, VÚP, NÚOV 

a NIDM byli členy pracovní skupiny pro vznik Národní strategie GRV. Tato strategie 

byla po oficiálním přijetí na úrovni MZV stejným způsobem přijata i na MŠMT a je tak 

jeho interním závazným dokumentem. Tyto instituce připravují koncepční podporu pro 

české školství v oblasti GRV a mají na starosti realizaci této oblasti především ve 

formálním vzdělávání. 

3.7.3 Nestátní neziskové organizace (NNO) 

Nestátní neziskové organizace sehrávají v tematice GRV zásadní roli. Některé z nich 

propagovaly tento trend již na jeho úplném počátku a stály u uvedení GRV do českého 

prostředí.23 Svými aktivitami dávají globálnímu rozvojovému vzdělávání v České 

republice směr i podobu. Zastupitelé některých NNO byli přizváni jako experti z praxe 

k tvorbě Národní strategie GRV, Očekávaných doporučených výstupů průřezového 

tématu VMEGS. NNO hrají roli jakéhosi mostu mezi státní úrovní (ministerstvy a jejich 

subjekty), pedagogickými fakultami a jednotlivými školami. Ačkoli bylo dříve běžné, 

že zástupci NNO přednášeli tematiku spojenou s GRV přímo žákům ve třídách, v 

současné době se od těchto praktik upouští a NNO se zaměřují v rámci seminářů spíše 

                                                
21 Více se finanční podporou globálnímu rozvojovému vzdělávání zabývá předchozí kapitola č. 3.6.4. 
22 Před rokem 2011 spadala oblast GV do gesce VÚP a NÚOV 
23 Např. vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni roku 2003 realizoval projekt, z něhož 

vznikl vzdělávací materiál pro učitele „Společný svět“. 
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na vzdělávání pedagogů, aby oni sami posílili své kompetence vyučovat v souladu s cíli 

GRV. NNO se rovněž spolupodílejí na formaci budoucích učitelů přímou spoluprací s 

pedagogickými fakultami.24 

V českém prostředí se NNO zabývající se oblastí rozvojové spolupráce a tématem GRV 

sdružují v platformě České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS). FoRS umožňuje 

jednak koordinované jednání českých NNO, vzájemnou komunikaci a sdílení 

zkušeností, jednak má její působení evropský rozměr, protože je spolu s ostatními 

národními platformami součástí evropské konfederace pro spolupráci nestátních 

neziskových organizací se zaměřením na rozvojovou pomoc (CONCORD)25 a 

platformy TRIALOG pro nové členské státy Evropské unie. CONCORD a TRIALOG 

jsou tedy jakési platformy národních platforem neziskových organizací, které lobují v 

evropských institucích. 

3.7.4 Vysoké školy 

Vysoké školy mají v oblasti GRV dvojí funkci. Mají podporovat vědecký výzkum a 

rozvoj GRV26 a zároveň připravují budoucí pedagogy na výkon své profese (především 

na pedagogických fakultách). Ve své roli formovat budoucí pedagogy různých aprobací 

lze pedagogické fakulty v rámci modelu vzdělávací politiky27 situovat mezi vstupy, 

které přímo ovlivňují vzdělávací soustavu. Ve většině případů je však GRV na 

vysokých školách zcela opomíjenou či okrajovou oblastí zájmu. 

3.7.5 Základní školy 

Školy jsou koncovými institucemi, které mají na reálnou implementaci GRV v českém 

prostředí nejvíce zásadní vliv. Tematika GRV by měla být školami reflektována 

především v rámci průřezového tématu VMEGS ve školních vzdělávacích programech. 

Jednotliví učitelé se těší v prostředí českého vzdělávacího systému značné autonomii a 

způsob, jakým do výuky zapojí průřezové téma VMEGS, spočívá na jejich úvaze. Roli 

                                                
24 Například na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je jako dobrovolný kurz studentům nabízen 

předmět vedený zaměstnanci společnosti Člověk v tísni zaměřený na GV, jehož gestorkou je PhDr. Jana 

Stará, PhD.  

Viz také kapitola č. 6.1.5, specifičtěji podkapitoly „Nestátní neziskové organizace“ a „Vysoké školy“. 
25 Plný název anglicky: CONfederation for COoperation of Relief and Development NGOs. 
26 Aktivní je dle referencí respondentů např. Katedra rozvojových studií Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci. 
27 Viz obrázek č. 1: Model vzdělávací politiky. 
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často sehrává míra obeznámenosti s GRV a schopnost aplikovat průřezové téma do 

běžné výuky tradičních předmětů. Pro podporu své práce mají pedagogové možnost 

využívat dokumentů MŠMT - zejména Doporučených očekávaných výstupů RVP nebo 

se v rámci dalšího vzdělávání účastnit seminářů nestátních neziskových organizací, či 

čerpat z jiných zdrojů, jako jsou různé metodické příručky, nebo internet.28 Studenti 

hrají roli příjemců, mohou být však pod pedagogickým vedením či samostatně i 

iniciátory projektů zaměřených na oblast GRV. 

                                                
28 Nicméně, jak je argumentováno v kapitole č. 6.1.5, právě dostatečná systémová podpora MŠMT 

pedagogům způsobuje obtížné zvládání průřezového tématu VMEGS a zavádění principů VMEGS a 

GRV do výuky. 



  

 

37 

 

4 Teoretická východiska 
Předešlá část práce seznamovala s globálním rozvojovým vzděláváním, jeho specifiky a 

jeho místem v mezinárodním i českém kontextu a představovala politické nástroje, které 

umožňují naplňovat principy GRV v rámci vzdělávací politiky. 

Tato kapitola poskytne přehled teoretických východisek, ze kterých práce čerpá při 

výstavbě analytické části, kde jsou získaná data a teoretické poznatky vzájemně 

konfrontovány. Nejprve je představen pohled na veřejnou politiku jako proces, aby 

mohly následovně být vymezeny fáze politiky, kterými se práce zabývá. Vymezen je 

proces implementace, jeho specifika a jeho vztah k cílům politiky. Následně je 

pojednáno o implementačních stylech a jednotlivých teoriích procesu implementace. 

Představen je koncept okna příležitostí. Kapitola se následně zabývá fází evaluace a 

jejími typy. Závěrečná část spojuje implementaci a evaluaci a poukazuje tak na 

komplementaritu obou zvolených přístupů. 

4.1 Veřejná politika jako cyklus 

Veřejná politika může být nahlížena buďto jako systém, nebo jako proces. Pro snazší 

představu místa a role implementace a evaluace v rámci realizace veřejné politiky je 

vhodné představit veřejnou politiku jako politický proces. Cílem politiky je nalézt řešení 

konkrétních problémů vyvstávajících v určitých okamžicích a situacích, která 

odpovídají povaze daného problému. Jejich realizace je chronologickým a dynamickým 

procesem. Model veřejné politiky jako procesu je názorným analytickým vztažným 

rámcem k vyšetřování konkrétních situací a zahrnutých veličin. (Fiala, Schubert, 2000: 

75). Pro účely studia procesů veřejných politik byla navržena celá řada modelů. Velká 

část z nich vychází z Eastonovy aplikace systémového přístupu a jeho jednoduchého 

modelu. (Potůček, Vass, Kotlas, 2010: 34). Výchozím modelem pro tuto práci je 

následující model autorů Fialy a Schuberta (2000), barevně odlišená část je stěžejní pro 

potřeby této práce. 
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Obrázek č. 3: Model politického cyklu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Fiala, Schubert, 2000: 76 podle Janna, 1981: 34 

 

Při užívání cyklického modelu je potřeba pamatovat na zjednodušující charakter 

politického modelu, jehož teoretické využití a úroveň abstrakce jsou omezené. 

Největším přínosem modelu je zdůraznění dynamického a časového charakteru 

realizace politik a jednotlivých fází jejího procesu, které představují z teoretického 

hlediska vlastně „(…) sekvenční kategorie, které mohou být využity jako analytický 

vztažný rámec ke strukturalizaci politických procesů, avšak zatím zpravidla slouží jen k 

deskriptivní analýze těchto procesů.“ (Fiala, Schubert, 2000: 77).  

Prvotní fází tohoto iterativního procesu je (re)formulace politik. Vznikají tak politické 

programy, které jsou v následující fázi implementace realizovány. Jednoduše se dá říci, 

že proces politiky (policy process) přetváří pomocí politických, organizačních a 

administrativních aktivit vstupy politiky (policy inputs) na její výstupy (output) a účinky 

(impact). (Nekola, 2007: 343). Právě výstupy, účinky a výsledky (outcome)29 politik 

jsou důležité pro evaluaci výsledků implementace politik. Na základě tohoto 

vyhodnocení (ve fázi evaluace) dochází buď k přeformulování či novému formulování 

politiky nebo programu a cyklus se opakuje, nebo evaluace ústí v ukončení (terminaci) 

dané politiky. 



   

39 

 

4.2 Implementace 

V následujících podkapitolách představím obecné charakteristiky procesu implementace 

a různé přístupy k její analýze, které budou sloužit při vlastním zkoumání a hodnocení 

implementace cílů Národní strategie GRV. 

4.2.1 Vymezení implementace 

Fáze implementace nastává v cyklu veřejné politiky tehdy, kdy politika přechází z 

teoretického vymezení do reálné skutečnosti. Konceptualizace politické iniciativy (v 

našem případě Národní strategie GRV), ale i její rámec implementace jsou podmínkou 

úspěšného završení politiky. 

Jann a Wegrich (2007: 51) vymezují implementaci jednoduše jako fázi uskutečnění či 

prosazování politiky odpovědnými institucemi a organizacemi. Podle Fialy a Schuberta 

(2000: 82) jsou ve fázi implementace „(…) politické záměry převedeny na měřitelné 

činy. Konkrétně to znamená, že zákony, nařízení, programy a předpisy existující dosud 

jen na papíře jsou použity v praxi.“ Ve fázi implementace podstupuje politika v reakci 

na různé faktory další modifikace. Přijaté řešení se nadále zpřesňuje, konkretizuje a 

specifikuje za působení vnějších vlivů (jako např. vliv jiných ministerstev), dosud 

nezúčastněných úřadů či vnějších aktérů (jako např. zájmových skupin). Z tohoto 

důvodu je původní politický zájem ve fázi implementace nezřídka obsahově měněn. 

(Ibid.). 

Colebatch poznamenává, že k implementaci dochází pouze tehdy, pokud za uplatnění 

záměrů tvůrce politiky bylo dosaženo žádaných cílů. Politika podle něj „(…) ztělesňuje 

teorii o příčině a následku.“ Týká se tedy nejen výběru cílů, ale rovněž volby 

prostředků vedoucích k jejich dosažení. (Colebatch, 2005: 56). Na provázanost cílů 

politiky a nástrojů, jimiž mají být uskutečněny,30 upozorňuje i Fiala a Schubert: v 

politice je „mezi intencí a realizací (…) nutno zohlednit mnoho faktorů: zcela obecně se 

(na úrovni odpovědné za politická rozhodnutí) mluví o vytvoření 'programu pro 

realizaci rozhodnutí', jenž musí zahrnovat celou řadu nástrojů určených k dosažení cíle, 

které mají být použity při realizaci." (Fiala, Schubert, 2000: 82). 

                                                                                                                                          
29 Více viz Nekola 2007: 343 
30 Analýzou cílů a nástrojů Národní strategie GRV se zabývá kapitola č. 6.1.2. a 6.1.3. 
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4.2.2 Implementace a cíle politiky 

Správná formulace cílů politiky je základ pro její úspěšnou implementaci. Nicméně, jak 

uvádí Veselý (2010: 296), tvorba vzdělávacích cílů je často podceňována a zlehčována, 

ačkoli se jedná o zásadní úkol. Jsou-li cíle vymezeny příliš vágně či nepřesně, 

důsledkem může být až neefektivita vzdělávání.  

Co jsou to cíle politiky? Podle Paterové (2007: 237) jsou to „ (…) předjímané 

(očekávané) stavy, v nichž je vyjádřen budoucí efekt veřejné politiky.“ Lze je dělit podle 

formy na funkční a objektové, dále z hlediska obsahu na instrumentální a substantivní.  

Funkční cíle jsou zaměřené především na činnosti, obvykle méně na definici 

očekávaných stavů, kterých má být implementací politiky dosaženo. Naopak cíle 

objektové již lépe vypovídají o žádoucím konečném stavu, lze je lépe měřit a 

vyhodnocovat. Substantivní cíle jsou samy ve své podstatě cílem (například rovnost, 

spravedlnost atd.). Úkolem instrumentálních cílů je pak napomáhat naplnění 

substantivních cílů (například politická průchodnost či technická proveditelnost). 

(Ibid.). 

Cíle je potřeba formulovat s vědomím, že bude potřeba je následně vyhodnotit. K tomu 

může napomoci jejich dekomponování (rozložení) na konkrétnější jednotlivé atributy. 

Jak upozorňuje Paterová, cíle by měly obsahovat nejen budoucí očekávané efekty, ale 

rovněž kritéria, která umožní jejich následnou evaluaci. (Ibid.). 

 

Podle Howletta, Rameshe a Perla musí být veškeré volby nástrojů vždy v souladu s cíli 

politik a to i v případě, kdy jsou postupně do procesu zaváděny nové nástroje a 

prostředky. Stejným způsobem musí být nově definované cíle zasazeny do politiky tak, 

aby byly koherentní s těmi předchozími a s celou politikou. Jak je patrné z tabulky, za 

jedinou optimální variantu je považována kombinace užití konzistentních nástrojů 

k realizaci koherentních cílů politiky. Ostatní varianty jsou hodnoceny jako buď 

neúčinné, nesprávní, či nevydařené. 
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Tabulka č. 2: Vztah mezi cíli a implementací politik 

 Politické nástroje 

Konzistentní Nekonzistentní 

CÍLE POLITIKY Koherentní Optimální Neúčinný/Neefektivní 

Nekoherentní Nesprávný/Nemístný Nevydařený 

Zdroj: Howlett, Ramesh, Perl (2009: 173) podle Howlett, Rayner (2007), (přeloženo a 

upraveno autorkou) 

4.2.3 Implementační styly 

Podle Howletta, Rameshe a Perla lze proces implementace politiky smysluplně chápat a 

hodnotit z hlediska existující škály politických aktérů přítomných v politickém 

subsystému, typu zdrojů, které mají tito aktéři k dispozici, povahy problému, který se 

snaží řešit, a nápadů, které k tomuto řešení mají. To vše v kontextu politického 

režimu31, ve kterém je politika realizována. Aplikované implementační styly jsou tedy 

úzce spojeny s typem problémů, kterým „implementátoři“ čelí. (Howlett, Ramesh, Perl, 

2009: 173). Implementační styly se odvíjejí například od povahy cílů politiky v 

kombinaci s přísností omezení ze strany státu, jak ukazuje následující tabulka Howletta 

a Rameshe. 

 

Tabulka č. 3: Model základních implementačních stylů 

 CHARAKTER CÍLŮ POLITIKY 

Široké Úzké 

OMEZENÍ ZE STRANY 

STÁTU 

Vysoká Institucionalizovaná 

dobrovolnost 

Reprezentativní právní 

dogmatismus 

Nízká Cílené dotování Cílené poskytování 

Zdroj: Howlett, Ramesh (2003: 204), (přeloženo a upraveno autorkou) 

 

Implementační styl institucionalizované dobrovolnosti nastává v případě, kdy se vláda 

pokouší zavést politiku s širokými cíli a čelí vysokému počtu omezení. Vláda se bude 

                                                
31 Termín „politický režim“ v podání autorů Howletta a Rameshe (2003) koresponduje s „mezinárodním 

režimem“, který je vysvětlen v kapitole č. 3.7.1. 

Ve smyslu vnějších faktorů, které ovlivňují proces implementace, se politickému kontextu věnuje také 

kapitola č. 6.1.1. 
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snažit využít nízkonákladových nástrojů typu nabádání či doporučení. Jsou-li široké cíle 

politiky kombinovány s nízkou mírou omezení, bývá nejčastěji využíváno finančních 

nástrojů. 

Zavádí-li vláda politiky se specifikovaným a jasně formulovaným cílem v podmínkách 

významného omezení, bývá využíváno nástrojů regulativních a procedurálních včetně 

rozšíření finančních pobídek. Příkladem využití jsou lidská práva či rovné zastoupení 

mužů a žen. Ve čtvrtém případě úzce definovaných cílů politiky v kombinaci s nízkým 

omezením státu se uplatňují nástroje organizačního typu (státní podniky) a přímo řízené 

veřejné služby v kombinaci s procedurálními nástroji (veřejná slyšení, evaluace). 

(Howlett, Ramesh, 2003: 204). 

 

Ačkoli je jednoznačné zařazení k jednomu z výše vymezených stylů problematické, lze 

v této fázi předjímat, že vzhledem k šíři cílů Národní strategie by měl být volen spíše 

jeden ze stylů v levém sloupci. Překážky realizace lze očekávat spíše významné, neboť 

implementace cílů strategie nepatří k prioritám a v období hospodářské krize je 

legitimita vydávání zdrojů tímto směrem oproti jiným politickým cílům obtížněji 

obhajitelná. Na druhou stranu téma není vnímáno jako příliš kontroverzní. 

 

Další implementační styly mohou být aplikovány podle vztahu mezi charakterem 

problému a omezením ze strany státu, jak ukazuje následující tabulka. 

 

Tabulka č. 4: Implementační styly a jejich potenciál řešení problémů 

 POVAHA PROBLÉMU 

Poddajný (řešitelný) Nepoddajný (obtížně řešitelný) 

OMEZENÍ Nízká  Úplná implementace Experimentální implementace 

Vysoká Sporná implementace Symbolická implementace 

Zdroj: Howlett, Ramesh, Perl (2009: 176), (přeloženo a upraveno autorkou) 

 

Snadno řešitelný problém v situacích nízkého omezení má velký potenciál být završen 

úplnou implementací. Příkladem může být konstrukce dálnice. Na druhou stranu 

problémy nepoddajné bývají zřídka zcela vyřešeny, zejména nacházejí-li se v kontextu, 

který představuje mnoho překážek. Taková implementace mívá symbolický charakter. 

(např.: eliminace chudoby). Jsou-li však obtížně řešitelné problémy zasazeny v kontextu 
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nízkých omezení, může být využito experimentální implementace provázené novými 

politickými nástroji. Jako příklad můžou být uvedeny programy na rozvoj čtenářské 

gramotnosti dětí. Pokud je problém teoreticky řešitelný, omezení jsou však vysoká, 

implementátoři musí mobilizovat zdroje, aby dosáhli plného završení problému. Jedná 

se například o problémy zdravotní péče. (Howlett, Ramesh, Perl, 2009: 175-176). 

 

Zařazení implementace cílů strategie do výše představené typologie je obtížné zejména 

kvůli jeho vágnímu charakteru (není zcela jednoznačné, kdy dochází k úplnému 

vyřešení problému), který posouvá implementaci směrem spíše do pravého 

sloupce příslušné tabulky. Lze tedy předjímat, že v případě zde zkoumané problematiky 

se jedná o implementaci experimentální či symbolickou. 

 

Výše představené implementační styly navžené Howlettem, Rameshem a Perlem se 

zaměřují na otázky spojené s implementací typu shora dolů (která bude přiblížena níže). 

Modely implementace, které definují Potůček, Vass a Kotlas, berou v potaz obě 

protichůdné tendence v implementaci – jak shora dolů, tak zdola nahoru. 

 

Potůček, Vass a Kotlas (2010: 41-42) uvádějí další čtyři typy (modely) implementace, 

které od sebe odlišuje na základě míry direktivity nástrojů řízení, používaných technik a 

plurality aktérů: 

 Autoritativní model zdůrazňuje hierarchii, opírá se o kontrolu, odpovědnost a 

nástroje direktivního řízení. 

 Participativní model sází na uplatňování nepřímých nástrojů řízení, vyjednávání, 

spolupráce, důvěry, spontánnosti, adaptace a učení. 

 Model koalic aktérů předpokládá pluralitu aktérů, kteří se realizace dané politiky 

účastní, vzájemně komunikují, vyjednávají, nicméně sdílejí společný soubor 

hodnot a snaží se o prosazení společného cíle. 

 Model nikdy nekončícího procesu učení nahlíží na implementaci jako na evoluci. 

Realizátoři za cílem optimalizace řešení postupně upravují strukturu cílů a 

realizační techniky. 
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Jann a Wegrich (2007: 52) navrhují následující výčet klíčových elementů, které by měly 

být součástí ideálního procesu politické implementace: 

 Specifikace detailů (kdo, respektive jaké instituce či její části bude vykonávat 

jednotlivé body strategie a jakým způsobem) 

 Alokace zdrojů (jak bude distribuován rozpočet) 

 Rozhodnutí (jak budou prováděna jednotlivá rozhodnutí) 

 

Proces implementace je možné také popsat z hlediska dimenze krátkodobosti versus 

dlouhodobosti politiky podle toho, na jakou úroveň řízení se váže - na operativní, 

taktickou nebo strategickou. (Potůček, Vass, Kotlas, 2010: 44). Z tohoto hlediska je v 

této práci zkoumaná politika implementací dlouhodobou, neboť jde o realizaci cílů 

strategického dokumentu. Ten je vymezen horizontem pěti let, nicméně se předpokládá, 

že se v naplňování zamýšlených cílů a principů bude kontinuálně pokračovat a že pro 

následující období bude vypracován nový strategický plán, který bude myšlenkově 

navazovat na koncepci toho předchozího. Lze očekávat, že v navazujícím dokumentu 

budou cíle strategie dále rozvíjeny, případně dle potřeb, které v čase nově vyvstanou, 

budou upraveny a specifikovány.  

 

Ve vazbě na časový horizont implementace strategických dokumentů Ochrana, Potůček 

a Drhová (2010: 53) rozlišují dva typy strategie: inkrementální a transformační. Ta 

první „(…) je založena na postupné změně a evolučním procesu při dosahování cílů. 

Taková volba strategie nepožaduje okamžité („drastické“) změny.“ Její výhodou je, že 

je její implementace je rozložena do delšího období, personál může být na realizace 

změn připravován postupně a riziko, že ztroskotá, je menší než u transformační 

strategie. Na druhou stranu delší časový horizont jejího plnění způsobuje „(…) relativní 

přetrvávání reziduí existujícího stavu.“ (Ochrana, Potůček, Drhová, 2010: 53). 

Transformační implementace se naopak zaměřuje na zavádění změn radikálnějších 

v kratším časovém úseku. Její výhodou je časová úspora, na druhou stranu je méně 

stabilní a její implementace může snáze selhat. 

 

Následující teorie pojímají proces implementace z hlediska pozice realizátorů politiky 

v systému. Podle Winklera (2002) je možné chápat implementaci buď jako stav 



   

45 

 

uskutečnění, aktivity mířené spíše shora od autorit, nebo proces realizace, kde je kladen 

důraz na interakce a vztahy mezi aktéry. 

Stejný fenomén rozpracovává Colebatch, když hovoří o vertikální a horizontální rovině 

realizace politiky. (viz následující obrázek) 

 

Obrázek č. 4: Vertikální a horizontální rozměry politiky 

 
Zdroj: Colebatch (2005: 31) 

 

Ve vertikálním rozměru je podle Colebatche politika koncipována jako pravidlo, 

zatímco v rozměru horizontálním je chápána vzhledem k strukturování jednání. První z 

rozměrů zdůrazňuje přenos autoritativních rozhodnutí shora dolů na podřízené úředníky, 

přičemž „zplnomocnění tvůrci rozhodnutí“ usilují o maximalizaci zastávaných hodnot. 

Důraz je kladen na moc legitimní autority, instrumentalitu činností a racionální volbu. V 

centru horizontálního nahlížení implementace politiky se nacházejí naopak „podřízení 

implementující politiku“ a pozornost se zaměřuje na vztahy mezi aktéry politiky z 

různých organizací, kteří se nacházejí mimo vertikální prostor hierarchické moci. Jak 

uvádí Colebatch (2005: 30), „(…) politická práce probíhá stejně přes hranice 

organizací jako uvnitř nich, přičemž vychází jak ze struktury vztahů, chápání cíle a 
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závazků mezi účastníky z různých organizací, tak také z hierarchického předávání 

autoritativních rozhodnutí uvnitř každé organizace.“  

Vertikální a horizontální rozměr, jak vysvětluje Colebatch, nepředstavují dva vzájemně 

se vylučující přístupy. Naopak, jedna rovina předpokládá druhou. Autoritativní 

rozhodnutí jsou implementována aktéry mimo hierarchickou autoritu, na druhou stranu 

jednání v horizontální rovině vyžaduje nástroje vertikální dimenze (zákon, rozhodnutí 

ministerstva, předpis apod.). Colebatch (2005: 30). Horizontální rozměr dodává 

účinnost, vertikální legitimitu (Ibid.: 64), jako je tomu v případě Národní strategie, jejíž 

významnou zásluhou je právě dodání legitimity aktivitám spojeným s GRV.32 

 

Nahlížení na implementaci politiky z vertikálního a horizontálního rozměru není příliš 

daleko od teorií implementačního procesu rozlišujících primárně dva přístupy: shora 

dolů a zdola nahoru. 

4.2.4 Teorie implementačního procesu 

Studiem procesu implementace se její teoretikové, kteří jsou dnes rozdělováni zpravidla 

do tří generací, začali zabývat zejména od 70. let dvacátého století. Z jejich práce 

vyvstaly různé přístupy k analýze implementace, kterým se ve stručnosti věnují 

následující řádky. Tyto přístupy jsou dále srovnávány a je jich využito ve zkoumání 

procesu implementace cílů Národní strategie GRV v analytické části práce. 

Dnes asi nejznámějšími a nejpoužívanějšími teoriemi jsou tzv. top-down a bottom-up, 

přičemž druhá ze jmenovaných vznikla jako protiváha v reakci na kritiku prvního 

přístupu. Výsledkem pokusu o vytvoření souhrnné teorie implementace je pak syntéza, 

která spojuje obě teorie v jednu. Kromě toho vznikaly další přístupy, které v analýze 

procesu implementace akcentovaly další jiné aspekty. 

Implementace shora dolů (top-down) 

Přístup top-down je výsledkem prvních pokusů teoretizovat implementační styl za 

účelem zvýšení pravděpodobnosti dosažení úspěchu při uskutečňování politiky. 

Zdůrazňuje rozhodnutí politického centra a proces implementace vidí jako cílený přenos 

od nejvyšších po nejnižší stupně v pomyslné realizační hierarchii. Podle Winklera se 

jedná o různé formy přinucení a ovlivňování jednání podřízených aktérů v procesu 

                                                
32 Více viz kapitola č. 7.3. 
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implementace, kteří jsou omezeni v možnosti alternativních postupů vedoucích k 

dosažení cílů. (Winkler, 2002: 83). Předmětem implementačního výzkumu je zkoumání 

způsobu dosahování cílů stanovených politikou, identifikace překážek bránících jejich 

dosažení a zjišťování, do jaké míry výsledky politiky odpovídají jejím cílům. (Paterová, 

Veselý, Kalous, Nekola, 2007: 315). 

Teoretiky tohoto přístupu a tvůrci nepoužívanějšího a nejznámějšího top-down 

analytického rámce byli Mazmanian a Sabatier. Ti definovali podmínky33 nezbytné pro 

úspěšnou implementaci34: 

 Politické cíle musí být jasné a konzistentní 

 Program musí být založen na platných kauzálních teoriích 

 Implementační proces musí být přiměřeně strukturován 

 Funkcionáři, kteří implementují politiku, musí být oddáni jejím cílům 

 Politika musí být podporována zájmovými skupinami a exekutivními či 

zákonodárnými autoritami 

 Nesmí se objevit žádné zásadní změny v socioekonomických podmínkách 

 

Nedostatky teorie shora dolů podle jejích kritiků spočívají v přeceňování centra a 

opomíjení role a iniciativ dalších aktérů v procesu implementace. Její využití se 

doporučuje zejména tam, kde je legislativně vymezena změna politiky a rozhodování je 

centralizováno v rukou politických rozhodovatelů, méně v případech, kde je účast 

aktérů různých stupňů hierarchie pestřejší a jejich iniciativa a vliv na rozhodování 

nejsou zanedbatelné. 

Implementation Game 

Tento přístup napomáhá posoudit, jak je implementační proces ovlivněn svobodou 

volby aktérů. K vysvětlení procesu implementace využívá nástrojů teorie her. 

Předmětem analýzy je zkoumání typů her, které aktéři v procesu implementace 

uplatňují, aby dosáhli svých vlastních zájmů. Úspěšná implementace, která je cílem 

teorií top-down, může nastat tehdy, pokud budou zákonodárci promyšleně strukturovat 

implementační hru. (Pülzl, Treib, 2007: 92). Metafora hry nás podle Bardacha (1995: 

138) navádí, abychom se v analýze implementačního procesu zaměřili na hráče, jejich 

                                                
33 Tyto podmínky jsou pro problematiku implementace cílů Národní strategie analyzovány v kapitole č. 6. 
34 Sabatier, Mazmanian (1989), přeloženo a upraveno autorkou dle Pülzl, Treib (2007: 92) 
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osobní zájmy, strategie, taktiky, zdroje, kterých ve hře využívají, jakými pravidly hry se 

řídí, na povahu komunikace (či její nedostatek) mezi hráči a na stupeň nejistoty 

možných výsledků. 

Teorie Principal-Agent 

Teorie Principal-Agent je druhou aplikací teorie her v analýze implementace a pro 

problematiku, kterou se tato práce zabývá, je vhodným rozšířením teoretických 

východisek. Ačkoli se stále jedná o teorii z přístupů shora dolů, navazuje svým 

zaměřením i na teorie zdola nahoru. 

Teorie Principal-Agent poukazuje na selhání implementace vlivem jakési „mezery“35 

mezi záměrem politických rozhodovatelů a administrativní praxí. Tato mezera má 

strukturální charakter a v politicko-administrativních institucích moderních států, kde 

političtí rozhodovatelé delegují zodpovědnost za realizaci politiky úředníkům, nad 

nimiž mají jen nepřímou kontrolu, je nevyhnutelná. Právní rámec vytváří zvláštní vztah 

mezi Principal a Agent, tedy mezi politickými rozhodovateli a úředníky, kde nelze 

účinně vymezit chování „agentů“ a tudíž ani zajistit dodržování původních politických 

cílů. Pravomoc „agentů“ samostatně posoudit konkrétní situaci na základě své úvahy z 

hlediska této teorie představuje riziko neefektivnosti či nepřesného přenosu centrálních 

politických záměrů do reality. (Howlett, Ramesh, 2003: 191). Administrativní volba 

„agentů“ je ovlivňována změnami sociálních, politických, ekonomických a 

technologických podmínek a kontextů, které modifikují výklad problému. (Howlett, 

Ramesh, Perl, 2009: 167). Optika teorie Principal-Agent tedy napomáhá objasnit 

nesoulad mezi formálně stanovenými cíli a jejich implementací v praxi. Tento problém 

v implementaci politiky je velmi relevantní v kontextu formálního vzdělávání, které je v 

centru zájmu této práce. 

Implementace zdola nahoru (bottom-up) 

V protikladu k předchozí teorii vznikl přístup zdola nahoru, který naopak upozorňuje na 

významný vliv posledních aktérů v řetězci na úspěch implementace. Ti mají podle 

teoretiků bottom-up teorie mnohdy klíčovější roli, než politické autority s omezenou 

kontrolou nad realizací politiky. Winkler (2002: 68) upozorňuje, že aktéři na operační 

úrovni politiky mnohdy cíle vzniklé v centru potlačují a naopak prosazují vlastní zájmy, 

                                                
35 Howlett a Ramesh (2003) používají pojmenování „gap“. 
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které jsou s implementací spojeny. Implementace je teorií zdola nahoru vnímána jako 

proces probíhající horizontálně, v pomyslné síti aktérů. 

Street-level Bureaucracy 

S teorií „Street-level Bureaucracy“, která se zaměřuje na pracovníky veřejné služby 

(učitele, policisty, lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky), přichází v 

sedmdesátých letech Michael Lipsky. Tvrdí v ní, že při provádění politiky v kontaktu s 

cílovou skupinou disponují aktéři první linie relativní autonomií a jejich rozhodnutí je 

často ponechané na jejich vlastním uvážení. Lipsky převrací politický proces tvrzením, 

že jsou to právě tito „street-level bureaucrats“, které lze v realitě považovat za tvůrce 

politiky. (Winter, 2006: 153).  

Následující body jsou výtahem ze závěrů Lipskyho teorie formulovaných Hupem a 

Hillem (2007: 280-292): 

 Volnost uvážení, kterou mají street-level aktéři, je vždy ukotvená ve struktuře 

pravidel. Pravidla specifikují jejich povinnosti, možnost volby naopak umožňuje 

svobodu jednání. 

 Street-level aktéři hledají cesty ke zvládnutí své práce. Spíše než v samotné 

reakci na formální zákony se rozhodování těchto aktérů odehrává v mezích 

rutiny, kterou sami vytvoří, aby zvládali nejistoty a pracovní tlak vycházející z 

běžné praxe. Existují tedy jakési standardy operačních procedur. Ty jsou ale 

aktéry aplikovány způsobem, který maximalizuje jejich volnost volby. 

 Street-level aktéři vidí sami sebe jako profesionály a očekávají, že na ně tímto 

způsobem bude nahlíženo. Vyžadují od svých nadřízených důvěru, aby mohli v 

rámci své volnosti rozhodování přizpůsobivým způsobem zvládat své pracovní 

úkoly. 

 V interakci s občany jsou street-level aktéři veřejnými funkcionáři. Mají k 

dispozici specifické zdroje, jež občané/žáci nemají. Výměna tedy může být 

asymetrická. 

 Street-level aktéři vykonávají svou práci v rámci multidimenzionálních mikrosítí 

mnoha vertikálních a horizontálních vztahů. Služby pak mohou záviset na 

konkrétním uspořádání spolupráce v rámci těchto sítí. 
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Srovnání přístupů k implementačnímu procesu 

Ačkoli v současné době převládá podpora teorií přístupu zdola nahoru, pro komplexní 

pochopení a analýzu implementace je důležitá právě komplementarita obou způsobů 

nahlížení na realizaci politik. V praxi dochází v různých politikách a jejích různých 

fázích k mísení stylů a jejich poměr v mnohém napoví o příčinách úspěchu či selhání 

dané veřejné politiky. Proto je nezbytné uvažovat oba přístupy a odhalit, v jaké 

kombinaci se vyskytly ve zkoumané politice. 

Následující tabulka srovnává teoretické přístupy k analýze implementace a poukazuje 

na šíři jejich rozpětí, kterou v jejich vzájemném propojení analýze implementačního 

procesu nabízejí, i na rozpor mezi nimi. 

 

Tabulka č. 5: Srovnání teorií shora dolů a zdola nahoru 

 Teorie shora dolů  

(top-down) 

Teorie zdola nahoru 

(bottom-up) 

Výzkumná strategie Shora dolů: od politických 

rozhodnutí k administrativnímu 

uskutečnění 

Zdola nahoru: od jednotlivých 

funkcionářů k administrativním 

sítím 

Cíl analýzy Predikce/politické doporučení Deskripce/explanace 

Model politického 

procesu 

Etapový (sekvenční) Fúzní (splývavý) 

Charakter 

implementačního 

procesu 

Hierarchické vedení Decentralizované řešení problémů 

Základní model 

demokracie 

Elitářský Participační 

Zdroj: Pülzl, Treib, 2007: 94 In Fisher, Miller, Sidney, 2007 (přeloženo a upraveno 

autorkou) 

 

Cílem analýzy implementačního procesu z pohledu přístupu shora dolů je vymezení 

obecné teorie, která by umožnila predikce, doporučení realizátorům politiky a tím 

pádem zefektivnění implementace politiky. Přístup zdola nahoru naopak usiluje o 

empirický popis a vysvětlení procesu a návrhy strategií řešení problémů. Teorie shora 

dolů klade důraz na hierarchické vedení a politický proces má spíše lineární fázovou 
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podobu, zatímco u implementace zdola nahoru, kde se uplatňuje decentralizované řešení 

problémů, je nápadnější politický proces formou jakési fúze. Implementace zdola 

nahoru v demokratickém režimu představuje participační princip, implementace shora 

dolů je naopak odkazem na tradičním elitářskou koncepci reprezentativní demokracie. 

4.2.5 Okno příležitostí 

Okno příležitostí (opportunity window) je okamžik, kdy se objeví vhodná situace k 

prosazení a realizaci konkrétní politiky. Tento koncept byl představen Kingdonem 

(1995) v teorii tří proudů (Multiple Streams Theory/Framework) a následně dále 

rozpracován Zahariadisem (1999, 2003, 2007). Podle teorie tří proudů je podmínkou 

prosazení politiky propojení (párování) tří proudů (proudu problémů, proudu politiky a 

veřejně politického proudu) v „okně příležitostí“. 

Okno příležitostí pro vznik Národní strategie GRV se otevřelo evropským procesem 

vzájemného hodnocení globálního vzdělávání (tzv. peer review) realizovaným roku 

2008 v České republice a vydáním Národní zprávy o globálním vzdělávání v ČR, jehož 

jedním z hlavních doporučení bylo vydání národní strategie.36 

                                                
36 Více viz kapitola č. 3.5.1. a 6.1.1. 
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4.3 Evaluace 

4.3.1 Vymezení evaluace 

Po implementaci následuje v pomyslné posloupnosti (jak již bylo uvedeno, fáze se 

mohou vzájemně prolínat) veřejně politického cyklu fáze evaluace. Následující kapitola 

vymezuje pojem evaluace a uvádí definice, ze kterých práce (především její analytická 

část) vychází. Existuje velké množství různých definic evaluace. Podle OECD jde o 

„(…) systematické a objektivní hodnocení probíhajícího či dokončeného projektu, 

programu nebo politiky, jejich plánování, implementace a výsledků. Záměrem je určit 

významnost a naplňování cílů, posoudit rozvojovou efektivnost, účinek, dopad a 

udržitelnost. Evaluace by měla poskytnout spolehlivé a užitečné informace umožňující 

začlenění získaných poznatků do rozhodovacího procesu příjemců i dárců.“37 (OECD, 

2002: 21-22). Obecnější definici užívají Rossi, Lipsey a Freeman (2004), podle nichž je 

evaluace „sociálněvědní aktivita zaměřená na sběr, analýzu, interpretaci a sdělování 

informací o činnosti a efektivitě sociálních programů.“ (Nekola, 2007: 339 dle Rossi, 

Lipsey a Freeman, 2004). Zjednodušeně řečeno je evaluace analýzou plnění předem 

stanovených cílů politiky, dle slov Fialy a Schuberta (2000: 82) se jedná o „… ocenění 

a zhodnocení politických záměrů převedených (…) na činy.“ Pomocí hodnocení veřejné 

politiky se snažíme odpovědět na otázku, zda a do jaké míry se podařilo naplnit 

vytyčené cíle (vnější efektivita) a kolik zdrojů bylo vynaloženo v poměru k dosaženým 

cílům (Potůček, Vass, Kotlas, 2010: 45).  

Jak upozorňují Berk a Rossi (1990: 9), evaluace dosáhne největší přesnosti v případě, že 

„(…) poskytuje nejlepší možné informace o klíčových politických otázkách v rámci 

daného souboru reálných omezení."38 To znamená, že evaluace, v nichž bylo 

porovnávání prováděno proti pomyslné abstraktní dokonalosti a nebyla brána v potaz 

etická a politická omezení, rozpočet a čas, je chybná. 

 

Jak zdůrazňují Rossi, Lipsey a Freeman (2004: 16), evaluace v sobě nese jak popis 

výkonnosti hodnocené jednotky, tak standardy či kritéria, jimiž je výkon hodnocen. Z 

toho vyplývá, že popis musí umožňovat srovnání s aplikovanými kritérii. 

                                                
37 Vlastní překlad 
38 Vlastní překlad 
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4.3.2 Typy evaluace 

V této kapitole jsou popsány typy evaluace. Existuje celá řada typologií evaluace. 

Nejprve uvádím několik nejběžnějších klasifikací, poté upřesňuji, s jakým druhem 

evaluace bylo pracováno v analytické části práce. 

Dle vztahu k cíli 

Hlavním obecným cílem evaluace je poskytnout užitečné a spolehlivé informace, jež v 

politickém procesu slouží k využití jak objektům, tak subjektům dané politiky. Výstupy 

evaluace mohou napomoci zefektivnění politik, nebo i jejich zrušení, nedosahují-li 

stanovených cílů. (Veselý, Paterová, Nekola: 2007: 79). Podle specifického vztahu k 

cíli, jehož má být hodnocením dosaženo, se evaluace dělí na dva typy: První z typů je 

formativní (formative) evaluace, jejímž cílem je „(…) zlepšení objektu evaluace pomocí 

zkoumání fungování politiky nebo programu, kvality implementace a organizačního 

kontextu.“ (Veselý, Paterová, Nekola, 2007: 82). Orientuje se tedy na politický proces. 

Naproti tomu prostřednictvím souhrnné (summative) evaluace dochází k celkovému 

posuzování efektů politiky či programu. (Ibid.). Tato evaluace je zaměřená naopak na 

výstupy.  

Pro potřeby této práce se nejlépe hodí využít evaluaci formativní, neboť je hodnocení 

zaměřeno na průběh realizace veřejné politiky, která je stále ve své implementační fázi, 

nikoli na její výstupy. Formativní evaluaci lze dále dělit na (Ibid.): 

 Analýzu potřeb (needs assessment) 

 Analýzu proveditelnosti evaluace (evaluability assessment) 

 Evaluaci implementace (implementation evaluation) 

 Evaluaci procesu (process evaluation)39. 

Z uvedených typů formativní evaluace byla v této práci vzhledem k povaze zkoumané 

politiky použita evaluace implementace, hodnocen byl průběh implementace politiky. 

Záměrem bylo posoudit jak kvalitu implementace a fungování dané politiky, tak 

organizační kontext, ve kterém je uskutečňována. 

 

K úplnosti lze dodat, že za průběžnou evaluaci lze považovat také monitoring. Ten se 

zaměřuje na identifikaci a s pomocí přiměřených, pokud možno operacionalizovaných 

                                                
39 Více viz Veselý, Paterová, Nekola (2007: 82). 
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indikátorů, také na měření efektů probíhajících činností. Ten však není předmětem této 

práce a není mu věnována zvláštní pozornost. 

Evaluace podle fáze politiky, kdy je aplikována 

V kapitole pojednávající o politickém cyklu již bylo naznačeno, že jednotlivé fáze, tak 

jak byly identifikovány v politickém cyklu, v realitě probíhají často souběžně. Evaluace 

hraje zásadní roli v procesu tvorby veřejných politik, jak na jeho počátku, tak i v 

průběhu realizace, či po ukončení procesu nebo programu. Typy evaluace lze proto 

rozlišovat právě podle fáze politického cyklu, kdy je aplikována, na evaluaci ex ante, 

midterm a ex post. Evaluace ex ante probíhá ve fázi formulování politiky a lze mezi ní 

zařadit analýzu potřeb a proveditelnosti. Evaluace ex post odpovídá fázi terminace a 

obecně do ní řadíme všechny typy souhrnné evaluace. Midterm evaluace (nebo také tzv. 

průběžná evaluace) probíhá paralelně s implementací politiky.  

K názorné představě o propojení fází politického cyklu s různými vhodnými typy 

evaluace slouží následující grafické zobrazení. 
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Obrázek č. 5: Různé typy evaluace ve fázích politického cyklu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: Veselý, Paterová Nekola, 2007: 83 dle Evaluace socioekonomického rozvoje 

(2005) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)40 

 

Úkolem průběžné evaluace je identifikovat prozatímní účinky (interim effects) a 

výsledky různých politik, politických programů a opatření, zatímco implementace a 

realizace této politiky v politickém cyklu stále ještě probíhá. Odhalení případných 

problémů by posléze mělo vést k jejich odstranění. Jak tvrdí Wollmann, „Základní 

funkcí průběžné evaluace je dodávat zpět do procesu implementace relevantní 

informace ve stadiu, kdy lze příslušné informace využít k úpravám, opravám či 

přeorientování procesu implementace nebo dokonce k podpoření základního klíčového 

politického rozhodnutí.“ (Wollmann 2007: 393 In Fischer, Miller, Sydney).  

                                                
40 barevně je autorkou zvýrazněna pro tuto práci relevantní část cyklu a typ evaluace. 
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Podle vztahu evaluátora ke zkoumané politice 

V rámci průběžné evaluace, která je doprovodným procesem implementace, lze 

rozlišovat mezi primárně „analytickým“ způsobem, jehož cílem je zajistit objektivitu, a 

„doprovodnou“ evaluací, kdy mají spolurealizátoři, kteří aktivně intervenují do procesu 

samotné implementace politiky, rovněž analytický mandát. Logicky lze předpokládat, 

že výstupy mezi těmito dvěma evaluacemi se mohou různit podle toho, jak je hodnocení 

koncipováno, jak je politika nahlížena a na jaké aspekty je kladen důraz. 

4.3.3 Fáze evaluace 

Kvalitně provedená evaluace by měla probíhat cyklicky. Doporučený postup se dá dle 

Činčery stručně shrnout do čtyř fází. Nejprve dochází k nashromáždění informací o 

programu či procesu, je upřesněn jeho logický model a záběr evaluace. Následně, ve 

druhé fázi, je sestavena sada indikátorů úspěšnosti programu podle sledovaných kritérií. 

Ve třetí fázi je na základě dvou předchozích kroků upřesněn design evaluace, zváženo 

by mělo být použití kvalitativních či kvantitativních výzkumných metod (popřípadě 

jejich kombinace). V závěrečné fázi evaluátor přistupuje k samotnému sběru dat. Ta 

jsou posléze analyzována a na jejich základě vzniká evaluační zpráva, která obsahuje 

doporučení pro realizátory politiky či programu. (Činčera, 2011: online). Nekola 

pracuje s dvěma fázemi: plánovací a realizační. V průběhu té první dochází k jasné 

formulaci potenciálních problémů, které se mohou při evaluaci objevit, vhodných metod 

a nákladů evaluace. Kroky ve fázi realizační jsou podobné těm ve standardním 

výzkumném projektu. Na závěr však mají být získané poznatky využity v řídících 

rozhodovacích procesech. (Nekola, 2007: 342). 

4.4 Implementace a evaluace 

Ač fázové modely tyto dva kroky oddělují, implementace a evaluace jsou v realitě 

vysoce propojeny. To lze tvrdit zejména u tzv. formativní evaluace, která probíhá s 

implementací zároveň. Tuto provázanost ukazuje následující obrázek. 
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Obrázek č. 6: Fáze procesu implementace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Paterová, Veselý, Kalous, Nekola (2007: 324) 

 

Schválení politiky (v případě této práce se jedná o ustavení Národní strategie GRV) je 

krokem, kde jsou specifikovány cíle a evaluační kritéria. Velkou roli hraje míra 

dosažené shody mezi politickými aktéry. (Paterová, Veselý, Kalous, Nekola 2007: 324). 

Průběžná evaluace se prosazuje v obdobích tvorby i realizace implementačního plánu, 

který je specifikovanější verzí postupu implementace. Jeho součástí je upřesnění 

jednotlivých dílčích cílů, zdrojů a osob zodpovědných za konkrétní části realizace. 

Průběžná evaluace umožňuje odhalovat vyvstávající překážky a tím pádem zlepšovat 

průběh samotné implementace. 

 

Zatímco formativní evaluace poukazuje na slabiny probíhající implementace a 

poskytuje informaci o tom, jaké cíle se daří či nedaří naplňovat a jak proces zlepšit, 

analýza implementace navíc odhaluje, proč se realizace politiky daří či nikoliv. 

Odkrytím kauzálních vztahů tak dodává analýze explanační rovinu. To je důvodem, 

proč jsem pro zkoumání problematiky zvolila kombinaci analýzy implementace a 

formativní evaluace. 
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5 Metodologie a použité metody 
Předmětem této kapitoly je popsat, jak bylo ve výzkumu k problematice přistupováno, a 

argumentovat, jaký byl v souladu s cíli a výzkumnými otázkami práce zvolen postup a 

metody (jak při sběru, tak při analýze a interpretaci dat). 

 

K naplnění cílů práce a vzhledem k povaze zkoumané problematiky byl jako optimální 

zvolen kvalitativní přístup. Kvalitativní výzkum „(…) se snaží pochopit fenomény, jako 

jsou chování nebo instituce na základě toho, jak tyto fenomény vnímají a prožívají 

jednotliví lidé, popř. skupiny (…) ve svém přirozeném prostředí a v různých situacích.“ 

(Nekola, Veselý, Ochrana, 2007: 150). Tento typ výzkumu zahrnuje pozorovací, 

komunikativní a dokumentární metody v přirozeném prostředí ve snaze pochopit 

sociální svět. (Sadovnik 2007: 417). Jak upřesňuje Průcha (2006: 162), „pro kvalitativní 

výzkum nejsou rozhodující jevy reality považované za objektivně existující, nýbrž to, jak 

o těchto jevech přemýšlejí určité subjekty, jak je chápou, jak je vykládají, jak je 

prožívají apod. Důraz je tedy kladen na subjektivní stránku poznávání. Kvalitativní 

výzkumníci prezentují své nálezy nikoli v kvantifikovaných výrocích opřených o data, 

nýbrž v popisech výpovědí subjektů a v jejich interpretacích.“ 

 

Metodologický postup byl volen tak, aby data nabízela co nejkomplexnější informace a 

umožnila tak dosažení cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek. Proto byly 

získávány informace o implementačním procesu tak, aby byly komplementární, tedy jak 

„shora“ (z vertikální úrovně), tak „zdola“ (z horizontální úrovně)41. Data byla získána 

pozorováním (schůzka FoRS) a z rozhovorů s klíčovými představiteli implementace 

strategie – se státními úředníky a zástupci neziskového sektoru. Na úrovni škol byl 

veden výzkum, který nejprve poskytl všeobecný přehled. Ten posléze posloužil jako 

vstupní informace k hlubšímu zkoumání reality vybraných případů. Následně byl 

sestaven soubor kritérií, podle nichž byl proces implementace cílů strategie hodnocen. 

Analyzovány byly rovněž cíle politiky a jejich vhodnost vzhledem k požadavkům 

úspěšné implementace. 

 

                                                
41 Blíže viz kapitola č. 4.2. 
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K naplnění cílů práce jsem zvolila kombinaci implementačního výzkumu doplněného 

formativní evaluací. Díky jejich vzájemné komplementaritě poskytují tyto dva přístupy 

komplexní pohled na proces implementace dané politiky. 

Implementační výzkum se opírá o teoretické poznatky z oblasti veřejné politiky (teorie 

implementace), které umožňují zarámovat proces implementace do obecnějšího procesu 

veřejné politiky. Tento přístup nám v obecné rovině řekne, jak aplikovaný 

implementační styl ovlivňuje úspěšnost realizované politiky, a posune tak výzkum do 

roviny explanace. Vysvětlí, proč se implementace daří či selhává. Výstupy pak směřují 

k zobecnění a závěrům, které lze využít i v jiných případech, pro jiné politiky. 

Formativní evaluace slouží primárně pro zlepšení konkrétního vybraného procesu 

implementace veřejné politiky díky identifikaci chyb, které nastaly, a návrhu vhodných 

opatření k jejich nápravě. Práci tak dodává praktický rozměr. 

Spojením obou tak implementační výzkum umožní (podle aplikovaného stylu a 

jednotlivých prvků v rámci implementační struktury) vysvětlit, co se v realizaci politiky 

daří či nedaří a proč, a pomocí formativní evaluace budou navržena praktická opatření 

ke zlepšení procesu. 

5.1 Sběr dat a jejich analýza 

Jelikož se v praxi v implementačním procesu uplatňují obvykle jistou měrou jak 

implementační styl shora dolů, tak zdola nahoru (implementace cílů GRV není 

výjimkou), odpovídá volba použitých metod pro úplnost oběma přístupům. Na základě 

těchto dvou rovin měl samotný výzkum v zásadě dvě roviny. První tvořily rozhovory s 

úředníky státní správy, kteří se podíleli na vydání Národní strategie pro GRV a 

v současnosti se zabývají implementací jejích cílů. Druhou rovinou byl výzkum 

realizovaný na úrovni základních škol, především mezi tzv. Street-level byrokraty.42 

Jakýmsi „mezipatrem“ a „zaplněním“ zbývajícího prostoru (které bylo připojeno k první 

rovině výzkumu) byly rozhovory s představiteli neziskového sektoru, které vzhledem ke 

své významné roli v oblasti GRV a působení jejich zástupců i v samotné pracovní 

skupině strategie nemohly být opomenuty. 

                                                
42 Jak je blíže rozpracováno v kapitole č. 4.2.4, Lipsky svou teorií "Street-level bureaucrats" upozorňuje, 

že při analýze implementačního procesu je nezbytné věnovat pozornost aktérům první linie, mezi něž řadí 

také učitele. Proto je významná část výzkumné části této práce věnována právě street-level byrokratům 

implementace GRV, tedy pedagogům. 
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5.1.1 První (vertikální) rovina – rozhovor s klíčovými aktéry 

Výchozím souborem osob, které byly osloveny s žádostí o poskytnutí rozhovoru, se 

přirozeně stala pracovní skupina Národní strategie43, přičemž počet kontaktů byl mírně 

rozšířen pomocí metody snowball. Do skupiny dotazovaných tak byli dodány další 

klíčové osoby, které nebyli přímo členy pracovní skupiny pro přípravu strategie, 

nicméně se na ně ostatní dotazovaní odkazovali jako na důležité osoby působící ve 

zkoumané oblasti. Sestavování seznamu oslovených osob, které se v implementaci cílů 

strategie angažují, tak usnadnilo poměrně malé prostředí (dané specificitou 

problematiky), ve kterém se jednotliví aktéři vzájemně znají. 

Bylo provedeno deset rozhovorů44, z čehož sedm s členy pracovní skupiny strategie.45 

Dotazování probíhalo frontálně, ve většině případů v místě respondentova pracoviště. 

Délka interview se pohybovala mezi 26 a 174 minutami, v závislosti na časové 

disponibilitě dotazovaných a množství informací, které mohli k tématu poskytnout. Ke 

sběru dat byla použita metoda polostrukturovaného dotazování, která se dle Hendla 

„(…) vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností celého 

procesu získávání informací“ (Hendl, 2005: 164). Struktura rozhovorů sledovala stejnou 

logiku46, pro každého respondenta však byla předem speciálně upravována a měněna v 

souladu s jeho profesní funkcí, kompetencemi a institucí, ve které pracuje, a případně 

podle informací, které jsem získala o daném respondentovi z předchozích rozhovorů 

(např. o jeho specifické angažovanosti a roli, kterou v implementaci cílů Národní 

strategie zaujímá). Tento přístup umožnil zachovat pestrost získaných informací a 

zároveň zmapovat spektrum a komplementaritu rolí dotazovaných (případně jejich 

pracovišť).  

                                                
43 Složení pracovní skupiny pro přípravu strategie viz příloha č. 6. 
44 Seznam uskutečněných rozhovorů viz příloha č. 1. 
45 S některými klíčovými respondenty se navzdory opakované písemné i telefonické žádosti nepodařilo 

navázat kontakt (zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělesné výchovy). Nicméně MŠMT bylo jako 

aktér zastoupeno alespoň respondenty z přímo řízených subjektů MŠMT - Národního ústavu pro 

vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(NÚV) a Národního institutu dětí a mládeže (NIDM). 

Přes opakovanou výzvu se nepodařilo navázat kontakt ani s představiteli mezinárodní skupiny GENE, 

jejichž příspěvek mohl přinést vnější pohled expertů na problematiku. 
46 Výchozí struktura rozhovorů viz příloha č. 3. 
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Rozhovor byl vždy zahájen seznámením respondenta s cíli a obsahem práce a se 

svolením dotazovaného byl pořizován jeho zvukový záznam. V jednom případě, kdy 

respondent nahrávání odmítl, byla data z rozhovorů zaznamenávána písemně ve formě 

poznámek. 

 

Pro výzkum oblasti nestátního neziskového sektoru a jeho role v implementaci cílů 

Národní strategie byla nejprve volena metoda polostrukturovaných rozhovorů. 

Interview s respondenty z oblasti nevládního neziskového sektoru byla součástí skupiny 

rozhovorů s klíčovými aktéry s vazbou na tvorbu Národní strategie. (Jak je popsáno 

výše). Využita byla rovněž metoda nezúčastněného pozorování u příležitosti pracovní 

schůzky nestátních neziskových organizací sdružených v platformě FoRS47. Neziskové 

organizace zabývající se tematikou rozvojové spolupráce, sdružené ve FoRS, se scházejí 

v průběhu roku v pravidelných intervalech. Tato schůze byla speciálně věnovaná tématu 

GRV. Setkání se tedy účastnily všechny české neziskové organizace, které se nějakým 

způsobem GRV věnují.48 Účast na této schůzi tak umožnila kontakt se zástupci všech 

aktérů neziskového sektoru činných v České republice v oblasti GRV a vhled do jejich 

práce, aktivit, strategií a vzájemné koordinace. Zástupci NNO se vzájemně informovali 

o událostech na Evropské úrovni49, o probíhajících a připravovaných akcích, spolupráci, 

nových podnětech a budoucích plánech. V průběhu schůze byl se souhlasem jejího 

vedení pořizován zvukový záznam a poznámky. 

5.1.2 Druhá (horizontální) rovina – základní školy 

V první fázi byl pomocí dotazníkového šetření veden výzkum, který oslovoval základní 

školy. Předmětem bylo zjistit, do jaké míry jsou pedagogičtí pracovníci na základních 

školách obeznámeni s principy GRV a se samotnou Národní strategií a nakolik k nim ve 

své školní práci přihlíží, tedy v jaké míře se principy GRV v praktické podobě dostávají 

k samotným žákům. Jak zdůrazňují Fiala a Schubert (2000: 41), dotazníkové šetření 

hraje díky svým diferencovaným možnostem v policy analysis důležitou roli. Jeho 

                                                
47 České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), platforma nestátních neziskových organizací bylo 

představeno v kapitole č. 3.7. 
48 Datum a místo konání schůze a seznam zastoupených neziskových organizací viz příloha č. 2. 
49 Martin Náprstek z ČRA ve svém příspěvku zástupce neziskového sektoru informoval o událostech z 

konference Evropské komise, která se konala několik dní před schůzí; pověření zástupci české platformy 

informovali o aktualitách z platformy evropských nevládních organizací CONCORD atp. 
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nespornou výhodou je, že umožňuje oslovit větší množství respondentů a získaná data 

kvantifikovat. Předpokladem vhodnosti jeho využití je navíc jednoduchá sada otázek, 

což odpovídá potřebám v této fázi výzkumu. 

První tři kola tohoto šetření byla prováděna písemným standardizovaným dotazováním, 

formou e-mailové komunikace. Čtvrté a páté kolo probíhalo rovněž standardizovaně, 

tentokráte však ústně telefonickým dotazováním, jehož cílem bylo získání informací od 

respondentů, kteří nereagovali na předchozí opakované oslovení formou e-mailu. 

Oslovení škol elektronickou cestou bylo pro sběr dat vyhodnoceno jako nejvhodnější 

pro první kolo dotazování z důvodu nízkých finančních nákladů a časové nenáročnosti, 

která umožňuje oslovit vysoký počet respondentů. Jeho nejvýraznější nevýhodou jsou 

obtíže s návratností, které lze však alespoň částečně vykompenzovat opakováním výzvy 

(v případě této práce dvojím) a následným použitím druhé metody – ústního 

telefonického dotazování.  

K zvýšení návratnosti a vzhledem k oběma zvoleným nástrojům byl dotazník50 velmi 

stručný a jeho zodpovězení trvalo méně než pět minut. Položené otázky byly většinou 

uzavřené a zjišťovaly pouze obeznámenost s Národní strategií a s termínem GRV, zda 

je k principům GRV v práci školy přihlíženo, případně jakou formou.51 Pevně 

strukturovaný rámec a jednotná forma dotazníku navíc umožnily data vzájemně 

srovnávat a vyhodnotit. Záměrné zjednodušení dotazníku za účelem zvýšení návratnosti 

však nutně přineslo i jistá omezení výsledků výzkumu. Uzavřené otázky vyžadují 

dichotomickou volbu mezi variantami ano a ne a prostor pro jedinečnost odpovědi 

respondenta je tím značně redukován. Získaná data tak mohou být částečně zavádějící.  

 

Cílovou populací této fáze výzkumu byly všechny základní školy v České republice. 

Jejich konkrétní výchozí seznam, tedy základní soubor, ze kterého výzkum vycházel, 

byl dán internetovou databází Atlas školství (www.atlasskolstvi.cz). Ta je aktuálním a 

kompletním souborem škol v České republice a posloužila tedy jako opora výběru. 

Soubor vybraných oslovených škol, tzv. výběrový soubor, byl sestaven na principu 

                                                
50 Podoba zasílaných dotazníků i s průvodním dopisem viz příloha č. 5. 
51 Otázka na povědomí o strategickém dokumentu měla doplňující charakter, který vypovídal o 

rozšířenosti obeznámenosti GRV ve spojení s tímto dokumentem, protože školy mohou znát principy GV 

i z jiných zdrojů (například ve spojitosti s průřezovým tématem Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech (VMEGS) 
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náhodnosti, pomocí generátoru náhodných čísel dostupného na internetové adrese 

http://generatorcisel.zaridi.to. Výhodou využití tohoto generátoru je jeho schopnost 

výběru předem nepředvídatelných čísel vzájemně nijak nesouvisejících a rovnoměrně 

rozložených. Tím byla zvýšena objektivita samotného výzkumu a reprezentativita 

výběrového souboru vůči základnímu souboru (resp. cílové populaci), neboť lze tvrdit, 

že šance stát se jednotkou výběrového souboru je pro všechny jednotky v základním 

souboru stejná. 

Generátoru náhodných čísel bylo zadáno požadované číselné rozmezí a počet 

náhodných čísel. Vygenerovaná čísla pak představovala pořadí, která školy v Atlasu 

zaujímají. Čísla byla v Excelu pro snazší postupnou identifikaci jednotlivých škol v 

Atlasu školství seřazena vzestupně. Ke každému číslu byla přiřazena příslušná základní 

škola (dle adresy) a její elektronický kontakt.52 Výsledkem procesu se stala tabulka se 

vzorkem vybraných škol a jejich kontaktními údaji, která k práci z důvodu zachování 

anonymity není přiložena. 

V podobných výzkumech je třeba počítat s nízkou bezprostřední návratností, která je 

způsobena ponejvíce administrativním přehlcením škol a ne příliš rozšířenou 

informovaností o zde zkoumané problematice. Z toho důvodu byly školy osloveny 

opakovaně. Nejprve jsem dotazník odeslala na 100 základních škol. Ze sta e-mailových 

adres neproběhlo elektronické doručení celkem u dvaceti tří škol (důvodem byla již 

neexistující e-mailová adresa či samotná instituce). Tyto elektronicky nezastihnutelné 

základní školy jsem nahradila novými, stejně jako v předchozím případě náhodně 

vybranými školami, čímž byl počet úspěšně oslovených institucí dorovnán do 100. 

Rozesílání dotazníku jsem opakovala u těch škol, které na něj nereagovaly po dobu delší 

deseti pracovních dnů. 

Telefonicky byly ve čtvrtém kole osloveny školy z výběru, které neodpověděly ani v 

jednom ze tří předchozích kol. V pátém kole byl proces opakován u respondentů, kteří 

nebyli zastiženi či požádali o jejich opětovné kontaktování v jiném čase. Výhodou této 

metody je bezprostřední kontakt s osloveným a možnost ústně jej motivovat (především 

stručným vysvětlením účelu dotazování a ujištěním o zachování anonymity respondenta 

i jeho pracoviště). Komplikace, které mohou nastat a se kterými je tedy nutno počítat, 

jsou případy, kdy je respondent zastižen v nevhodnou chvíli, není ochoten rozhovor 

                                                
52 Tam, kde v Atlasu školství nebyl elektronický odkaz uveden, našla jsem jej pomocí internetového 

vyhledávače. 
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uskutečnit či neodpovídá vždy podle pravdy. Na druhou stranu je oproti elektronickému 

dotazování možné zapojit pozorování tónu řeči nebo dovysvětlit otázky, které nebyly 

plně pochopeny. Respondenty se stali ve většině případů vedoucí školní pracovníci 

(ředitelé/ředitelky či jejich zástupci/zástupkyně). 

Důvodem opakovaného oslovování téhož výchozího souboru škol byla rovněž 

eliminace případů, kdy na otázky odpoví ve vyšší míře školy angažované v oblasti GRV 

a naopak školy neobeznámené s touto tematikou se dotazování vyhnou. Přesto se však 

takovému vychýlení vzorku respondentů (response bias) zpravidla zcela nevyhneme a je 

třeba s ním v prezentaci výsledků počítat. 

Po opakovaném adresování dotazníku 100 školám ve výběru či jejich telefonickým 

kontaktováním se podařilo získat odpovědi od 26. Celková návratnost v dotazníkovém 

šetření tedy byla 26%. Data nemůžeme považovat za reprezentativní pro cílovou 

populaci, nicméně nám umožní získat orientační přehled o informovanosti škol. 

Data z dotazníkového šetření měla za cíl podat vstupní informace o obeznámenosti 

českých základních škol s GRV v širším měřítku a měla posloužit jako výchozí 

orientační bod pro další hlubší zkoumání samotného implementačního procesu. Podle 

toho, jak samy školy v dotazníku odpovídaly, z výsledků vzešla klasifikace škol. 

Rozdělila je do tří případů podle jejich obeznámenosti a faktu, zda principy GRV ve 

školní práci praktikují:  

1. Školy, které jsou obeznámeny s GRV a praktikují jeho principy 

2. Školy, které nejsou obeznámeny s GRV a nepraktikují jeho principy 

3. Školy, které jsou obeznámeny s GRV, ale nepraktikují jeho principy 

Z každé skupiny byly následně blíže zkoumány dva konkrétní reprezentativní případy, 

celkem tedy šest škol.  

 

Výzkum probíhal vždy v konkrétní základní škole. Jeho nejdůležitější součástí byl 

rozhovor s představiteli základních škol, nejčastěji s vedoucími školními pracovníky 

(ředitelé/ředitelky či jejich zástupci/zástupkyně), případně s pedagogy, kteří se GRV 

zvýšeně věnují. V některých případech bylo nahlédnuto do ŠVP školy či do materiálů, 

které dokumentují aktivitu v oblasti GRV (dokumentace projektů, fotografie). Jak uvádí 

Sadovnik (2007: 420), úkolem kvalitativního výzkumu je interpretace subjektivních 

významů jednání (porozumění přesvědčením, pohnutkám a motivům aktéra atd.) 

objektivním způsobem. V tomto smyslu je porozumění intelektuálním procesem, 
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prostřednictvím něhož výzkumník získá znalosti o objektu (a významu lidského 

jednání). 

Rozhovory vedené ve školách byly nestandardizované.53 Jejich cílem bylo získat 

specifické informace o aplikaci principů GRV v práci škol a o vnímaných obtížích a 

překážkách, které jsou těmto aktivitám kladeny. Nicméně je třeba mít na paměti, že 

pedagogická profese je odváděna převážně v uzavřených prostorách učeben a že GRV 

netvoří samostatný školní předmět, ale spíše proniká napříč do různých výukových 

programů. To znemožňuje sběr dat přímým pozorováním v běžné výuce. Předané 

informace tak mohou být zkresleny interpretací samotných pedagogických pracovníků. 

Rozhovory s představiteli škol trvaly obvykle přibližně 45 minut, mimo jiné v závislosti 

na příslušnosti školy k typu, jehož byla představitelem. Získaná data byla 

zaznamenávána v průběhu ve formě písemných poznámek. 

5.1.3 Hodnotící kritéria 

Pro potřeby analytické části, zejména pro samotnou průběžnou evaluaci, jsem vycházela 

ze sady kritérií, neboť hodnocení implementace se vztahuje ke konkrétním cílům a 

očekáváním. Je potřeba zdůraznit, že „Evaluace (…) může dopadnout různým 

způsobem, může být prováděna podle velmi rozdílných měřítek a spočívat na 

nejrůznějších kritériích, což má samozřejmě vliv na rozdílnost jejích výsledků.“ (Fiala, 

Schubert, 2000: 82). Ve vymezování kritérií byla zohledněna skutečnost, že je 

prováděna průběžná evaluace. Kritéria byla využita k posouzení toho, jak daleko se 

nacházejí současné výsledky od dosažení stavu definovaného cíli politiky. Kritéria, 

podle kterých bylo hodnocení prováděno, jsem stanovila na základě poznatků oboru 

veřejná politika.54 Při výběru a vytváření kritérií jsem vycházela z cílů politiky, z knihy 

Teorie a nástroje vzdělávací politiky (Kalous, Veselý, 2006a) a z knihy Analýza a 

tvorba veřejné politiky (Veselý, Nekola, 2007). Stanoveno bylo 7 kritérií. Evaluace byla 

prováděna podle každého z kritérií na škále od jedné do pěti, kde 1 znamenalo zcela 

odpovídá/naplňuje a 5 znamenalo neodpovídá/nenaplňuje. Hodnocení vychází 

z předpokladu, že optimálním stavem je dosažení výsledků 1 podle všech kritérií. 

                                                
53Rozhovory byly vždy přizpůsobené podle obeznámenosti a aplikace principů GRV na příslušné základní 

škole (viz výše). 
54 Cíle politiky stanovené samotnou strategií byly příliš vágní a neobsahovaly v sobě kritéria, která by 

umožňovala úspěšnost implementace hodnotit. Z tohoto důvodu bylo nutné kritéria dodat.  
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Účinnost 

Toto kritérium vypovídá o tom, nakolik současný stav odpovídá vymezeným cílům. 

„Účinnost je tedy konfrontace stanovených cílů a záměrů s dosaženými výsledky.“ 

(Veselý, Kalous, 2006a: 29). V případě cílů Národní strategie si klademe otázku, v jaké 

míře nynější stav odpovídá situaci, kdy mají „všichni občané ČR zajištěný přístup k 

informacím o rozvojových zemích a globálním rozvoji a jsou motivováni k aktivnímu 

přístupu při řešení globálních problémů a problémů rozvojového světa.“ (cíl strategie) 

Efektivita 

Efektivita je posuzováním poměru mezi všemi účinky či výsledky a vynaloženými 

zdroji. Pokládáme si otázku, zda jsou výstupy úměrné vstupům. 

Akontabilita 

Akontabilita je kritériem relevantním zejména v posuzování vzdělávacích institucí. 

Jedná se o „(…) schopnost učitelů, škol a celého vzdělávacího systému dosahovat 

požadovaných výsledků, podávat o nich objektivní informace a nést za ně 

zodpovědnost.“ (Veselý, Kalous, 2006a: 28). V potaz jsou přitom brány širší požadavky 

a potřeby společnosti. 

Relevance 

Relevance hodnotí přiměřenost a oprávněnost cílů politiky k problematice, kterou řeší.  

Užitečnost 

Kritérium užitečnosti vztahuje dopady do širšího společenského a ekonomického 

kontextu. Toto kritérium se přímo neváže k samotným cílům politiky, ale k celkové 

uspokojivosti výsledků. 

Spravedlnost a rovnost 

Kritérium spravedlnosti posuzuje, zda jsou náklady a přínosy rozděleny mezi různé 

skupiny vyrovnaně. 

Udržitelnost 

Udržitelnost vypovídá o trvalosti výstupů a výsledků politiky. V evaluaci je třeba 

zohlednit udržitelnost institucionálních změn a socioekonomických dopadů a odpovědět 
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na otázku, zda jsou změny trvalého charakteru a lez předpokládat pokračování politiky i 

v případě zastavení finanční podpory z veřejných zdrojů. 
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6 Analýza implementace cílů Národní strategie GRV 
Zatímco cílem předchozí teoretické části práce bylo především vymezení specifik 

procesu implementace a evaluace v politickém cyklu a identifikace souboru podmínek 

úspěšné implementace cílů politiky v referenčním rámci vzdělávací politiky, tato 

kapitola konfrontuje teoretický rámec s empirickou realitou. Jejím cílem je zodpovědět, 

zda a proč jsou implementační snahy cílů Národní strategie GRV úspěšné či nikoli 

(kapitola č. 6). Vyústěním konfrontace teoretických východisek se získanými daty se 

stanou navržená doporučení pro další implementaci vycházející z průběžné evaluace 

(kapitola č. 7.2). Tato kapitola tak rovněž poskytne odpovědi na první a druhou 

z hlavních výzkumných otázek práce. 

 

K analýze implementačního procesu bylo využito dat získaných ve dvou částech 

výzkumu. Z rozhovorů s klíčovými představiteli spojenými se vznikem Národní 

strategie55 a z výzkumu na základních školách.56 Důvodem volby této kombinace byla 

snaha postihnout více aspektů implementace cílů strategie, jak již bylo vysvětleno 

v kapitole pojednávající o metodologii práce. 

 

Z předchozí kapitoly, která poskytuje teoretickou bázi zkoumání implementace, na které 

je práce vystavěna, je patrné, že praktický výzkum a hodnocení konkrétního 

implementačního procesu je poměrně komplikovaný a komplexní úkol, který vyžaduje 

postižení mnoha rozličných skutečností. Přesto by mělo být při posuzování úspěšnosti 

implementace možné odpovědět na následující otázky: 

Jaký je dopad politiky, specifičtěji samotné strategie? K jakým změnám vznik strategie 

vedl? Jak je její dopad vnímán a hodnocen zúčastněnými aktéry? Co a kdo stojí za 

úspěchy a selháními implementace? Jak nadále v implementaci pokračovat, aby byla co 

nejefektivnější? 

6.1 Implementační výzkum 

Proces implementace lze vnímat jako závislou proměnnou na několika aspektech, které 

ve společné interakci ovlivňují její podobu a úspěšnost. (Nicméně je třeba dodat, že se 

                                                
55 Seznam uskutečněných rozhovorů (první rovina výzkumu) viz příloha č. 1. 
56 Postupu při sběru dat se blíže věnuje kapitola č. 5.1. 
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tyto aspekty ovlivňují i vzájemně mezi sebou a samotný proces implementace může mít 

na ně rovněž zpětně vliv.) Na základě souhrnu předchozích teoretických poznatků, 

vymezených v kapitole č. 4, byla praktická část práce strukturována podle těchto 

klíčových ovlivňujících faktorů. 

 

K pochopení toho, co stojí za úspěšností či naopak selháním implementačního procesu, 

je důležité zaměřit se na tyto aspekty: 

 Vnější faktory (socioekonomické podmínky a kontext, ve kterém implementace 

probíhá) 

 Vnitřní faktory politiky a problému (charakter, konzistence a jasné vymezení 

cílů politiky, povaha problematiky globálního vzdělávání) 

 Prostředky a nástroje zvolené k realizaci politiky a implementační styly 

 Časová dimenze 

 Aktéři, kteří se na implementaci podílejí 

6.1.1 Vnější faktory 

Vnější prostředí implementace, jako jsou socioekonomické podmínky a politické klima 

v zemi, stabilita institucionálního prostředí, politický i veřejný konsenzus a normy, 

hodnoty a ideologie převládající ve společnosti, mají přímý vliv na to, zda se zkoumaná 

politika podaří implementovat. 

 

Tyto vnější faktory, ovlivní nejprve to, zda politika může vůbec formálně vniknout na 

papíře (zda se dostane do fáze formulace57), a následně i to, zda tato politika bude 

skutečně realizována a s jakou úspěšností (fáze vlastní implementace). 

Školská reforma 

Národní strategie GRV vznikla tři roky po školské reformě58, která přinesla 

vzdělávacímu systému v České republice významné změny, jako decentralizaci systému 

či zavedení průřezových témat a rámcových vzdělávacích programů. Vznik strategie se 

vepsal do prostředí nově získané autonomie regionů a škol v zodpovědnosti za 

poskytování kvalitního vzdělávání, která znamenala vhodný základ pro rozvoj 

                                                
57 Viz cyklus veřejné politiky, kterému se věnuje kapitola č. 4.1. 
58 Více o školské reformě viz kapitola č. 3.6.3. 
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globálního vzdělávání v České republice. Nové cíle a obsahy vzdělávání, vytyčené 

reformou, byly v souladu s principy globálního rozvojového vzdělávání. GRV se tedy 

bez větších obtíží zapsalo do proudu tendencí udaných školskou reformou.59 

Návštěva zahraničních expertů GENE jako okno příležitostí 

Samotný vznik strategie však nebyl odstartován školskou reformou, ale jinou událostí, 

která otevřela pomyslné okno příležitostí.60 V roce 2008 proběhl v České republice 

evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání, z něhož vzešla Národní 

zpráva o globálním vzdělávání v České republice61, která vydání strategie doporučila. 

Tato událost rozproudila sílící vliv agendy globálního rozvojového vzdělávání v českém 

prostředí a dodala návštěvou zahraničních expertů GENE tématu váhu a vzniku Národní 

strategie GRV legitimitu. Jak potvrzuje Petra Skalická (2012), „Zástupci GENE se 

scházeli s různými aktéry. (…) Snažili se sejít i se zástupci z ministerstev, 

 pedagogických fakult a podobně. Tím, že to byli zahraniční experti, celý akt nabyl 

vážnosti a důležitosti.“ 

Mezinárodní režim 

GRV vděčí za své rozšíření v českém prostředí a institucionální ukotvení vznikem 

strategie také „mezinárodnímu režimu“62, který byl a zůstává pro GRV příznivý a 

k podobným směrům podněcuje. GRV, ač se jedná o téma spíše marginální, je svou 

orientací součástí mezinárodně všeobecně sdílené představy, jaký směr by trendy ve 

vzdělávání měly sledovat, a bez problémů tak zapadá do onoho „ducha doby“. Tento 

mezinárodní konsenzus je demonstrován v programech mezinárodních institucí, které 

jsou následně přenášeny na členské země. Jakkoli tedy můžeme zásluhy za rozšiřování 

GRV v českém prostředí přisuzovat neziskovému sektoru či samotným pedagogům, 

GRV by se nestalo rozšířeným fenoménem ukotveným v národní strategii, nebylo-li by 

myšlenkového šíření a podpory ze zahraničí.  

                                                
59 O okně příležitostí je pojednáno v kapitole č. 4.2.5. 
60 Rolí, kterou mají v procesu implementace GV nástroje vzešlé ze školské reformy, se zabývá kapitola č. 

6.1.3. 
61 Více o hodnotící zprávě pojednáno v kapitole č. 3.5.1. 
62 Koncept Howletta a Rameshe (více viz kapitola č. 6.1.1.) 
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To potvrzují i slova Martina Náprstka (2012) z ČRA: „Mezinárodní organizace 

v lecčems pomohly posílit kapacitu a předat poznatky. Bez toho, že by se GRV ve světě 

realizovalo, by ani v České republice nebyla poptávka.“ Toto ilustruje i případ Evropské 

komise, která se rozhodla na tuto oblast pravidelně přispívat ze svého rozpočtu a tuto 

částku navýšit pro období mezi lety 2014 až 2020 až o 25 %. Roku 2012 se rozhodla 

vytvořit vlastní strategii pro GRV, aby mohla podpořit tvorbu národních strategií GRV 

členských států, které je zatím nemají či plánují obnovu již existujících strategií. Tím se 

Evropská komise staví do role garanta a šiřitele hodnot v oblasti GRV. 

Světová finanční krize 

Politika, její původní záměr i implementace se mohou v čase měnit v reakci na působení 

vnějších vlivů (vstup nových aktérů či událostí na scénu) a různých změn v kontextu 

politického režimu. Takovou změnu přinesla do „mezinárodního režimu“ světová 

finanční krize, která se plně projevila právě v období návštěvy skupiny GENE v České 

republice. Následovala úsporná opatření a rozpočtové škrty i v dalších oblastech 

(například zdravotnictví a sociální zabezpečení). Panuje tedy všeobecné přesvědčení, že 

by se v tomto období veřejné peníze měly vydávat jen na nezbytnosti. Pro podporu 

nových a v porovnání s výše zmíněnými příklady spíše marginálních témat není doba 

příznivá. Jak potvrzuje Zuzana Hlavičková (2012), „situace ve společnosti není, myslím 

si, GRV úplně nakloněná. (…) plány, které jsme měli, se nyní mírně míjejí s realitou. 

Lidé momentálně řeší zásadnější problémy.“ 

Veřejný a politický konsenzus 

Důležitým vnějším faktorem, který ovlivňuje implementaci politiky je také polická 

podpora a konsenzus veřejnosti. Zde platí, že zejména veřejnost, která je zasažena 

úspornými opatřeními, vnímá GRV jako okrajové téma a ve většině případů ani není o 

GRV informována. Tereza Rejšková (2012) z platformy FoRS míní, že GRV má oproti 

například environmentálnímu vzdělávání tu nevýhodu, že se „tematicky snaží dotýkat 

více oblastí zároveň. Jeho specifikem v českém prostředí je, že vychází z rozvojové 

spolupráce. A to je pro většinu lidí okrajová záležitost.“ Podle Zuzany Hlavičkové 

(2012) je jistá „dosebezahleděnost“ v českém prostředí důvodem, proč se téma GRV 

obtížně prosazuje do veřejného povědomí. 



   

72 

 

Implementace politiky může být však ohrožena nejen změnami ve společenském 

kontextu, ale také konflikty s jinými politickými záměry, které mohou způsobit oslabení 

či ztrátu politické podpory. K takovému konfliktu a tím i nabourání jednoty politiky 

částečně dochází mezi ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy.63 Na druhou stranu však téma GRV není a priori předmětem 

sporu mezi pravicovým a levicovým nazíráním na politiku, což by mělo podporovat 

jeho kontinuitu v čase. Relativní „bezkonfliktnost“ tématu GRV z politického hlediska 

potvrzuje i Petra Skalická (2012): „Když experti GENE předložili svoji hodnotící 

zprávu, nikdo nezaujal odmítavý postoj proti doporučení k tvorbě strategie.“ 

Stabilita institucionálního prostředí 

Další z podmínek úspěšné implementace politiky je stabilita institucionálního prostředí. 

Jinými slovy, realizace politiky, zejména jedná-li se o zavádění změn a nových témat, 

vyžaduje jakousi kontinuitu v jednání po dostatečně dlouhé časové období, bez 

výrazných výkyvů a vnitřních změn v institucích zodpovědných za implementaci. 

Z tohoto pohledu situace není příliš příznivá, jelikož implementace cílů strategie 

probíhá v klimatu politické nestability a častých změn, což výrazně komplikuje 

kontinuitu v zavádění a realizaci politiky, které téma GRV vyžaduje. Tato nestabilita je 

patrná například na časté změně ministrů školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 

2006 nepřekročilo trvání úřadu ani jednoho z MŠMT dva roky. Takové podmínky se 

projevují v častých personálních změnách na ministerstvech a prostor věnovat se 

zdánlivě okrajovějším tématům jako je GRV se logicky zmenšuje, protože se často 

ministerstvu nedaří naplňovat ani ty body, které jsou vnímány jako prioritní. Na obtíže 

s nestabilitou především na MŠMT upozorňovalo i několik dotázaných. Například Eva 

Vernerová (2012) míní, že „českému školství chybí dlouhodobá vize. Zásadní věci nelze 

měnit podle ministrů.“ Na druhou stranu, v případě GRV se nejedná o příliš radikální 

změny, což by mohlo znamenat větší šance pro tuto politiku, aby byla realizována byť 

v delším časovém období. Nicméně je třeba konstatovat, především v případě 

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je GRV jako takové spíše upozaděno.64 

                                                
63 O tom, ale více pojednává kapitola č. 6.1.5. 
64 Více o implementaci cílů strategie a ministerstvech viz kapitola č. 6.1.5. 
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Moderní technologie 

Konečně, lze tvrdit, že k implementaci cílů GRV mohou rovněž přispívat moderní 

technologie, a to především rostoucí dostupností a pestrostí informací z celého světa 

(například informační technologie), které mohou snadno obohatit výukové materiály a 

které mohou být žákům pedagogy čím dál snazšími způsoby předávány a prezentovány 

(různými audiovizuálními technikami apod.).65 

Shrnutí kapitoly 

Vnější faktory jsou přehledem různých tendencí ve společenském a socioekonomickém 

kontextu, které různým způsobem ovlivňují úspěšnost implementace cílů Národní 

strategie GRV. Návštěva zahraničních expertů GENE byla otevřením okna příležitostí. 

Školská reforma a decentralizace vzdělávacího systému představovaly vhodné zázemí 

pro to, aby se principy GRV v českém prostředí mohly realizovat. Vlnou podpory GRV 

byl a zůstává příznivě orientovaný „mezinárodní režim“. Za spíše prospěšné pro 

realizaci politiky strategie GRV lze také považovat moderní technologie. Na druhou 

stranu světová finanční krize způsobila zavádění spořivých opatření do mnohých oblastí 

politiky a ohrozila tak jistotu stability dlouhodobé finanční podpory GRV a tím i 

kontinuitu celé politiky. Dalším faktorem, který nepřeje implementačnímu procesu, je 

institucionální nestabilita zejména na MŠMT. K tomu, aby byla implementace 

úspěšnější, by rovněž napomohla vyšší informovanost a podpora veřejnosti. 

6.1.2 Vnitřní faktory 

Další skupinou determinantů úspěšnosti implementace jsou vnitřní faktory, mezi něž 

patří charakter problematiky, kterou politika řeší, a způsob, jakým je politika 

formulována, jak jsou definovány její cíle (zda jsou dostatečně konzistentní a konkrétní 

apod.). Tyto faktory tedy můžeme rozdělit na aspekty související s typem problematiky 

a na podmínky závislé na politickém rozhodnutí tvůrců na „centrální“ úrovni. 

                                                
65Jako příklad můžeme uvést program „Jeden svět na školách“ společnosti Člověk v tísni, který nabízí 

školám audiovizuální materiály k výuce s tématikou GRV. 



   

74 

 

Charakteristika problematiky GRV 

Povaha problému, který politika řeší, do značné míry určuje, zda a do jaké míry může 

být implementace úspěšná a úplná.66 Mezi různými problémy či oblastmi, kterými se 

politika zabývá, existují rozdíly v možnostech míry implementace přímo závislé na 

vlastnostech problémů. Jinými slovy, některé problémy jsou ze své podstaty snáze 

řešitelné než jiné.  Stručně lze konstatovat, že šance na úspěšnou implementaci rostou 

za podmínek, kdy má oblast, kterou politika řeší, úzký a konkrétní charakter, zaváděná 

politika nevyžaduje významné změny v jednání a zároveň chování cílové skupiny je 

předvídatelné. Takovýto typ problému lze často vyřešit jednorázovou intervencí. Jako 

příklad si lze představit výstavbu chybějící základní školy. Zavádění principů 

globálního vzdělávání na úrovni základních škol je však ve srovnání s tímto příkladem 

úkolem mnohem obtížněji řešitelným. Komplikované je jeho vymezení kvůli jeho 

vágnímu charakteru i jeho „bezbřehosti“ (nesnadno se určují limity, kdy je 

implementace dostatečná a kdy ještě ne a v podstatě nelze určit, kdy dojde k završení). 

Další překážkou je fakt, že se na základních školách obtížně zjišťuje a kontroluje. 

Globální vzdělávání není samo o sobě školním předmětem a nelze určit doporučenou 

úroveň kompetencí, které by žáci měli nabýt, odpovídající určitému stupni vzdělávání. 

Navíc, jak bylo uvedeno výše v práci,67 GRV naplňuje ve vzdělávací soustavě 

především funkci integrační a výuka v souladu s principy GRV se může projevit 

v životě žáka mnohem později, třeba i s odstupem několika let, na soustavě jeho 

osobních postojů a dovedností, kterých využívá v sociální interakci a ve způsobu, jakým 

interpretuje okolní svět. Jedná se spíše o oblast, se kterou pedagogové mají propojovat 

výukové obsahy, která nenabývá kompletní autonomie. Toto všechno významně ztěžuje 

možnosti zjišťování míry úspěšnosti implementace politiky. 

Podmínky přímo závislé na vlastním politickém rozhodování 68 

Úspěšnost implementace politiky závisí na tom, zda byly vhodně definovány její cíle, 

zda jsou jasné, vnitřně konzistentní, ve vzájemném souladu a dostatečně konkrétní. 

Zároveň by měly skutečně vést k vyřešení problému. 

                                                
66 V kapitole č. 4.2.3 je blíže rozpracován vztah mezi implementačními styly a jejich potenciálem řešit 

různé typy problémů. 
67Viz kapitola č. 3.5.4. 
68Jejich vymezení je jen stručným souhrnem teoretických východisek blíže popsaných v kapitole č.4.2. 
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V politice (respektive v Národní strategii) musí být dále identifikovány alespoň ty 

nejdůležitější kauzality a aspekty, které mají na realizaci politiky vliv. Důležitá je 

vhodná strukturace procesu implementace, která umožní dojít k naplnění cílů politiky. 

Smyslem je detailně specifikovat, jaký implementátor nese zodpovědnost za jaký 

konkrétní bod implementace apod. Mělo by se počítat s rozdělením pravomocí a 

jednotlivých dílčích rozhodnutí mezi zúčastněné aktéry a zajistit podporu ostatních 

politických subjektů, které by na implementaci mohly mít vliv. Aktéři (v tomto případě 

ty z „centrální“ či „horizontální“ roviny) zodpovědní za implementaci politiky musí 

disponovat dostatečnou kompetencí dosáhnout na cílovou populaci. Součástí 

navržených procedur je také zajištění alokace zdrojů. Zvolené prostředky a nástroje by 

měly být vhodně provázány s vymezenými cíli politiky a měly by vést k jejich dosažení. 

 

Plněním těchto podmínek úspěšné implementace se zabývá následující pasáž textu. Dále 

je pozornost věnována cílům politiky. 

Nastavení a strukturace politiky 

Cíle strategie jsou strukturovány podle tematických oblastí (Vzdělávací politika a státní 

správa ve školství; Vzdělávací koncepce, vzdělávací programy a jejich realizace v 

předškolním, základním a středním vzdělávání; Pregraduální příprava učitelů a další 

vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) apod.). Každý z cílů je rozpracován do 

opatření, která jej zpravidla konkrétněji vymezují. Každé opatření má gestora 

zodpovědného za jeho naplňování. Podmínka strukturace a rozdělení pravomocí mezi 

implementátory je tedy splněna, chybí však detailní specifikace rozdělení dílčích úkolů 

a rozhodnutí. 

Ve vztahu s aktéry je na místě pokládat také otázku, zda disponují možností skutečně 

dosáhnout na cílovou populaci.  

Cílovou populací hlavního cíle strategie jsou „všichni občané České republiky“. 

Zasáhnout všechny občany ČR je dosti ambiciózní cíl a ostatní cíle a opatření rozhodně 

nevyvíjejí dostatečně rozpracovaný postup, který by toto umožňoval. Navíc instituce, 

které se na tvorbě strategie podílejí, mají jen omezenou reálnou pravomoc zasáhnout 

všechny občany ČR a především na to nemají dostatečné prostředky. Takto definovaný 

hlavní cíl lze tím pádem vnímat spíše symbolicky (snahou je zavést a rozšířit principy 
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GRV do povědomí všech občanů) nikoli však jako cíl, který má být skutečně efektivně 

implementován. 

Prostředky a nástroje, jimiž má být implementace dosaženo, jsou v cílech rovněž 

nedostatečně specifikovány. Buď nástroj v cíli vůbec není zmíněn (v tom případě se cíl 

podobá spíše vizi), nebo není jasně popsáno, jak a kdy má být využit: „Hlavní 

vzdělávací koncepce a vzdělávací programy budou odrážet cíle a principy a obsahovat 

témata GRV.“ (Národní strategie GRV, 2011: 18). Opatření k tomuto cíli je o něco 

konkrétnější, neboť se vztahuje k jisté události (revize RVP): „Zapracovat cíle, principy 

a témata GRV do všech kurikulárních dokumentů. V rámci revize Rámcových 

vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání prověřit jejich 

začlenění do průřezových témat a do vzdělávacích oblastí…“ (Ibid.). Tato specifikace 

již umožňuje alespoň částečně69 zpětně hodnotit, zda bylo opatření naplněno.  

Součástí cílů je i otázka alokace zdrojů. „Dostatek finančních prostředků“ na „podporu 

aktivit NNO, volnočasových aktivit dětí a mládeže a dalších programů v oblasti GRV“ 

(Ibid.: 22) má být zajištěn z dotačních programů z rozpočtu MZV na zahraniční 

rozvojovou spolupráci. Dále jsou ministerstva (MZV, MŠMT, MŽP) pobízena, aby do 

výzev, které jsou vyhlašovány v rámci strukturálních fondů EU, zařazovala aktivity 

podporující GRV. Ačkoli jsou dotační programy MZV stabilním zdrojem financí, druhá 

varianta strukturálních fondů EU má v důsledku spíše jen doporučující charakter, 

protože není dostatečně specifikována. 

Cíle politiky 

Smyslem této analýzy je prověřit vlastnosti cílů stanovených v Národní strategii a jejich 

soulad s teoretickými předpoklady, které jsou prezentovány především v kapitole č. 

4.2.2 v teoretické části práce.  

 

Základním požadavkem vhodně definovaných cílů je jejich jasnost a vnitřní i vnější 

vzájemná konzistence. Dále je třeba zkoumat, na jaké úrovni mezi konkrétností a 

obecností se cíle nacházejí a zda obsahují i kritéria, jimiž je možné je hodnotit. 

                                                
69Stále není uvedeno, do jaké míry má být zapracování realizováno a zda explicitně (ve vazbě na GRV) či 

alespoň skrytě (v rámci obsahově blízkých průřezových témat, vzdělávacích oblastí, oborů či předmětů). 
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Cíl může být nastaven chybně z hlediska formálního, nebo obsahového. Nesprávné 

formální nastavení cíle může mít za následek jeho neúspěšnou implementaci. 

Nesprávný obsah cíle může naopak zapříčinit situaci, kdy je cíl sice úspěšně 

implementován, ale problém přesto zůstává nevyřešen z důvodu chybně odhalené 

kauzality mezi problémem a cílem. Následující řádky se věnují formální podobě cíle, 

k otázce obsahové stránky se vyjadřuji na konci kapitoly (viz Vhodnost cílů). 

 

Tato analýza se zabývá (v souladu se stanovenými výzkumnými cíli práce) pouze 

vybranými cíli strategie, tedy těmi, které se týkají oblasti základních škol.70 

Míra konkrétnosti cílů 

Největším společným nedostatkem zkoumaných cílů strategie je jejich vágnost. 

Používána jsou široká, málo specifikovaná tvrzení jako:  

 Zaměstnanci státní správy ve školství „budou podporovat zavádění principů“  

- Pod tímto si můžeme představit celou škálu odpovídajícího jednání od 

pasivního nekladení odporu až po aktivní prosazování. 

 „Hlavní vzdělávací koncepce a vzdělávací programy budou odrážet cíle a principy 

a obsahovat témata GRV.“ 

- Není jasné, jak a kdy budou změny do koncepcí a programů zavedeny a do 

kterých konkrétně, ani v jaké míře a jakým způsobem mají tyto dokumenty 

cíle a principy GRV odrážet. 

 „Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků 

budou reflektovat potřeby GRV.“ 

- Není upřesněno, jakým způsobem a v jaké míře bude vzdělávání pedagogů 

odrážet potřeby GRV. 

 Pro realizaci strategie bude zajištěn „dostatek finančních prostředků“ 

- Chybí specifikace, jaká částka je dostatečná a jak budou prostředky 

rozdělovány na plnění jednotlivých cílů strategie. 

 

Obecně lze říci, že cíle jsou stanoveny na takové úrovni obecnosti a vágnosti, že sice 

umožňují konsenzus zúčastněných aktérů zastupujících jednotlivé instituce, na druhou 

stranu však nevyžadují žádné zásadní změny v chování těch aktérů, kteří byli dosud 

                                                
70Vybrané cíle Národní strategie viz příloha č. 7. 
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k tématice GRV pasivní, neteční či odmítaví. Cíle pouze dodávají legitimitu těm, kteří 

se GRV aktivně věnují. 

Na druhou stranu je jistá míra obecnosti a vágnosti cílů u strategických dokumentů 

běžná, neboť se počítá s konkretizací a dekomponováním cílů v implementačních 

dokumentech jako jsou různé akční plány, které dále vize definované ve strategii 

rozpracovávají. Jak zdůrazňuje Ochrana, „(…) účelem strategie je spolu s vymezením 

cílů vytvořit předjímaný stav řešení daného problému. Smyslem strategie tedy není 

přesně určit, jak budou cíle dosaženy. K tomu jsou potřebné implementační dokumenty 

a adekvátně stanovená taktika.“ (Ochrana, Potůček, Drhová, 2010: 53). 

Jelikož však zatím nevznikly žádné další implementační dokumenty a zatím nejsou ani 

ve fázi příprav, můžeme přílišnou obecnost a vágnost strategii vytknout, neboť je 

jediným dokumentem, na kterém implementace cílů GRV a jejich následná evaluace 

stojí. Jak podotýká Markéta Pastorová (2012), „Národní strategie GRV je sama o sobě 

příliš obecná a akční plány chybí.“ 

Nalezení politické vůle, která by umožnila vytvoření akčních plánů ke strategii, není 

jednoduchý úkol ani v oblastech, které mají silnější postavení v systému, než je tomu u 

GRV. „V tomto jsou mnohem více napřed třeba v environmentální výchově, kde existuje 

Národní strategie udržitelného rozvoje, kde si myslím, že by mohli mít mnohem více 

nakročeno k tomu mít nějaký akční plán, který bude naplňovaný. Ale ani pro tuto oblast 

se to neděje. A přitom je to téma, které je v gesci MŠMT a MŽP, existuje významná síť 

environmentálních organizací, které často začaly fungovat již před rokem 89. Ta pozice 

je mnohem silnější a ani pro  tuto oblast to není jednoduché“, upozorňuje Petra Skalická 

(2012). 

Jasnost a konzistence cílů 

Další podmínkou je jasnost a konzistence cílů. Cíle lze vyhodnotit jako vcelku jasně 

formulované. Přehlednost usnadňuje i jejich nízká rozpracovanost. Z hlediska 

konzistence cílů lze namítnout, že hlavní cíl není příliš zastřešujícím pro všechny ostatní 

cíle, neboť je zaměřen více na oblast rozvojové spolupráce než na lokálně orientovaný 

integrační aspekt GRV: „zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o rozvojových 

zemích a globálním rozvoji a motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních 

problémů a problémů rozvojového světa.“ 

Takto definovaný hlavní cíl působí, spíše jako kdyby strategie měla za úkol pomocí 

zcitlivění a rozšíření veřejného povědomí o problematice GRV legitimizovat aktivity 
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rozvojové spolupráce České republiky a motivovat k angažovanosti občanů v oblastech 

globálních problémů a problémů rozvojového světa. Jakási pomyslná „MZV složka“ 

GRV rozvojové spolupráce a k ní přidružené osvěty a informovanosti zakrývá 

vzdělávací „MŠMT složku“ GRV. 

Kromě toho opatření, které je k cíli přidruženo (a které se naopak omezuje na 

vzdělávací programy ve vzdělávacím systému ČR), je užší a jeho naplnění samo o sobě 

nebude ještě znamenat naplnění hlavního cíle. 

 

Cíle strategie navíc nesplňují ani doporučení, že by měly zároveň obsahovat i kritéria 

pro jejich evaluaci.  

Z výše uvedených důvodů jsou možnosti vyhodnocovat cíle strategie velmi nízké, což je 

jejich zásadní praktickou chybou. 

Obsahová vhodnost cílů vůči politickému záměru 

Práce se dosud zabývala realizovatelností dané politiky, respektive jejích cílů (formální 

stránkou politických cílů). Kapitola č. 7 se potom zaměří na celkové průběžné 

hodnocení úspěšnosti politiky. Je ovšem důležité zdůraznit, že k úplnosti analýzy cílů 

politiky je potřeba i zkoumání, zda politika a její cíle, tak jak jsou formulovány, 

opravdu nejlépe odpovídají problematice a oblasti, kterou řeší.71 Cíl totiž může být 

formálně v pořádku, přesto nepovede ke kýženému výsledku, nebyl-li na počátku 

správně odhalen kauzální vztah mezi naplněním cíle a vyřešením problému. To 

znamená, že přestože je cíl úspěšně implementován, problém může zůstat nevyřešen, 

jelikož byl vůči němu cíl zvolen nevhodně. Aby byla analýza cílů v implementačním 

výzkumu úplná, měla by rovněž obsahovat normativní hodnocení samotné politiky a její 

vhodnost. Tímto aspektem se však práce zabývá v evaluaci (kapitola č. 7.1), zejména 

v rámci kritéria relevance. 

Shrnutí kapitoly 

Hlavním zjištěním kapitoly bylo, že zejména podmínka přesnosti a konkrétnosti cílů 

politiky (vymezených v Národní strategii) je ve většině případů nesplněna. Praktická 

část Národní strategie je sice strukturována do dílčích oblastí činnosti a stanovuje 

                                                
71Tyto otázky jsou nejdůležitější pro evaluaci ex ante, jsou tedy pokládány především před samotným 

vznikem politiky. 
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rovněž pro každé jednotlivé opatření gestory zodpovědné za jeho naplnění, nicméně 

samotná formulace cílů a opatření je natolik obecná, že nikoho k žádným aktivitám 

příliš nezavazuje. U většiny cílů není možné hodnotit jejich naplnění, protože žádoucí 

stav ani prostředky k němu vedoucí nejsou formulovány dostatečně konkrétně. Zároveň 

neexistuje žádný další implementační dokument, který by cíle strategie konkretizoval, a 

implementace GRV je tedy odkázána pouze na strategii. 

6.1.3 Prostředky a nástroje implementace 

Správná volba optimálních nástrojů a prostředků implementace vzhledem k problému, 

cíli, prostředí i zúčastněným aktérům, je dalším z předpokladů úspěšného procesu 

implementace. Následující kapitola se snaží vysvětlit, proč se implementace daří či 

nedaří v závislosti na nástrojích a implementačních stylech, které byly voleny a 

používány. Jako hlavní nástroj bude uvažována Národní strategie pro GRV. Ta je 

jednak sama nástrojem implementace (spolu s dalšími nástroji působícími na stejnou 

oblast), jednak vymezuje nástroje, kterými má být dosaženo cílů politiky. Poté lze 

rovněž obecně sledovat, jaký implementační styl převládal (byl-li v souladu či rozporu 

s cíli politiky) a k jakému to vedlo důsledku. 

Národní strategie GRV jako nástroj 

Strategie je dokumentem na poměrně vysoké úrovni vládnutí a je tudíž spojena 

s dlouhodobými vizemi. 72 „Strategií rozumíme na základě prognóz stanovený způsob 

rozhodování o tom, kam chceme směřovat, jaké dlouhodobé cíle chceme dosáhnout a 

jaké činnosti, podmínky a zdroje k dosažení daných cílů je potřebné realizovat. 

(…)Vládní strategie je (…) takovým nástrojem vládnutí, který vychází z definování 

dlouhodobých základních cílů vládních politik a ze stanovení podstatných činností a 

zdrojů pro dosažení těchto cílů. (…)“ (Ochrana, Potůček, Drhová, 2010: 50-51). Aby 

byly cíle strategie naplněny, bývá zpravidla třeba dalšího rozpracování taktiky 

v navazujících implementačních dokumentech, které však v případě Národní strategie 

pro GRV chybí. 

Vznikem Národní strategie v českém kontextu se zabývá kapitola č. 3.6.1. Z hlediska 

implementace je stěžejní analýza cílů strategie, kterou se v rámci implementačního 

                                                
72 Viz kapitola 4.2.1. 
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výzkumu zabývá kapitola č. 6.1.2. V závěru kapitoly č. je pojednáno o nezamýšlených 

důsledcích, které vznik Národní strategie vyvolal. 

Nástroje vzdělávací politiky 

Pro úspěšnost implementace cílů strategického dokumentu je nezbytné, aby jeho obsah 

byl v souladu se sadou ostatních dokumentů, které působí na stejnou oblast zájmu a 

cílovou skupinu. Pro oblast základního školství je tedy důležité zkoumat shodu mezi 

strategií a nástroji vzdělávací politiky. 

Ačkoli můžeme najít v kurikulárních dokumentech principy GRV, samotný termín 

globální rozvojové vzdělávání se explicitně v žádném z těchto dokumentů nevyskytuje a 

nebyl do nich zanesen ani u příležitosti revize RVP v roce 2013. 

Z průřezových témat se GRV obsahově překrývá především s výchovou k myšlení v 

evropských a globálních souvislostech (VMEGS)73, skrze kterou jsou cíle globálního 

vzdělávání v rámci školní výuky nejvíce naplňovány. Petra Skalická (2012) namítá, že 

ve VMEGS (především v případě RVP ZŠ) je více „(…) akcentovaná ta tématika 

Evropy. Je to více vztažené k těm evropským souvislostem, což si myslím bylo té době, 

kdy průřezová témata vznikala, dost pochopitelné vzhledem k tomu, že to bylo období, 

kdy Česká republika vstupovala do Evropské unie.“ Jak však dodává, když byla později 

vytvářena doporučení očekávaných výstupů, na jejichž vzniku se sama podílela, „(…) 

tam jsme se snažili prosazovat ten globální kontext už na té základní škole. Což si 

myslím, že se do těch výstupů podařilo promítnout.“ (Skalická, 2012) 

Financování 

Nedostatek finančních zdrojů může mít za následek výrazný útlum až zánik procesu 

implementace. Otázkou však není pouze dostatečnost objemu finančních prostředků, ale 

i to, jakým způsobem je s financemi v průběhu implementace nakládáno. 

Způsob, jakým je politika financována, je popsán v kapitole č. 6.1.3. Následující řádky 

nahlížejí na tento nástroj pouze z hlediska podoby a efektivity procesu implementace 

cílů Národní strategie. 

 

Finanční podpora cílům strategie GRV pramení z dotačního titulu z rozpočtové položky 

„globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ z MZV a je prozatím stabilní. Dotazovaní 

                                                
73 Více viz kapitola č. 3.6.3. 
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zástupci MZV (Náprstek, Konrád a Hlavičková, 2012) hovoří o úspěchu, že se daří 

částku přes všechny finanční škrty v této oblasti držet kontinuálně na stejné úrovni, což 

není případ všech ostatních evropských zemí. Tento finanční zdroj je nicméně jediným 

pro oblast GRV, z čehož vyplývá i jakási jednostranná finanční podpora - výhradně je 

určen k čerpání nestátním neziskovým organizacím.  

Školy jsou tedy ovlivněny nástrojem financování pouze v míře, ve které se na ně 

nestátní neziskové organizace obracejí s nabídkou projektů, na které získaly finanční 

podporu z MZV. V rámci MŠMT neexistují granty vyhrazené přímo na oblast GRV, 

samotné školy tak nemají možnost žádat o finance přímo. Jak říká Petra Skalická 

(2012), „Ideální by byla nějaká podpora z MŠMT i třeba v podobě nějakých dotačních 

programů, které by směřovaly přímo ke GRV, protože tady opravdu v České republice je 

MZV jediné, které podporuje GRV. MŠMT na to průřezové téma (VMEGS – pozn. 

autorky) vlastně vůbec nemyslí. Buď jen na průřezová témata jako na celek, ale ne 

specificky na toto téma.“ Existence pouze jednoho stabilního finančního nástroje (jehož 

využívání je ovlivněno potřebami a orientací aktivit jeho poskytovatele a správce) 

v implementaci cílů strategie způsobuje nerovnováhu. 

Nástroje a cíle politiky 

Za jednu z příčin neúspěchu implementačního procesu je i nesoulad mezi cíli politiky a 

zvolenými nástroji. Tuto závislost zkoumají Howlett, Ramesh a Perl (2009) a v práci je 

prezentována v kapitole č. 4.2.2. 

Navzdory přílišné obecnosti a vágnosti cílů definovaných ve strategii nelze tvrdit, že by 

nebyly koherentní. Naopak, jsou spíše ve vzájemném souladu. Z důvodu mnoha 

překážek (jak vnějších, tak vnitřních, popsaných v kapitolách č. 6.1.1 a 6.1.2), je však 

užití nástrojů k jejich dosažení konzistentní pouze v dílčích bodech. Nicméně celkově je 

spíše nekonzistentní, neboť chybí systémový přístup. Z těchto důvodů se pohybuje 

implementace mezi optimální s tendencí k neúčinné. 

Implementační styly 

Identifikace použitých implementačních stylů napomůže odhalit mnohé z 

příčin úspěchu či selhání implementace. Pokud implementátoři nevolí vhodné postupy 

vhledem k existujícím vnějším omezením, povaze problému či charakteru cílů politiky, 

reálné šance na úspěšnou realizaci procesu implementace se snižuje. 
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V následující část si klade za cíl identifikovat na základě teoretických východisek, které 

vychází především z teorie Howletta, Rameshe a Perla a jsou formulovaná v kapitole č. 

4.2.3, jaké implementační styly byly v případě realizace cílů Národní strategie GRV 

aplikovány a jaké mělo jejich užití důsledky. 

 

Nejprve budeme uvažovat implementační styly dle charakteru cílů politiky a omezení ze 

strany státu (viz kapitola č. 4.2.3). Charakter cílů je v případě Národní strategie široký a 

omezení ze strany státu jsou spíše vysoká, což není dáno vyloženě politickým odporem 

k tématu či kontroverzí problematiky, ale spíše nezájmem několika aktérů (především 

MŠMT) a ztíženými podmínkami danými ekonomickou krizí a nízkou institucionální 

stabilitou (především MŠMT) 74 Styl, který je uplatňován, se tedy skutečně nejvíce blíží 

institucionalizované dobrovolnosti. Strategie je dokumentem, který zastřešuje aktivity 

v oblasti GRV, rozděluje úkoly aktérům, ale v praxi příliš nezavazuje k jejich 

dodržování, což je způsobeno mimo jiné přílišnou vágností formulovaných cílů.75 

Finančních nástrojů je využíváno také (především a dalo by se říci téměř výhradně z 

dotačního titulu MZV). Lze tedy tvrdit, že převládá Institucionalizovaná dobrovolnost 

s malým podílem implementačního stylu cíleného dotování. 

 

Implementační styly jsou dále děleny podle omezení ze strany státu v kombinaci 

s povahou problému. Jak již bylo zmíněno výše a podrobněji rozebráno v kapitole 

zabývající se vnějšími faktory ovlivňujícími implementaci (č. 6.1.1), omezení jsou spíše 

vysoká (finanční krize, institucionální nestabilita způsobená politickou nestabilitou 

v zemi, nízká motivace některých aktérů zabývat se problematikou GRV. Na druhé 

straně není GRV kontroverzním tématem a těší se podpoře ze zahraničí, což 

implementaci činí navzdory všemu možnou). Problematika GRV je spíše obtížně 

řešitelná, zejména z důvodu své šíře a bezbřehosti, která neumožňuje jednoduše stanovit 

limity, kdy již lze mluvit o završení implementace. Lze tvrdit, že v tuto chvíli se 

implementační styl nejvíce přibližuje symbolické implementaci, což je však spojeno 

s tím, že je téma poměrně nové a musí si nejprve prorazit cestu a vejít v povědomí 

širšího spektra aktérů, než získá větší podporu. Je tedy možné předpokládat, že se v čase 

                                                
74 Vnějšími faktory ovlivňujícími implementaci cílů Národní strategie GRV se blíže zabývá kapitola č. 

6.1.1 
75 Blíže viz kapitola č. 6.1.2. 
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implementační styl postupně transformuje do implementace experimentální, budou-li 

vnější podmínky příznivější a bude-li postupně pronikat do povědomí odborné i laické 

veřejnosti. 

 

V případě implementace cílů strategie GRV uvažovaných vzhledem k míře direktivity 

nástrojů řízení, používaným technikám a pluralitě aktérů76, největší měrou je uplatňován 

model participativní, který je založen především na spontánnosti, dobrovolnosti a 

spolupráci těch aktérů, kteří o problematiku mají zájem, aniž by byl vyvíjen tlak na 

aktéry, kteří jsou k tématu neteční. Můžeme najít i jisté prvky modelu koalic aktérů, a to 

především v úzkém okruhu aktivních jedinců, které spojuje vzájemná komunikace a 

společné hodnoty a cíle, které se krystalizovaly právě kolem vzniku Národní strategie. 

Shrnutí kapitoly 

Při zkoumání zvolených nástrojů a implementačních stylů ve vztahu k charakteristikám 

cílů politiky, problematiky a pluralitě aktérů je patrné, že jsou spíše slabého charakteru 

a dopadu. Národní strategie nemá dostatečně konkrétně formulované cíle, aby byla 

závazná a její plnění skutečně monitorovatelné, zároveň neexistují žádné další 

implementační dokumenty, které by více specifikovaly jednotlivé cíle. V kurikulárních 

dokumentech lze najít principy GRV pouze v příbuzných oblastech jako je průřezové 

téma VMEGS, termín GRV v nich však není formulován explicitně. Financování je sice 

stabilní, nicméně pouze z jednoho zdroje, a tudíž orientované pouze na podporu aktivit 

NNO. Na druhou stranu, i když je dopad nástrojů slabý, což je důsledkem i mnohých 

vnější i vnitřních překážek77, kontinuální podpora implementaci stále existuje. 

6.1.4 Časová dimenze procesu implementace 

Průběh implementačního procesu závisí také na časové dimenzi. Ta se váže na úroveň 

řízení, kterou zkoumaný nástroj (strategie) představuje. Časový aspekt je třeba 

nezanedbat, je-li hodnocena celková úspěšnost implementačního procesu, neboť se 

implementace může zdát neúspěšná z krátkodobého hlediska, i když mohlo dojít jen k 

jejímu opoždění například z důvodu nezájmu o novou problematiku či odporu některých 

aktérů. Přesto, že není některých bodů docíleno, neznamená to, že tak nebude učiněno 

                                                
76 Viz modely Potůčka, Vasse a Kotlase prezentované v kapitole č. 4.2.1. 
77 Viz kapitola č. 6.1.2. 
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se zpožděním nebo že se dopad změn nemůže projevit později. S časovou dimenzí 

implementace je potřeba ostražitosti zejména u průběžné analýzy a hodnocení, kterými 

se tato práce zabývá, aby nebyly vyvozeny příliš ukvapené soudy o účinnosti a 

úspěšnosti implementace. 

Dimenze dlouhodobosti a krátkodobosti 

Jak již bylo zmíněno,78 tato práce se zabývá zkoumáním implementace dlouhodobé, 

neboť jejím předmětem zájmu je strategický dokument. Národní strategie má za úkol 

postihnout časový horizont pěti let, přesněji období od roku 2011 do roku 2015. 

Nachází se tedy pořád ještě v období implementace. Národní strategie GRV patří mezi 

strategie inkrementální79, to znamená, že změna je postupná a je rozložena do delšího 

časového období. To zaručuje její větší stabilitu, implementátoři mohou být na efektivní 

zavádění změn připravováni postupně, na druhou stranu je však nutno čekat déle, než 

změny převládnou nad původním stavem. Jak potvrzuje Skalická (2012), „Ta 

implementace je postupný proces, kdy jednotlivé organizace a instituce postupně 

zavádějí prvky ze strategie, naplňují ji.“ U tohoto typu problematiky, jakým je GRV, se 

jedná především o dlouhodobé či trvalé zavádění nového tématu do českého prostředí, 

přičemž důležitá je kontinuita (ne pouze dočasná módnost) a zároveň neustálá 

modernizace v čase. 

Martin Náprstek (2012): „Já žádné konkrétní změny v krátkém časovém horizontu 

nepředpokládám. Ta strategie je spíše základní koncepční rámec, ve kterém by se aktéři 

měli pohybovat. Zaštiťuje, zastřešuje, lze se na ni odvolat. Je to spíše návrh postupu, 

dílčích kroků, které by v optimálním případě měly vést k tomu, že se GRV stane 

integrální součástí vzdělávací soustavy.“ Předpokládá se tedy, že se v naplňování cílů a 

principů GRV bude nadále pokračovat i po roce 2015 a že po tomto horizontu bude 

stávající strategie nahrazena novým dokumentem, kde budou cíle k rozšiřování GRV 

dále rozvíjeny, případně konkretizovány a upravovány podle potřeb, které vyvstanou 

v předchozím období.  

                                                
78 Viz kapitola č. 4.2.1. 
79 Viz kapitola č. 4.2.3. 
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Implementační proces jako stav uskutečnění a proces realizace 

Časový aspekt lze vnímat i ve Winklerově rozlišení implementace jako stavu 

uskutečnění, nebo procesu realizace.80 Toto dělení se váže na dualitu realizace politiky: 

na úrovni vertikální (na implementaci shora dolů) versus horizontální (zdola nahoru). 

Pod světlem tohoto rozlišení je patrné, že časová dimenze se může různit i v rámci 

jednoho implementačního procesu. Činnosti spojené s implementací „shora z centra“ 

mají častěji charakter jednorázových výrazných událostí (jako například vznik Národní 

strategie, rozdělení finančních prostředků z dotačních programů z rozpočtu MZV na 

zahraniční rozvojovou spolupráci nestátním neziskovým organizacím), zatímco 

implementace jako proces realizace se vyznačuje jakýmisi drobnými každodenními 

gesty odehrávajícími se v rámci interakcí na horizontální úrovni. 

Shrnutí kapitoly 

Časová dimenze je důležitým aspektem implementačního procesu. Je dána nejen 

„trvalostí“ změn, spojenou s problematikou, ale i tím, na jaké úrovni řízení je dokument 

situován. Aspekt času je také odlišný podle pozic implemetátorů a jejich příslušnosti, a 

to buď k rovině vertikální, nebo horizontální. 

6.1.5  Aktéři v procesu implementace 

Implementační proces a jeho úspěch jsou v neposlední řadě ovlivněny i aktéry, kteří se 

na vzniku a především realizaci politiky vědomě či nevědomě podílejí a celý proces a 

systém ovlivňují. Základní rozdělení aktérů působících v rámci procesu implementace 

cílů strategie, z něhož analýza vychází, nabízí rozdělení na aktéry vertikální roviny 

(implementace shora dolů) a horizontální roviny (implementace zdola nahoru).81 

Pro připomenutí, přístup shora dolů zdůrazňuje v implementačním procesu přenos 

rozhodnutí od autorit z „centra“ na úředníky situované níže v hierarchii a je tedy spíše 

pravidlem (Colebatch) či stavem uskutečnění (Winkler). Přístup zdola nahoru nahlíží na 

proces implementace naopak jako na systém vzájemných vztahů a interakcí mezi aktéry. 

Důraz je tedy kladen na strukturování jednání (Colebatch) mezi aktéry, kteří se 

nacházejí ve vertikálním prostoru. Jedná se spíše o proces realizace (Winkler). 

                                                
80Viz kapitola č. 4.2.1. 
81 Viz kapitola č. 4.2.4. 
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Ačkoli oba přístupy kladou důraz na jiné aspekty procesu implementace, vzájemně se 

doplňují a lze říci, že i v reálném procesu implementace zpravidla nacházíme různou 

měrou oba. Autoritativní rozhodnutí jsou realizována podřízenými či aktéry mimo 

hierarchickou strukturu, na druhou strany implementace v horizontální rovině se opírá o 

nástroje vydané centrem. „Centrální instituce programu mají totiž schopnosti ovlivnit 

institucionální strukturu, v níž individua a periferní agentury operují,“ (Winkler, 

2002:72). 

Tato práce zkoumá implementaci jako kolektivní akci celého spektra aktérů. To je 

důvodem, proč je v ní přihlíženo k oběma přístupům a obě tendence jsou sledovány 

simultánně výzkumem vedeným na obou rovinách. Právě odhalení jejich vzájemného 

poměru a jejich podíl na implementaci v mnohém napoví, proč se implementace daří či 

naopak selhává. 

Implementace shora dolů 

Těmi nejdůležitějšími představiteli aktérů „centra“, kteří působí shora hierarchické 

struktury, jsou v případě implementace cílů strategie GRV Ministerstva zahraničních 

věcí a školství, mládeže a tělovýchovy a jejich přímo řízené subjekty.82 Pro MZV jsou 

to: Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Česká rozvojová agentura 

(ČRA). Pro MŠMT: Odbor předškolního, základního a základního uměleckého 

vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) - dříve Výzkumný ústav 

pedagogický (VÚP) – a Národní institut dětí a mládeže (NIDM). 

 

Tato kapitola se zabývá z pohledu představených teoretických východisek (v kapitole č. 

4.2.4) těmito aktérech a jejich rolí, angažovaností v procesu implementace a vzájemném 

vztahu, neboť jak již bylo zmíněno, dobrá kooperace aktérů je jednou z podmínek 

úspěšné implementace. 

                                                
82 Analytická část se zabývá pouze těmi aktéry, kteří mají nejvýznamnější vliv na proces implementace a 

to zejména ve vztahu ke stanoveným cílům práce a oblastí základního školství. Práce se tedy blíže 

nevěnuje MŽP, které se týká pouze environmentální složky GRV. Mezinárodní instituce nemají na 

implementaci cílů strategie přímý vliv, jsou spíše její podporou na pozadí procesu a vytvářejí tématu 

legitimitu. Proto jsou řazeny mezi vnější faktory ovlivňující implementační proces a zabývá se jimi 

kapitola č. 6.1.1. 
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Pokud chceme pochopit jednání jednotlivých aktérů, je potřeba zaměřit se na jejich 

osobní zájmy, strategie a taktiky, které vycházejí z racionálního uvědomění si zisků a 

ztrát, které jim účast na implementačním procesu přináší. Je třeba sledovat pravidla hry, 

kterými se aktéři řídí, ale i charakter vzájemné komunikace.83 Veselý (2006a: 17) 

doporučuje u analýz vzdělávací politiky mimo jiné explicitně formulovat, jaké zisky a 

ztráty tato politika pro jednotlivé aktéry přináší. 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

MZV se tématem GRV zabývá již několik let. Proto byli jeho představitelé po návštěvě 

zahraničních expertů GENE schopni pružně odpovědět na požadavek vytvoření Národní 

strategie GRV, nad kterou si vzali patronát. Lze tvrdit, že motivace MZV věnovat se 

oblasti GRV pramení z faktu, že GRV je doprovodná oblast pro zahraniční rozvojovou 

spolupráci a dodává této činnosti ministerstva onu potřebnou informovanost a osvětu 

veřejnosti a tím pádem legitimitu. Jak uvádí Martin Náprstek (2012) z ČRA, 

„Ministerstvo zahraničních věcí se logicky v problematice zapojuje nejvíce. Je to hlavní 

koordinátor rozvojové spolupráce a má tedy logicky dohled nad GRV, protože GRV je 

propagace myšlenek rozvojové spolupráce, informování a vzdělávání mládeže 

v tématech, které souvisejí s rozvojovým světem.“ 

Samotný vznik strategie je nejen odpovědí na zahraniční trendy a požadavky, ale i 

institucionálním ukotvením aktivit ministerstva souvisejících s GRV a zároveň 

opodstatněním vyčleňování pravidelných částek finanční podpory z dotačního titulu. 

Fakt, že vznik GRV jako koncepce je napojen především na aktivity MZV (což není 

výjimkou ani v zahraničí), ovlivňuje nejen podobu a specificitu tohoto tématu v českém 

prostředí, ale i další možné obtíže s jeho přijetím jinými institucemi (především 

MŠMT). Jediná stabilní finanční podpora, jak již bylo v práci několikrát zmíněno, 

vychází rovněž z Ministerstva zahraničních věcí, přičemž dotační výběrová řízení na 

tuzemské projekty spravuje ČRA. Z tohoto titulu je podpora vyplácena nestátním 

neziskovým organizacím na projekty spojené s tematikou GRV.84  

Ministerstvo zahraničních věcí v rámci tvorby strategie, kterou iniciovalo, navázalo 

spolupráci s aktéry činnými v oblasti GRV (viz seznam členů pracovní skupiny 

                                                
83 Viz kapitola č. 3.7 a 4.2.4. 
84 K využívání finančních nástrojů se blíže vyjadřuje kapitola č. 3.6.4. 



   

89 

 

v příloze č. 6). V současné době aktivně spolupracuje především s nestátními 

neziskovými organizacemi, je ale také v kontaktu s NÚV a některými představiteli 

pedagogických fakult a pokouší se navazovat užší a aktivnější spolupráci i s MŠMT. 

Nedostatečná kooperace mezi MZV a MŠMT je právě jedním z velkých překážek, 

neboť nedostatečně aktivní zapojení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v mnohém brání tomu, aby se implementační proces úspěšně rozvíjel, především 

v oblasti formálního vzdělávání. Na nezbytnost posílení spolupráce mezi těmito dvěma 

klíčovými ministerstvy upozorňovali i zahraniční experti GENE ve svých doporučeních 

pro Českou republiku. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

MŠMT má k tématu GRV jiný vztah. Představitelé ministerstva i jeho přímo řízených 

subjektů byli přizváni k účasti na tvorbě strategie GRV, přičemž mohli do obsahu i 

vymezení cílů strategie zasahovat a text jim byl poslán k připomínkování. Národní 

strategie poté prošla odsouhlasením na úrovni náměstků obou resortů, takže je 

dokument pro MŠMT stejně závazný jako pro MZV. Samotný vznik strategie nebyl 

iniciován zástupci MŠMT a do okamžiku jejího vzniku tomuto tématu samostatně 

nebyla věnována na půdě MŠMT pozornost. Principy, které GRV představuje, jsou 

částečně obsaženy ve vzdělávacích dokumentech v rámci jiných konceptů a termínů 

(zejména v rámci průřezového tématu VMEGS85). Pro MŠMT se tedy nejednalo o 

problematiku, se kterou by a priori nesouhlasilo ani o radikální změny, které by 

implementace politiky přinášela. Ovšem vzhledem k tomu, že podobné principy (jen 

pod jinými jmény) v jeho dokumentech již existují, nebylo jeho prioritou GRV jako 

samostatný koncept prosazovat. Nestalo se tak ani u příležitosti revize kurikulárních 

dokumentů, která proběhla v roce 2013, ač to bylo jedním z cílů strategie.86 Principy a 

cíle GRV nebyly v dokumentech rozpracovány více, než tomu bylo doposud. Ačkoli se 

tedy s oblastí GRV v kurikulárních dokumentech pracuje a počítá (zejména v rámci 

                                                
85 O tomto průřezovém tématu více pojednává kapitola č. 3.6.3, dále potom v rámci vztahu mezi nástroji 

politiky a implementačním procesem kapitola č. 6.1.3. 
86 „ (…) V rámci revize Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání 

prověřit jejich začlenění do průřezových témat a do vzdělávacích oblastí (např. Dítě a společnost, Dítě a 

svět, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda), vzdělávacích oborů či předmětů 

souvisejících s tématy GRV (např. Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní 

základ, Biologie, Zeměpis, Dějepis apod.)“ 
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VMEGS), samotný termín „globální rozvojové vzdělávání“ či „globální vzdělávání“ se 

nadále v textech MŠMT nevyskytuje. Částečným důvodem může být i nelibost MŠMT 

k samotnému termínu, kterou někteří z dotazovaných naznačili: „GRV je složitý termín. 

Nejsem si jistý, že se v České republice dobře etabloval. Záleží, kdo pod tím co chápe. 

My jsme se soustředili na cíle, které máme v dosahu. Tak to pojímáme v kategoriích 

multikulturní výchovy a inkluze sociálně a zdravotně znevýhodněných.“ (Tomáš 

Machalík, 2012). K tomu Petra Skalická (2012) podotýká: „Ani jeden z těch termínů 

není optimální. Když řeknete Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech, je to termín komplikovaný. Globální rozvojové vzdělávání je také dlouhý 

termín. GRV je už myslím přijatelný. Dostává se to do toho povědomí. (…) Na druhou 

stranu je tu MZV, které podporuje tuto oblast vzdělávání nejvíce, takže pro ně dává 

smysl, aby tam bylo slovo ‚rozvoj‘, protože na to jsou vyhrazeny dotace v rámci 

rozvojové spolupráce.“ 

Jedním z důvodů, který stojí za nezájmem MŠMT, je i to, že GRV spadá do Odboru 

základního a středního školství, které se zabývá širokou agendou a pro které toto téma 

nemá dostatečnou prioritu. Navíc žádný ze stávajících úředníků neprojevuje o tuto 

oblast zvýšený zájem. Potůček, Vass a Kotlas (2010: 42) označují za jeden ze 

základních problémů implementace politik právě „(…) setrvačnost hodnotových 

orientací a chování lidí a institucí (…).“ Důležitou roli sehrává to, zda jsou v dané 

instituci jednotlivci, kteří mají kompetence i dovednosti téma prosazovat a zároveň mají 

k tématu osobně oddaný či alespoň příznivý postoj. Toto platí zejména v případech 

zavádění nových témat, která sama o sobě ještě nemají vydobyté svoje místo. Význam 

tohoto „lidského faktoru“ svými slovy potvrzuje i Zuzana Hlavičková (2012): „Když 

byli na ministerstvu (školství, mládeže a tělovýchovy, pozn. autorky) zelení, tak bylo 

jednoznačně cítit, že mají zájem o to téma a tuto problematiku, i o tu environmentální. A 

do škol šla shora ta instrukce.“ 

Další překážkou na cestě k úspěšné implementaci cílů strategie je politická nestabilita 

MŠMT, ke které se blíže vyjadřuje kapitola č. 6.1.1.  

Kritika netečného a vlažného přístupu Odboru základního a středního školství MŠMT, 

pod který GRV spadá, zaznívala z úst většiny dotazovaných představitelů ostatních 

institucí87: „Doufáme, že tomu odbor základního a středního školství teď neklade 

                                                
87 Ti si v této věci nepřáli být jmenovitě citováni. 
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překážky. Ale že by to podporovali, si nejsme úplně jistí. Ale rozhodně VÚP, to má 

k tomu aktivní přístup. MŠMT škoda, ale hlavně, že tomu věnuje alespoň VÚP.“ 

 

Jaký je tedy reálný dosah MŠMT na základní školy v oblasti GRV? Teorie Principal-

Agent, která je přiblížena v teoretické části práce (kapitola č. 4.1.4), upozorňuje na 

výskyt „mezery“ mezi cíli politiky a implementací v praxi, která má strukturální 

charakter a objevuje se tam, kde nejsou koncoví úředníci („agenti“) pod kontrolou. Ti 

pak mohou tím, že jednají pouze na základě svého uvážení, původní politický záměr 

v praxi vychýlit či transformovat. Učitelská profese je zejména specifická výraznou 

autonomií, která byla ještě zesílena školskou reformou. Učitel má možnost nakládat v 

hodinách s obsahy vzdělávacích dokumentů a jejich sdělením podle svého uvážení. Jak 

přiznává Markéta Pastorová (2012) z VÚP, „v České republice v této oblasti (VMEGS, 

pozn. autorky) chybí most mezi dokumenty a praxí. I když to teď částečně dělají 

doporučené očekávané výstupy.“ Ty vydal v roce 2011 VÚP a na části věnované 

průřezovému tématu VMEGS se podíleli i zástupci nestátního neziskového sektoru. 

Implementace zdola nahoru 

Zatímco pohled na implementační proces, který klade důraz na vertikální rovinu, 

zjišťuje především efektivnost implementace politiky a poskytuje tak reflexivitu 

politickým rozhodnutím, teorie implementace zdola nahoru se používají zejména 

v případech účasti pestré škály aktérů v horizontální rovině, kteří mají na podobu 

implementace vliv. 

Základní školy 

V horizontální rovině v procesu implementace cílů strategie mají nejzásadnější roli 

pedagogové. Dotazovaní aktéři z politického centra i z neziskových organizací se 

shodují na tom, že školy jsou tím nejklíčovějším a nejdůležitějším aktérem z hlediska 

procesu implementace: „Největší roli hrají určitě školy. Bez nich by to nešlo.“ 

(Hlavičková, 2012). „Na základních školách je potenciál.“ (Boková Toužimská, 2012). 

Implementace uskutečňovaná pedagogy má však mnohá úskalí. Jsou sníženy možnosti 

kontroly vzdělávacích zařízení, monitorování a vyhodnocování implementace kvůli 

specificitě pedagogické práce odváděné povětšinou nezávisle ve třídách. Snížené jsou i 

možnosti sebekontroly (ve smyslu pedagogické autoevaluace), protože chybí dostatečná 

opora z MŠMT. Dále míra, v jaké jsou principy GRV do výuky zaváděny, závisí na vůli 
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jednotlivých učitelů. Nejprve se následující odstavce zabývají prvním strukturálním 

aspektem chybějícího přemostění mezi politickými cíli a implementací v praxi (v čemž 

navazujeme na pojednání o prvcích teorie Principal-Agent výše v textu), poté aspektem 

druhým, který je přímo propojen s pedagogickou prací. 

 

Jak uvádí Veselý (2010: 302), diskuze o vzdělávací politice se často nezabývají tím, co 

se odehrává uvnitř samotných škol. Je tomu tak jednak z důvodu předpokladu, že jsou 

procesy uvnitř vzdělávacích institucí pouhým odrazem vnějších vstupů (např. špatná 

výkonnost je označována za důsledek přeplněných tříd). Dalším důvodem bývá fakt, že 

je těmto institucím přisuzována autonomie a zásahy zvnějšku jsou vnímány jako 

nelegitimní. Důsledkem těchto dvou argumentů je orientace pouze na řízení vstupů, 

nebo na vymezení požadavků na výstupy a jejich kontrola. 

Je třeba si uvědomit, že pedagogům nelze nakázat, aby principy GRV do výuky aktivně 

zanášeli, přestože průřezové téma VMEGS má tvořit součást vzdělávacích obsahů. 

Martin Náprstek (2012) míní, že „GRV nelze nikomu nařídit. To musí školy zajímat. 

Bylo dobré, kdyby se to dělalo průřezově, ale nutit je k tomu by bylo kontraproduktivní. 

To, co dělá GRV atraktivní, je právě to, že to lidi zajímá.“ Nicméně výrazným faktorem 

selhávání implementace není v mnoha případech pouze vědomý nezájem pedagogů, ale 

především nedostatečná až téměř chybějící podpora MŠMT školám v této oblasti, a to 

jak finanční, tak koncepční. Kromě kurikulárních dokumentů a od roku 2011 

Očekávaných doporučených výstupů, které téma VMEGS upravují, neexistuje žádná 

opora školám, jak toto průřezové téma aplikovat, přestože se jedná o jedno 

z nejobtížněji zařaditelných do výuky (viz dále v textu). 

 

Kromě strukturálních nedostatků spojených se slabou vazbou mezi MŠMT a samotnými 

vzdělávacími institucemi existují také překážky vycházející ze specifik učitelské 

profese. Identifikace fenoménů, které obecně brání v implementaci prvků GRV a cílů 

Národní strategie GRV v učitelské praxi, byla vystavěna na východiscích bottom-up 

teorií implementačního procesu a především pak na výsledcích výzkumu vedeného na 

základních školách.88 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pouze 12 z 26 základních škol je obeznámených 

s termínem GRV (uvedly, že termín již alespoň zaslechly) a 8 s Národní strategií GRV. 
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Podle toho, jak školy na dotazník odpovídaly, vznikla typologie, která je rozdělila podle 

jejich obeznámenosti s GRV (A) a skutečnosti, zda principy GRV ve školní práci 

praktikují (B). Pro přehlednost použijeme schematický zápis. 

1. Školy, které jsou obeznámeny s GRV a praktikují jeho principy (A ˄ B) 

2. Školy, které nejsou obeznámeny s GRV a nepraktikují jeho principy (¬A ˄ ¬B) 

3. Školy, které jsou obeznámeny s GRV, ale nepraktikují jeho principy (A ˄ ¬B) 

První a druhá skupina případů se jeví celkem logická (Když GRV zná, jeho principy 

praktikuje, nebo naopak když nezná GRV, jeho principy nepraktikuje). V prvním 

případě lze implementační proces pokládat za úspěšný, v druhém případě implementace 

selhává z důvodu strukturálního nedostatku (tím, že se k cílové skupině informace 

vůbec nedostala). Větší pozornost zasluhuje skupina třetí, kde se nabízí otázka, proč 

principy praktikovány nejsou, ač je s nimi škola obeznámena. Zodpovězení této otázky 

nás může dovést k některým specifickým problémům v procesu implementace. 

Tyto tři skupiny vznikly na základě odpovědí samotných škol. Z bližšího výzkumu tří 

případů vyplynulo, že reálně existuje i čtvrtá skupina, ačkoli to zdánlivě odporuje 

logické úvaze: 

4. Školy, které nejsou obeznámeny s GRV, ale praktikují jeho principy. (¬A ˄ ¬B) 

Tyto školy se samy zařazují do skupiny druhé. Jedná se o školy, které s principy GRV 

pracují (často právě přes společné body s VMEGS) a do výuky je zařazují, ačkoli samy 

nevědí, že tak činí, neboť termín GRV jako takový neznají. V tomto případě bývají 

aplikovány některé z principů GRV pouze sporadicky a nesystémově. Školy jsou 

obeznámeny s tématem VSEGM, ale nevědí o jeho překrývání se s tématy GRV či je 

pro ně aplikace těchto principů problematická obecně. 

Následující řádky se zabývají právě typem 3 a 4 a odhalují důvody neúspěchu 

implementace těchto skupin. Proč školy principy GRV nepraktikují, i když je 

pedagogové znají? Proč se stává, že učitelé praktikují principy GRV, aniž by o tom 

věděli? 

 

Jak bylo přiblíženo v teoretické části práce (v kapitole č. 4.2.4), specifikem pedagogů 

(tzv. aktérů první linie či „street-level bureaucrats“) je jejich relativní volnost 

v prosazování vlastních zájmů i na úkor požadavků a cílů politik formulovaných 

politickým centrem. Kontrola „shora“ je nemožná kvůli charakteru výkonu této profese 

                                                                                                                                          
88 Viz metodologický postup (kapitola č.5) 
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i kvůli legislativně dané volnosti, „zdola“ pak kvůli existenci informační asymetrie mezi 

žákem a pedagogem. Učitelé vytvářejí své vlastní rutinní struktury jednání v rámci 

pravidel a povinností, které jim ukládá jejich profese. To dokládá výrok ředitele 

základní školy: „Škola musí v první řadě plnit svoje povinnosti v tom, aby svoje žáky 

naučila základní předměty, kterými jsou matematika, čeština a cizí jazyk, podle kterých 

jsou děti nejvíce hodnoceny i potom dále v dalších stupních vzdělávání. To jsou znalosti, 

které my jim musíme bezpodmínečně předat v nejlepší kvalitě.“ Na druhou stranu však 

pedagogové do této vnější struktury pravidel zasazují vlastní každodenní jednání, ve 

kterém mají v mezích těchto pravidel velkou volnost. Mohou tedy rozhodovat, jakou 

formou vzdělávací obsahy studentům předají. Právě v tom je prostor k propojování 

tradičních předmětů s průřezovými tématy, jako je VMEGS. Překážkou v začleňování 

témat GRV však často stojí neochota učitelů vyjet z kolejí rutiny, ve kterých jsou zvyklí 

učivo žákům předávat. Jak ilustruje tvrzení učitele, „Já obsahy tématu (VMEGS, pozn. 

autorky) do výuky zapojuji. Třeba když se něco aktuálně děje ve světě. Ale musím se 

přiznat, že mám taky tak trochu své zvyky. Zase tak často inovativní prvky do výuky 

nezanáším, na to mi nezbývá dost času.“ Podle Evy Vernerové (2012) ze společnosti 

Člověk v tísni je pro školy největší překážkou v tom, aby se věnovali GRV, právě čas. 

Nikoli nedostatek peněz či kvalitních pomůcek. Tím se dostáváme k dalšímu faktoru, 

který v učitelské praxi komplikuje efektivní implementaci cílů strategie: GRV je pro 

mnoho pedagogů vnímáno jako okrajová záležitost. „(…) učitelé si myslí, že musí učit 

důležitější věci, že je to daleko, že se jich to netýká.“ (Stará, 2012). Markéta Pastorová 

(2012) z NÚV tuto skutečnost komentuje následovně: „VMEGS je pro školy povinné, 

ale ti pedagogové se především zabývají tradičními oblastmi. VMEGS je jedna šestina 

z průřezových témat. Takže se jedná asi tak o jednu dvacetinku toho, čím se musí 

zabývat.“ Fakt, že se tématům GRV věnují především školy, kde se některý z pedagogů 

osobně o tuto oblast zajímá, ukázaly i výsledky výzkumu. Školní aktivity nad rámec 

tradiční výuky spojené s GRV bývají iniciovány zpravidla jedinci a s jejich odchodem 

na jiné pracoviště se škola často přestane tématy GRV ve zvýšené míře zabývat. 

 

Dalším důvodem nezačleňování GRV může být osobní nesouhlas pedagoga s jeho 

obsahy. PhDr. Jana Stará PhD. (2012) z Pedagogické fakulty UK uvádí, že se v praxi 

často setkává s obavami učitelů a odmítáním vyučovat GRV ze strachu z možného 

traumatizování dětí: „Když pracuji s učiteli, kteří studují na dálkovém studiu, tak ti 
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říkají, že dětem bereme dětství, že je to pro ně těžké, že na to ještě není čas. (…) Dost 

často učitelé nevědí, nebo to neumějí zpracovat tak, aby to obsahovalo tu naději. Aby to 

nesklouzlo jen do té kritiky a beznaděje.“ Jak ale dál dodává, „(…) s tím argumentem, že 

jsou na to děti malé se (…) dá úspěšně polemizovat, protože děti se tím od raného věku 

zabývají. Mají z toho strach, nebo chtěly by pomoci, takže to je myslím si planý 

argument.“ (Stará, 2012). 

 

Jak ukázal výzkum realizovaný na základních školách, obeznámenost s tématem GRV a 

s Národní strategií GRV je na nízké úrovni. 89 S průřezovým tématem VMEGS jsou sice 

pedagogové obeznámeni, nicméně mají často obtíže zohlednit jeho principy při výuce, 

jak dokládá následující tvrzení učitele (2012): „Mně to téma (VMEGS, pozn. autorky) 

připadá osobně dosti komplikované. Spadá do toho spousta věcí. Tak nějak ho do výuky 

zařazuji. Tedy myslím si, že na to dostatečně pamatuji. Ale nejsem si někdy jistá, co do 

toho ještě patří a co už nikoli.“ Podobnou zkušenost má i Petra Skalická (2012): „Z 

takového mini výzkumu mezi asi 50 učiteli, který dělalo VÚP, vyplynulo, že to VMEGS 

je pro ně nejtěžší téma. Je to pro ně nejméně srozumitelné a nevědí si rady, jak to učit. 

Ale v momentě, kdy s někým pracujete, kdy to vysvětlíte, když mají možnost se s tím víc 

seznámit, tak si myslím, že už to potom nepovažují za tak složité a že si častokrát ani 

neuvědomují, jak hodně jsou to témata, která jsou součástí běžného života.“ K tomu 

dodává: „(…) My jsme v rámci jednoho projektu analyzovali na školách jejich 

vzdělávací programy a snažili jsme se dívat na to, jak je tam to průřezové téma 

začleněné, jak ho implementují a naplňují. Častokrát se stává, že jednotlivé cíle tam buď 

jsou nějak skrytě, aniž by věděli, že tam jsou, takže si vůbec neuvědomují, že se vlastně 

věnují GRV. Nebo naopak si myslí, že dělají GRV tím, že pojedou na zimní výcvik.“ 

Podle Zuzany Hlavičkové (2012) jsou to v praxi právě nevládní neziskové organizace, 

které školám nejlépe komunikují zkušenosti s GRV v rámci různé nabídky dalších 

vzdělávacích programů a projektů. To dokládá svou zkušeností i pedagog, který 

absolvoval speciální kurz zaměřený na GRV organizovaný nestátní neziskovou 

organizací: „O ta témata jsem se zajímala už dříve. Takže to pro mě nebyla úplná 

novinka. Proto jsem na kurz dalšího vzdělávání byla od nás ze školy vyslána. To mi 

                                                
89 Navíc je nutno při prezentaci výzkumu počítat s tím, že výsledky mohou být ovlivněny vychýlením 

vzorku respondentů, jak vysvětluje blíže kapitola zabývající se metodologií práce. V tom případě může 

reálná obeznámenost ještě klesnout. 
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nesmírně pomohlo vyjasnit si některé problematické body, které jsem s tím globálním 

rozvojovým vzděláváním do té doby měla.“ Problémem však zůstává, že zmíněné 

programy bývají navštěvovány pouze pedagogy, kteří již projevují o oblast GRV 

zvýšený zájem. To vyžaduje rovněž podporu vedení školy, která kurz pedagogovi 

zaplatí a uvolní jej na něj, což je v současném období snižování rozpočtů problematické. 

Několik dotazovaných vedoucích pedagogických pracovníků ve školách, kde byl 

prováděn výzkum, shodně tvrdilo, že na podobné aktivity nezbývají finance a že 

v širokém množství nabídek vyberou jen některé kurzy, čímž na oblast GRV nezbývá 

dostatek prostoru. 

Nestátní neziskové organizace 

V praxi jsou, co se týče oblasti GRV, se školami v největším kontaktu nestátní 

neziskové organizace. Pokud jsou školy nejdůležitějším aktérem v samotné 

implementaci, pak NNO jsou nejangažovanějším aktérem v implementačním procesu. 

Jak dokládá tvrzení Petry Skalické (2012), „Shora žádný výrazný tlak neexistuje. Sice 

jsou ty principy v kurikulu, ale shora není nějaká systémová podpora. Pokud se 

implementace daří, tak je to ze strany těch konkrétních jednotlivých učitelů a z těch 

neziskovek.“ To potvrzuje i Martin Náprstek (2012) z ČRA: „Neziskovky jsou v této 

oblasti lídrem trhu a dlouho ještě budou. Ve státní správě nemůže nikdo jejich 

kompetenci nahradit.“ Nestátní neziskové organizace bychom v onom duálním pojetí 

implementace (shora dolu a zdola nahoru) zařadili spíše do druhého z pohledů. Sice 

nejsou typickými street-level byrokraty, protože nespadají do struktur veřejné správy, 

ale pohybují se převážně v horizontální rovině. Kvůli charakteru svých aktivit jsou 

přemostěním mezi street-level byrokraty (učiteli) a centrální úrovní politiky. Ve svých 

projektech, na které žádají finanční podporu z MZV, musí reflektovat nároky a 

požadavky centrálních politik, zároveň je přizpůsobují potřebám škol a pedagogů. Jsou 

tedy kombinací požadavků politických rozhodovatelů a pružnou reakcí na realitu 

vzdělávacích institucí. Nevládní neziskový sektor v tomto ohledu působí nejen na 

základní školy, ale i na vysoké školy, kde se podílí na vedení kurzů pro studenty 

pedagogické fakulty. 

Z obecného hlediska lze neziskovému nevládnímu sektoru vytknout, že přestože je 

vnímán a často prezentován jako zástupce občanské společnosti a má z tohoto titulu 

nezanedbatelný vliv na utváření a formování agend (jak jsme se mohli přesvědčit i v 
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případě uvedení GRV do českého prostředí), nejsou demokraticky voleny a některá 

témata tak jejich vlivem vstupují na scénu disproporčně. 

Motivace NNO se liší od ostatních aktérů svou „dobrovolností“. Zabývat se 

problematikou GRV je jejich vlastním rozhodnutím, nikoli povinností. Chtějí-li se však 

ucházet o finanční podporu ministerstev či evropských organizací, jsou jejich aktivity 

ovlivňovány pravidly a představami těchto subjektů. 

Vysoké školy 

Klíčovou úlohou vysokých škol s pedagogickými obory je z pohledu implementace cílů 

národní strategie na základních školách zejména formace budoucích učitelů. Jak uvádí 

PhDr. Jana Stará, PhD. (2012) z katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy, "Pokud se podaří v rámci studia zapůsobit na studenty 

pedagogických oborů, aby přijali a viděli důležitost GRV a potom byli i kompetentní 

toto vzdělávání realizovat ve svých třídách, tak si ani neumím představit, že by byla jiná 

cesta efektivnější, než jít přes budoucí a současné učitele." Vznik Národní strategie pro 

GRV v umožňuje postupné začleňování tématu GRV do přípravy budoucích pedagogů. 

Z tohoto pohledu sehrál dokument dvojí roli. Pomohl navázat spolupráci vysokých škol 

s NNO (zejména Pedagogické fakulty UK přes PhDr. Janu Starou, PhD., která byla 

členkou pracovní skupiny) a dodal legitimitu vzniku volitelných předmětů pro studenty 

pedagogické fakulty. Nicméně je třeba zdůraznit, že se jedná o pomalu se upevňující 

trend, který je zatím ve svých začátcích. 

Shrnutí kapitoly 

Proces implementace cílů strategie se odehrává jak ve směru shora dolů, tak zdola 

nahoru. Školskou reformu, jejímž výstupem byla decentralizace školství, můžeme 

považovat za tendenci, která vychýlila jazýček vah více k druhému směru. 

Implementace cílů strategie čelí hned několika překážkám různého typu. Mezi dvěma 

aktéry centra (MZV a MŠMT) nepanuje dostatečně silná kooperace. MZV aktivně 

podporuje GRV pomocí koncepčních i finančních nástrojů. MŠMT se tématem 

explicitně nezabývá. Principy GRV jsou alespoň částečně prosazovány pouze v rámci 

průřezového tématu VMEGS, kterému ovšem není věnována nadstandardní pozornost. 

Do horizontální roviny se tak dostává ke školám instrukce jen nepřímo přes VMEGS, 

což je jedním z důvodů pokulhávající implementace na základních školách. Systémově 

jsou finančně podporovány pouze aktivity NNO (ze zdrojů MZV), které se orientují na 
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další vzdělávání budoucích i současných učitelů. Překážky úspěšné implementace 

vyvstávají i ze samotného charakteru pedagogické práce, pro kterou neexistují kontrolní 

mechanismy ani vnější, ani vnitřní (ve smyslu autoevaluace). Pedagogové ve většině 

případů nejsou seznámeni s GRV. Implementace cílů strategie GRV tak zůstává 

převážně oblastí ne příliš početných motivovaných aktérů. Na druhou stranu ti aktéři, 

kteří zájem o implementaci GRV projevují, bývají často jeho odhodlanými 

podporovateli. 
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7 Průběžné hodnocení implementace cílů Národní 
strategie GRV 

V předchozí části práce (v kapitole č. 4.1) byla evaluace popsána jako součást veřejně 

politického cyklu a byla vymezena její specifika. Tato kapitola si klade za cíl provést 

průběžnou evaluaci, která vhodně doplňuje implementační výzkum a je jeho praktickým 

vyústěním, neboť nabízí podněty k zlepšení implementace politiky.90 Jak bylo však 

zdůrazněno v kapitole č. 6.1.4, ze zřetele nesmí být ztracena skutečnost, že je proces 

implementace stále v průběhu a že v ideálním případě by mělo dojít k završení cílů 

nejdříve v roce 2015. V této kapitole je hodnocen nejen současný stav politiky (plnění 

cílů Národní strategie GRV), ale v potaz jsou brány i nezamýšlené důsledky, které 

politika vyvolala. Soubor kritérií, na kterých bylo hodnocení vystaveno, je uveden 

v kapitole č. 5.1.3. 

7.1 Hodnocení politiky podle zvolených kritérií 

Z hodnocení současného stavu politiky vůči vymezeným kritériím vzešla následující 

tabulka. 

 

Tabulka č. 6: Hodnocení politiky podle zvolených kritérií 

 
Účinnost Efektivita Akontabilita Relevance Užitečnost 

Spravedlnost 

a rovnost 
Udržitelnost 

POLITIKA 

NÁRODNÍ 

STRATEGIE 

GRV 

4 2 4 2 1 3 2 

 

Účinnost 

Hodnocení bylo provedeno k hlavnímu cíli. Známka 4 souvisí s vysokou ambiciózností, 

s jakou je cíl definován (připomeňme, že hlavním cílem strategie je „zajistit všem 

občanům ČR přístup k informacím o rozvojových zemích a globálním rozvoji a 

                                                
90 Vztahem mezi implementací a evaluací se zabývá kapitola č.4.4. 
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motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních problémů a problémů 

rozvojového světa“). Vzhledem k tomu, že je povědomí laické i odborné veřejnosti 

v tento okamžik zatím velmi nízké a téma se zatím nepodařilo plně zapojit do běžné 

výuky na základních školách v ČR. Nicméně pokud tento cíl vnímáme jako ideální stav, 

ke kterému strategie a další dokumenty, které v návaznosti na ní v budoucnu možná 

vzniknou, směřují, lze být v hodnocení shovívavější. 

Efektivita 

Pokud vstupy a zdroje chápeme v širším smyslu, spadají mezi ně i koncepční opatření.  

Kritérium užitečnosti vztahuje dopady do širšího společenského a ekonomického 

kontextu. Toto kritérium se přímo neváže k samotným cílům politiky, ale k celkové 

uspokojivosti výsledků. Je vhodné jej použít zejména tam, kde jsou cíle nevhodně 

definovány nebo z implementace vzešlo mnoho neočekávaných dopadů. Z toho důvodu 

je jeho využití žádoucí i v případě hodnocení dopadů implementace cílů strategie GRV, 

neboť cíle nejsou z hlediska formálních požadavků optimální, jak ukázal implementační 

výzkum. 

Z tohoto hlediska tedy můžeme mluvit i o samotném vzniku Národní strategie GRV a 

změnách ve prospěch GRV ve vzdělávacích dokumentech. Vznik strategie přinesl 

mnohé výsledky a účinky (včetně těch nezamýšlených), poměr mezi vynaloženým 

úsilím a výsledky je tady spíše příznivý. Ve vzdělávacích dokumentech k žádným 

zásadním změnám nedošlo (kromě doporučených očekávaných výstupů),91 takže jejich 

nízký efekt poměrně odpovídá vstupu. V rámci této práce není možné vyhodnotit 

efektivitu využití finančních zdrojů MZV, které jsou určeny k podpoře projektů NNO. 

Nicméně na základě rozhovorů lze vyvodit, že se jedná o jediný systematicky fungující 

finanční nástroj implementace cílů strategie GRV. Zároveň lze vypozorovat širokou 

škálu aktivit NNO v oblasti GRV, která je umožněna právě finanční podporou MZV. 92 

Akontabilita 

Akontabilita je kritériem, které hodnotí úspěšnost implementace v její horizontální 

rovině, konkrétně na základních školách. Výsledky výzkumu naznačily, že 

                                                
91 Více viz kapitola č. 3.6.3. 
92 Financemi jako nástrojem politiky se zabývá kapitola č. 3.6.4, v rámci implementačního výzkumu je na 

finance jako nástroj nahlíženo v kapitole č.6.1.3. 
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obeznámenost pedagogů s cíli a principy GRV a systematické zanášení těchto principů 

do výuky jsou ve školách na velmi nízké úrovni. Časté nepochopení a nesprávný výklad 

průřezového tématu VMEGS, které je svou orientací GRV nejbližší, poukazuje na to, že 

pedagogové často nedokážou podávat informace objektivního rázu o tom, jak zvládají 

principy do výuky zavádět. Nedostatečná systémová podpora zapříčiňuje neschopnost 

autoevaluace učitelů v tomto ohledu. Z výše prezentovaných argumentů by se 

hodnocení pohybovalo mezi čísly 4 a 5. Pokud bereme v potaz ohled na celkové potřeby 

společnosti, jsou principy GRV v souladu s moderními směry a požadavky Národního 

programu rozvoje vzdělávání v ČR. Na druhou stranu na pedagogy je vyvíjen tlak 

zvládat především výuku tradičních předmětů. Z toho důvodu lze hodnocení zmírnit.  

Relevance 

Cíle politiky jsou poměrně vhodně formulovány vzhledem v problematice, kterou se 

zabývají. K širokému zavedení GRV v kontextu ČR vymezují všechny důležité aktéry, 

jejichž jednání kolektivní implementace vyžaduje. Vytknout lze pouze formulaci 

hlavního cíle, která je příliš orientovaná na aktivity MZV. Tato kritika je formulována 

v kapitole č. 6.1.2.  K obsahové adekvátnosti cílů vůči politickému záměru se částečně 

vyjadřuje z pohledu implementačního výzkumu rovněž kapitola č.7.1. 

Užitečnost 

Kritérium užitečnosti je vhodné použít zejména tam, kde jsou cíle nevhodně definovány 

nebo implementací vzešlo mnoho neočekávaných dopadů. (Paterová, 2007: 241) Z toho 

důvodu je jeho využití žádoucí i v případě hodnocení dopadů implementace cílů 

strategie GRV, neboť jak ukázal implementační výzkum, cíle nejsou z hlediska 

formálních požadavků optimální. Přihlédneme-li k nezamýšleným důsledkům politiky 

od vzniku strategie GRV do současnosti, je hodnocení kladné, neboť samotný vznik 

politiky (vytvoření Národní strategie GRV) přinesl mnohé pozitivní dopady na realitu. 

Souhrnem nezamýšlených dopadů strategie se práce zabývá na konci této kapitoly. 

Spravedlnost a rovnost 

Z hlediska kritéria spravedlnosti a rovnosti je rozdělení finančních zdrojů spíše nerovné, 

protože jediný stabilní finanční zdroj je zaměřen pouze na podporu aktivit NNO 

v oblasti GRV. Školy tedy můžou z tohoto zdroje čerpat jen zprostředkovaně, pokud 

využijí nabídky programů NNO. Jelikož MŠMT specificky na oblast GRV či VMEGS 
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finanční granty systémově neposkytuje, nemohou školy o podporu žádat přímo a 

aktivity jsou nuceny financovat z vlastního rozpočtu. Školy se mohou opírat o 

kutikulární dokumenty, ve kterých je vymezeno průřezové téma VMEGS, a o dokument 

VÚP Doporučené očekávané výstupy a využívat nabídky programů NNO. 

Udržitelnost 

Z hlediska vnějších událostí a socioekonomických dopadů je implementace cílů 

strategie GRV podporována myšlenkovým proudem ze zahraničí. Navíc bylo využito 

příležitosti otevřeného okna. Implementace cílů strategie nevyžadují radikálních 

zavádění změn. Další výhodou je dnes již stabilní pozice tohoto tématu na MZV a 

v aktivitách širokého spektra NNO a odhodlání aktivních implementátorů (jak 

z politického centra, tak zejména ze strany NNO) pokračovat v této politice i následující 

roky. Implementaci však ztěžuje neinformovanost veřejnosti, nedostatečná 

institucionální stabilita a ekonomická krize.93 Vzhledem k tomu, že lze předpokládat 

pokračování příznivých podmínek, neboť se jedná o celkové směřování moderní 

společnosti, je možné očekávat postupné zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti GRV. 

Přestože nelze předvídat vývoj společenských událostí, lze přisoudit realizaci cílů 

strategie v dlouhém časovém horizontu jisté šance na udržení a stabilizaci jak 

v institucionálním prostředí, tak ve vzdělávacích institucích. 

7.2 Doporučení 

Vnější podmínky, které mají na proces implementace negativní dopady, nelze jednoduše 

přímo změnit. Existují však i jiná doporučení, která jsou aplikovatelná v praxi. 

Následující výčet si klade za cíl navrhnout konkrétní doporučení, jejichž naplnění by 

mělo vést ke zvýšení úspěšnosti implementace: 

 Vytvořit akční plány k Národní strategii GRV, které budou specifikovat 

jednotlivé úkoly implementátorů, prostředky, nástroje a jejich konkrétní využití 

tak, aby mohla být efektivně oslovena cílová populace. 

 Cíle politiky by měly být v nově vzniklém implementačním dokumentu 

dekomponovány a konkrétněji specifikovány, aniž by však ztratili na své 

konzistenci. V ideálním případě by cíle měly v sobě obsahovat zároveň kritéria 

hodnocení, která umožní kontrolní mechanismy politiky. 

                                                
93 Vlivem vnějších faktorů na proces implementace se zabývá kapitola č. 6.1.1 
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 Vybudování aktivní spolupráce a koordinace mezi MZV a MŠMT, aby 

principy GRV (nebo případně VMEGS) mohly být efektivně integrovány do 

výuky na základních školách v České republice. 

 MŠMT by mělo zdůraznit potřebnost zavádění principů GRV (nebo případně 

VMEGS) do výuky a poskytnout pro to dostatečnou systémovou koncepční 

podporu. 

 MŠMT by mělo vypisovat finanční granty určené na podporu projektů 

zaměřených na problematiku GRV, respektive VMEGS, aby existoval druhý 

zdroj financí odlišně orientovaný. 

 Finanční podpora z dotačního z rozpočtové položky „globální rozvojové 

vzdělávání a osvěta“ z MZV by neměla v dalších letech klesat. 

 Bylo by vhodné využít experimentální implementace za doprovodu nových 

politických nástrojů. 

7.3 Nezamýšlené důsledky vzniku Národní strategie GRV 

Aby bylo hodnocení implementace kompletní, je třeba zmínit i neočekávané a 

neplánované výstupy politiky, zejména vzniku strategie. Národní strategie přinesla dva 

významné přínosy, které se staly motorem procesu implementace. Na její tvorbě se 

podílela skupina zástupců institucí,94 které mají na realizaci politiky přímou vazbu. Tato 

událost se stala příležitostí vytvoření sítě pracovních kontaktů, které jsou velmi cenná 

zejména v oblasti, kterou se na úrovni státní správy intenzivně zabývá pouze několik 

málo aktérů. 

Další nespornou výhodou, kterou strategie přinesla, bylo pro téma GRV získání 

legitimity v českém prostředí a vytvoření společného referenčního rámce pro ty aktéry, 

kteří se GRV aktivně věnují. 

 
 

 

 

 

                                                
94 Seznam členů pracovní skupiny viz příloha č. 6. 
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8 Závěr 
Globální rozvojové vzdělávání se objevilo v Českém prostředí poměrně nedávno jako 

reakce na nově vyvstávající úkoly, které se před vzdělávacím systémem v době 

sociálních, ekonomických, kulturních a politických změn globalizovaného světa 

objevují. Česká republika se k principům a cílům GRV přihlásila schválením Národní 

strategie GRV pro období 2011 – 2015. Od formulace politiky je však k jejímu 

uskutečnění ještě kus cesty a implementace je komplikovaný proces veřejně politického 

cyklu, jehož úspěšnost je ovlivněna souborem různých faktorů a činností mnoha dalších 

aktérů než jen tvůrců rozhodnutí na „centrální“ úrovni. Jakkoli totiž může být nově 

vzniklá politika opodstatněná, čelí-li významným překážkám prostředí, nevhodné volbě 

nástrojů či implementačních stylů nebo je-li v konfliktu se zájmy jejích realizátorů, 

zůstane v praxi nenaplněna. 

 

Tato práce si kladla za cíl identifikovat, které faktory pozitivním čí negativním 

způsobem ovlivňují proces implementace cílů Národní strategie GRV, a na základě toho 

vysvětlit, proč se v některých aspektech implementace daří a v jiných selhává. Dále se 

snažila dodat několik doporučení, jak minimalizovat riziko selhání a pokračovat v 

implementaci, aby byla co nejúspěšnější. 

 

Prvním cílem práce bylo zhodnotit úspěšnost implementace cílů Národní strategie GRV 

pro období 2011 – 2015 se zaměřením na oblast formálního vzdělávání na úrovni 

základních škol v České republice. Data získaná z výzkumu vedeného napříč vertikální i 

horizontální úrovní implementace politiky, tedy jak z politického centra od tvůrců 

strategie, tak od zástupců nestátního neziskového sektoru či od pedagogických 

pracovníků na základních školách, které lze považovat za koncové implementátory, 

poskytla komplexní přehled o úspěších i úskalích implementačního procesu. Ukázalo se, 

že politika čelí mnoha překážkám, které zpomalují její realizaci a že za nedostatečnou 

informovaností škol o principech GRV stojí především chybějící systémová podpora 

MŠMT. Na druhou stranu vznik Národní strategie vyvolal několik neočekávaných a 

neplánovaných dopadů, které pozitivním způsobem podpořily úspěšnost procesu 

implementace. Mezi nejvýznamnější můžeme jmenovat navázání kontaktů a spolupráce 
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mezi aktéry napříč institucemi či fakt, že principy GRV získaly v českém prostředí na 

legitimitě. 

 

Druhým cílem, který si práce stanovila, bylo vysvětlit, proč se implementace cílů 

Národní strategie GRV pro období 2011 – 2015 daří či naopak nedaří. Implementační 

výzkum poukázal na mnohé faktory různého typu, které proces implementace ovlivňují. 

Jsou jimi jak faktory vnější, které vycházejí ze společenských socioekonomických 

podmínek, tak faktory vnitřní, jakými je charakter problematiky GRV či podmínky 

závislé na vlastním politickém rozhodnutí a formulaci politiky a jejích cílů. Dalším 

faktorem je adekvátnost zvolených implementačních stylů, prostředků a nástrojů, 

kterých je v průběhu procesu implementace využíváno. Za selháním implementačního 

procesu lze hledat rovněž časový aspekt, se kterým byla politika navržena. V neposlední 

řadě o úspěšnosti implementace rozhodují aktéři, kteří se na ní podílejí, míra jejich 

vzájemné kooperace a osobní angažovanosti.  

Jak bylo v práci ukázáno, některé z výše vyjmenovaných faktorů působí na 

implementaci příznivě, jako podmínky stanovené školskou reformou a decentralizací 

vzdělávacího systému, návštěva zahraničních expertů GENE, která otevřela pomyslné 

okno příležitostí či „mezinárodní režim“, který je příznivě nastaven pro rozšiřování 

principů GRV. Za přínosné lze označit i možnosti, které přináší moderní technologie. 

Naopak negativní dopad a zbrzdění procesu implementace způsobuje v současné době 

probíhající ekonomická krize, politická nestabilita, která se promítá zejména na 

institucionální nestabilitě MŠMT, a v některých ohledech chybějící politická vůle 

(především na MŠMT). Překážkou je rovněž nízké povědomí veřejnosti o GRV a v 

důsledku toho i nízká podpora tématu od laické veřejnosti. 

Jak bylo v práci prezentováno, u vnitřních faktorů bylo zpravidla obtížnější jednoznačně 

určit, zda jsou pro implementaci prospěšné či nikoli. Politika je strukturována do 

oblastí, ve kterých je implementována a jednotlivé úkoly jsou rozděleny mezi explicitně 

stanovené gestory (jednotlivé instituce) zodpovědné za plnění cílů strategie. Dále pak 

lze hovořit o relativní konzistenci politických cílů. Došla jsem nicméně ke zjištění, že 

přílišná obecnost a nedostatečná specifičnost cílů Národní strategie jsou zásadní 

překážkou v naplňování cílů politiky. Sice usnadňují shodu mezi tvůrci politiky napříč 

všemi zastupovanými institucemi, ale nezavazují k dosažení žádných konkrétních a 

snadno kontrolovatelných výsledků. Práce rovněž upozornila na problém chybějících 
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akčních plánů, které by cíle Národní strategie lépe rozložily a konkretizovaly. Výzkum 

ukázal, že použité nástroje a implementační styly mají slabý dopad a implementace 

nevyvíjí tlak na plnění cílů, ale je založena spíše na dobrovolnosti aktérů. 

Práce také zkoumala vliv aktérů a jejich rolí na úspěšnost implementace cílů strategie a 

došla k závěru, že největší překážku tvoří nedostatečná kooperace mezi MŠMT a MZV 

a nedostatečná systémová podpora MSMT tématu GRV, respektive průřezovému 

tématu VMEGS, které má s GRV nejvíce společných styčných bodů. Důsledkem pak je 

nízká informovanost pedagogických pracovníků o tématu GRV i možnostech 

efektivního zanášení principů GRV nebo VMEGS do vzdělávacích programů. Centrální 

politické záměry tedy nejsou kompletně přeneseny do reality. 

 

Jako třetí cíl si práce stanovila navržení nápravných opatření vedoucí ke zlepšení 

procesu implementace cílů Národní strategie GRV. Na základě výsledků průběžné 

evaluace a implementačního výzkumu bylo doporučeno především zkonkretizovat 

strukturu, cíle a použití nástrojů v politice. K tomuto účelu by bylo vhodné vytvořit 

akční plány ke strategii GRV. Dalším doporučením práce bylo zpevnění kooperace mezi 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí a 

vytvoření dostatečné systémové podpory GRV z MŠMT jak v podobě koncepční, tak 

finanční. Implementační proces by mohl být posilněn využitím experimentální 

implementace a nových politických nástrojů. Předpokladem jsou samozřejmě 

pokračující podpora MZV tématu a aktivní přístup nestátních neziskových organizací. 
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9 Summary 
Global development education appeared in the Czech Republic quite 

recently in response to emerging challenges facing the education system at a 

time of social, economic, cultural and political changes of a globalized world. 

Czech Republic approved the National Strategy for Global Development 

Education for the period 2011 – 2015 and thereby the principles and objectives 

of Global Development Education were adopted. Since its formulation, however, 

there is still a long way for the policy to be implemented. Implementation is a 

complicated process of public policy cycle. Its success is influenced by a variety 

of factors and activities of many other actors than just the decision makers of 

"central" level. The newly created policy even if it is justified, it can remain 

unfulfilled if facing significant obstacles of environment, inappropriate choice of 

instruments and styles of implementation or if it is in conflict with the interests 

of its promoters. 

 

This thesis aimed to identify the factors that positively, or negatively 

affect the process of implementation of the National Strategy for Global 

Development Education and explain why implementation succeeds or fails. In 

addition, it tried to give a few recommendations on how to minimize the risk of 

failure of the implementation process. 
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13 Přílohy 
Příloha č. 1:  

Seznam účastníků rozhovorů 

 

Eva Vernerová Člověk v tísni 

Koordinátorka programu GRV 

02/03/2012 

Martin Náprstek Česká rozvojová agentura 

Zástupce ředitele, vedoucí oddělení identifikace a 

monitoringu projektů, spolupráce s NGOs 

04/04/2012 

Tereza Rejšková České fórum pro rozvojovou spolupráci  

Koordinátorka Letní školy rozvojového vzdělávání 

05/04/2012 

Milan Konrád MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci 

06/04/2012 

Jana Boková Toužimská Člověk v tísni 

Koordinátorka projektu Jeden svět na školách 

13/04/2012 

Tomáš Machalík Národní institut dětí a mládeže,  

Náměstek ředitele 

16/04/2012 

Markéta Pastorová Výzkumný ústav pedagogický v Praze,  

Vedoucí Oddělení koncepce všeobecného 

vzdělávání 

17/04/2012 

Zuzana Hlavičková MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci 

Ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a 

humanitární pomoci 

30/04/2012 

Jana Stará Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra 

primární pedagogiky 

10/05/2012 

Petra Skalická Člověk v tísni 

Ředitelka sekce Varianty, koordinátorka GRV 

23/05/2012 
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Příloha č. 2:  

Navštívená akce 

Interní setkání nestátních neziskových organizací sdružených v platformě České fórum 

pro rozvojovou spolupráci v rámci pracovní skupiny GRV 

Vladislavova 1460/12, Praha 09/05/2012 09:30 - 16:00 

Seznam účastníků Zastoupená organizace 

Eva Vítková ADRA 

Kateřina Štěpničková ARPOK 

Kristýna Tillová ARPOK 

Petra Skalická Člověk v tísni 

Kateřina Sobotková Člověk v tísni 

Martin Náprstek Česká rozvojová agentura 

Jana Škubalová Diakonie 

Dagmar Trkalová Educon 

Zuzana Budová České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Jana Miléřová České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Tereza Rejšková České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Michaela Čermáková INEX-SDA 

Romana Duchoslavová INEX-SDA 

Martina Pavlíčková NaZemi 

Romana Vylitová Multikulturní centrum Praha 
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Příloha č. 3:  

Podklad k rozhovorům (první rovina výzkumu) 

 

Zastoupená instituce 

1. Role v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV), aktivity 

2. S jakými aktéry v rámci GRV nejvíce spolupráce? V čem spolupráce spočívá? 

 

Implementace GRV 

1. Jakým způsobem proces implementace cílů Národní strategie pro GRV probíhá? 

2. S jakými problémy se implementace cílů Národní strategie pro GRV potýká? 

Jaké konkrétní chyby se vyskytly, jaké vyvstaly překážky v implementaci 

opatření Národní strategie? Co se v implementačním procesu daří a nedaří? A 

jaké jsou příčiny? 

3. Jaká nápravná opatření byla/jsou prováděna? 

 

Národní strategie GRV pro období 2011-2015 

1. Co vedlo k iniciativě vytvořit Národní strategii GRV? Proč a jak vznikala?  

2. Přineslo její schválení do této oblasti nějaké konkrétní změny? 

3. Jaké jsou v této politice další plány? 

4. Zhodnocení naplňování jednotlivých konkrétních cílů Národní strategie a jejich 

uvádění do praxe. 

(v jaké fázi se opatření momentálně nachází, jaké jsou podnikány kroky, jak je 

plnění cílů monitorováno) 

 

Doporučení  

1. Co v České republice k úspěšné implementaci cílů Národní strategie GRV chybí, 

jak by mohl být proces zlepšen? 



   

121 

 

Příloha č. 4:  

Seznam uskutečněných rozhovorů školy (druhá rovina výzkumu) 

 

Školy, které jsou obeznámeny s GRV a praktikují jeho principy (A ˄ B)  

Základní škola č. 1 Rozhovor: 

Ředitelka, učitelka 

26/09/2012 

Základní škola č. 2 Rozhovor: 

Zástupce ředitele, 

učitelka 

28/09/2012 

Školy, které nejsou obeznámeny s GRV a nepraktikují jeho principy (¬A ˄ ¬B)  

Základní škola č. 3 Rozhovor: 

Ředitel (telefonicky) 

27/09/2012 

Základní škola č. 4 Rozhovor: 

Zástupkyně ředitele 

04/10/2012 

Školy, které jsou obeznámeny s GRV, ale nepraktikují jeho principy (A ˄ ¬B)  

Základní škola č. 5 Rozhovor: 

Ředitel, učitelka 

26/09/2012 

Základní škola č. 6 Rozhovor: 

Zástupkyně ředitele 

01/10/2012 
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Příloha č. 5:  

Dotazníky pro základní školy s průvodním dopisem 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

prostřednictvím tohoto e-mailu si Vás dovoluji požádat o vyplnění krátkého souboru 

otázek, který slouží ke zpracování výzkumu v rámci mé diplomové práce na téma 

globálního rozvojového vzdělávání v České republice. 

Jsem si velmi dobře vědoma toho, že máte mnoho dalších administrativních povinností. 

Proto je dotazník velmi stručný a jeho vyplnění by mělo zabrat maximálně 5 minut. 

 

Poskytnuté informace budou zodpovědně zpracovány a v diplomové práci využity 

pouze v souhrnné podobě (nikoli za jednotlivé školy). V případě zájmu Vám ráda 

poskytnu výsledky celé své práce. 

 

Velmi Vám děkuji za Váš čas a pomoc a přeji hodně úspěchů ve Vaší nelehké a 

zodpovědné práci. 

S pozdravem a přáním příjemného dne, 

 

Iva Čápová 

Studentka oboru Veřejné a sociální politiky 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy 

tel.:
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1. Znáte termín globální rozvojové vzdělávání (GRV)? 
a) ano, znám jej dobře 
b) již jsem jej zaslechl/a (v souvislosti s) 
c) ne, nikdy jsem o něm neslyšel/a 

2. Pracujete na Vaší škole s GRV? 
a) ano 
b) ne (postupte prosím přímo k otázce č. 6) 

3. Jestliže s GRV pracujete, uveďte prosím, jaká klíčová témata z této oblasti jsou součástí výuky na Vaší škole (jsou např. explicitně zařazena  
do ŠVP na škole, kde působíte)? 

4. Přesahuje na Vaší škole začlenění GRV možnosti tradiční předmětové výuky? 
a) ano 
b) ne (postupte prosím přímo k otázce č. 6) 

5. Jakým způsobem věnuje Vaše škola zvýšenou pozornost tématům GRV? (Z následujících možností prosím vyberte libovolný počet) 
a) Zvýšená pozornost GRV pramení z profilace školy. 
b) Škola se zapojila do programu věnovanému tematice GRV. (Vypište prosím, jakého) …… 
c) Některý/někteří z pedagogických pracovníků absolvoval/i další školení či vzdělávání v této 
oblasti. 
d) Škola zřídila pro tyto potřeby funkci koordinátora. 
e) Tématu se nadstandardně věnuje jeden či více pedagogů. 
f) Tématu se věnuje skupinka studentů. 
g) Škola má v této oblasti vypracován doplňkový projekt. 
h) Škola již získala pro tuto oblast podporu z jednoho či více finančních grantů. (Specifikujte prosím) ……… 
i) Jiné (Vypište) 

 6. Znáte dokument Národní strategie pro globální rozvojové vzdělávání pro období 2011-2015? 
a) ano, dobře jej znám  
b) pouze jsem o něm slyšel/a  
c) ne, neznám jej 

7. Na závěr prosím upřesněte, jakou funkci ve škole vykonáváte: 
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Příloha č. 6 :  

Složení pracovní skupiny pro přípravu Národní strategie globálního rozvojového 

vzdělávání (2009 – 2010)  

 

Členové pracovní skupiny Zastoupená instituce 

PhDr. Zuzana Hlavičková 

(Vedoucí pracovní skupiny) 

MZV, odbor rozvojové spolupráce a humanitární 

pomoci 

PhDr. Marie Rauchová MŠMT, odbor předškolního a základního 

vzdělávání 

RNDr. Jana Čermáková MŠMT, odbor předškolního a základního 

vzdělávání 

Ing. Andrea Bachtíková MŢP, odbor environmentálního vzdělávání 

Mgr. Martin Náprstek Česká rozvojová agentura, zástupce ředitele 

PhDr. Markéta Pastorová Výzkumný ústav pedagogický v Praze, oddělení 

koncepce všeobecného vzdělávání 

Mgr. et Mgr. Aleš Franc Výzkumný ústav pedagogický v Praze, oddělení 

koncepce všeobecného vzdělávání 

PhDr. Maria Bezchlebová Národní ústav odborného vzdělávání, oddělení pro 

všeobecně-vědní vzdělávání 

Mgr. Jitka Šimsová Národní institut pro další vzdělávání, sekce 

metodická a koncepční 

Mgr. Tomáš Machalík Národní institut dětí a mládeţe, náměstek ředitele 

PhDr. Jana Stará, PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra 

primární pedagogiky 

Mgr. Eva Vernerová Univerzita Palackého Olomouc, katedra 

rozvojových studií 

Mgr. Petra Skalická České fórum pro rozvojovou spolupráci 

Mgr. Ondřej Nádvorník nezávislý expert 
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Příloha č. 7 :  

Vybrané cíle a opatření Národní strategie GRV (2011: 17-22) 

 

Hlavní cíl strategie  

Hlavním cílem strategie GRV ČR je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o 

rozvojových zemích a globálním rozvoji a motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení 

globálních problémů a problémů rozvojového světa.  

 

Opatření:  

Do roku 2015 začlenit principy a tematické obsahy GRV jako přirozené součásti 

konceptu celoživotního učení do vzdělávacích programů na všech úrovních 

vzdělávacího systému ČR. 

Dílčí cíle strategie v jednotlivých oblastech  

a) Vzdělávací politika a státní správa ve školství  

 

Cíl:  

Pracovníci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízených 

organizací, odborů školství krajských a obecních úřadů a odborných učitelských 

organizací budou podporovat zavádění principů a cílů globálního rozvojového 

vzdělávání do vzdělávacích programů a života škol i společnosti.  

 

Opatření:  

 Zajistit informovanost pracovníků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

profesních asociací (učitelů, ředitelů), odborů školství krajských a obecních 

úřadů o principech a cílech globálního rozvojového vzdělávání a jejich 

začleňování do vzdělávacích procesů.  

Gestor: MŠMT, krajské a obecní úřady 

 

 Podpořit spolupráci škol se soukromým sektorem a NNO a podporovat společné 

aktivity škol, obcí, malých a středních podniků, NNO a veřejnosti ze strany 

státní správy a územních samospráv při začleňování principů a cílů globálního 

rozvojového vzdělávání do vzdělávacích procesů. 

Gestor: MŠMT, krajské a obecní úřady 
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b) Vzdělávací koncepce, vzdělávací programy a jejich realizace v předškolním, 

základním a středním vzdělávání 

 

Cíl: 

Hlavní vzdělávací koncepce a vzdělávací programy budou odrážet cíle a principy a 

obsahovat témata globálního rozvojového vzdělávání. 

 

Opatření: 

 Zohlednit cíle, principy a témata globálního rozvojového vzdělávání při přípravě 

a realizaci vzdělávacích strategií (např. strategie vzdělávání pro udržitelný 

rozvoj). 

Gestor: MŠMT, MŽP 

 Zapracovat cíle, principy a témata GRV do všech kurikulárních dokumentů. V 

rámci revize Rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a 

střední vzdělávání prověřit jejich začlenění do průřezových témat a do 

vzdělávacích oblastí (např. Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, 

Člověk a společnost, Člověk a příroda), vzdělávacích oborů či předmětů 

souvisejících s tématy GRV (např. Člověk a jeho svět, Výchova k občanství, 

Občanský a společenskovědní základ, Biologie, Zeměpis, Dějepis apod.). 

Gestor: VÚP, NÚOV 

 

 Podpořit, vytvořit a zpřístupnit pedagogům škálu aktuálních a relevantních 

výukových materiálů (učebnice a učební texty, ostatní texty a materiály) k 

začleňování GRV do vzdělávacích procesů. 

Gestor: MŠMT, VÚP, NÚOV 

 

c) Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Cíl: 

Pregraduální příprava učitelů a další vzdělávání pedagogických pracovníků budou 

reflektovat potřeby globálního rozvojového vzdělávání tak, aby pedagogičtí pracovníci 
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získali takové znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožní systematicky a efektivně 

začleňovat globální rozvojové vzdělávání do výuky. 

 

Opatření: 

 Upravit studijní plány jednotlivých vzdělávacích programů připravujících 

učitele, aniž by byla dotčena akreditace programů tak, aby zohledňovaly cíle, 

principy a témata globálního rozvojového vzdělávání. 

 Vytvořit tištěné i elektronické studijní materiály pro podporu výuky učitelů a 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti globálního rozvojového 

vzdělávání a didaktiky GRV. 

 Iniciovat a umožnit zpracovávat ročníkové, bakalářské, diplomové a doktorské 

práce v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a podílet se na výzkumu v 

dané oblasti. 

 Provádět průběžnou evaluaci vzdělávacích předmětů se začleněnou 

komponentou globálního rozvojového vzdělávání. 

 Zajišťovat studentům náslechy a pedagogickou praxi ve školách, které jsou 

příkladem dobré praxe v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. 

 Spolupracovat s dalšími vědeckými, odbornými a zájmovými organizacemi a 

pracovišti zabývajícími se problematikou globálního rozvojového vzdělávání 

 Gestor: vysoké školy připravující budoucí učitele 

 Připravit nabídku vzdělávacích programů DVPP s cílem objasnit pedagogické 

veřejnosti základní pojmy, témata, principy a cíle globálního rozvojového 

vzdělávání. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci získají vhled do této 

problematiky, budou motivováni k jejímu zařazování do výuky a dostanou k ní 

metodickou podporu. 

 Gestor: NIDV 

 Podpořit tvorbu databáze výukových materiálů, učebních pomůcek a podkladů v 

elektronické i papírové (tištěné) podobě. 

Gestor: VÚP 

Finanční zajištění 

Cíl: 

Pro realizaci strategie globálního rozvojového vzdělávání bude zajištěn dostatek 

finančních prostředků. 



   

128 

 

 

Opatření: 

 Podporovat dotační programy na podporu aktivit NNO, volnočasových aktivit 

dětí a mládeže a dalších programů v oblasti globálního rozvojového vzdělávání 

v rozpočtu MZV na zahraniční rozvojovou spolupráci. 

Gestor: MZV, MŠMT, MŽP 

 

 Zařazovat do výzev vyhlašovaných v rámci strukturálních fondů EU aktivity na 

podporu problematiku GRV 

Gestor: MZV, MŠMT, MŽP 

 

 

 


