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Abstrakt

Víceletých gymnázia mají v českých zemích dlouholetou tradici. K přerušení došlo 
pouze v letech 1948 a 1990. Po obnovení v roce 1990 se stala předmětem diskuse. 
Na jedné straně je v nich spatřován prostředek reprodukce vzdělanostních a 
sociálních nerovností ve společnosti, který má negativní dopad i na vzdělání 
poskytované základními školami. Na straně druhé stojí snaha poskytnout co nejlepší 
vzdělání těm nejnadanějším, bez ohledu na důsledky pro celou společnost a je 
odmítaná sociální selektivnost této instituce. Přístup ministerstva školství 
zaznamenal vývoj od obhajoby této instituce jako nezastupitelné ke snaze o 
vyrovnávání úrovně vzdělání poskytovaného na druhém stupni základních škol a 
nižším víceletém gymnáziu po stránce materiální i obsahové. Tímto se však neřeší 
problematika sociální podmíněnosti přístupu k víceletým gymnáziím. Toho lze podle 
navrhovaných řešení dosáhnout změnou přijímacího řízení na tyto instituce. Přijímací 
testy by měly vykonat všechny děti. Tak by se na víceleté gymnázium dostaly ty 
nejnadanější a ne pouze nejlepší z těch, které se rozhodly o toto studium usilovat. 
Dalším možným řešením je prodloužit dobu společné výuky a odložit tak věk 
rozhodování o další vzdělávací dráze do vyššího věku, kdy již sociální rozdíly nehrají 
tak velkou roli.

Abstact

Grammar schools have a long tradition in czech lands. This tradition was interrupted 
only since 1948 to 1990. A reinstitution was followed by discusion. On the one hand 
it is viewed as a mean of reproduction of educational a social inequality, which has a 
negative impact on education providided by basic schools. On the other hand stands 
effort to provide the best education to the most tallented students, without regard to 
consequences to whole society and refusion of its social selectivity.
Approch of Ministry of education started with defence of uniqueness of this institution 
but nowadays it evolved to effort to balance education provided by basic and 
grammar schools, both on material and formal level. But this efforts don't solve the 
problem of social selectivity. This problem can be, according to suggested solution, 
solved by modification of entrance examination, which should be undertaken by all 
pupils. So gammar schools would accepted the most tallented pupils, not the best of 
those who tried. Another chace is to prolong faze of coeducation of all students and 
pospone the decision to higher age when social differences are not so determinating.
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I. Úvod
Tato práce se bude zabývat vývojem a současným stavem nižšího 

sekundárního vzdělávání v České republice. Dualismus na tomto stupni 

vzdělávací soustavy je již od svého opětovného zavedení v roce 1990 

předmětem odborné diskuse, která stále ještě nedošla uspokojivého 

kompromisu. Její řešení může vzejít pouze pokud se obě strany shodnou na 

hodnotových východiscích a na cílech, ke kterým má vzdělávací soustava 

směřovat. Ve své práci popisuji vývoj přístupu ministerstva školství k tomuto 

stupni vzdělávání a jeho vyjádření v právní úpravě víceletých gymnázií. Věnuji 

se srovnání českého vzdělávacího systému se vzdělávacími systémy ostatních 

evropských zemích. V závěru navrhuji řešení, které by vedlo k naplnění cíle 

poskytnout každému dítěti vzdělávání s ohledem na jeho schopnosti a potřeby, 

aniž by docházelo k segregaci či se alespoň omezily její negativní důsledky.

1.1 Cíl
Cílem této práce je, na základě analýzy vývoje nižšího sekundárního 

vzdělávání v českých zemích a porovnání současného stavu s celoevropskými 

trendy, navrhnout vhodný postup pro odstranění nedostatků, které jsou na 

současném stavu shledávány.

1.2 Metodologie

Ve své práci používám metody srovnávací, při popisu vývoje přístupů 

k víceletým gymnáziím a to jak v průběhu historie tak i v současné době, přičemž se 

snažím analyzovat hodnotová východiska, ze kterých odlišné názory na současné 

institucionální uspořádání pramení. Využívám metod analýzy při snaze odhalit 

příčiny jednotlivých negativních a pozitivních důsledků instituce víceletých gymnázií 

pro celý vzdělávací systém tak, jak je uvádí jejich příznivci a odpůrci. Dále se věnuji 

hodnocení vývoje přístupu ministerstva školství k víceletým gymnáziím.

K získání některých údajů bylo využito sekundární analýzy dat získaných v šetření 

PISA 2003, která byla zpracována statistickým programem SPSS.
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II. Vývoj a současnost nižšího sekundárního vzdělávání 
v českých zemích

II. 1 Nižší sekundární vzdělávání v meziválečném období

Při zavedení instituce víceletých gymnázií po roce 1989 se vycházelo 

z navázání na tradici upořádání vzdělávací soustavy za první Československé 

republiky. Dlouholetá, i když přerušená tradice existence víceletých gymnázií je 

také častým argumentem zastánců dualismu na úrovni nižšího sekundárního 

vzdělávání. Přitom se ale zapomíná, že právě v meziválečném období, byla 

existence více typů škol pro mládež ve věku od 11 do 14 let předmětem ostrých 

diskusí, kdy na jedné straně stáli zastánci zachování stávající roztříštěnosti, 

mezi nimi B. Pluhař a J. Baudiš, na straně druhé stoupenci splynutí školy 

v jedinou, například prof. Krejčí. I na půdě Národního shromáždění zaznívaly 

hlasy, jak na podporu jednotné školy1, tak pro zachování tehdejšího stavu, i 

když s požadavkem větší otevřenosti nižších středních škol sociálně slabším 

vrstvám2.

Mezi hlavní kritiky segregace dětí do různých typů škol na všech stupních 

vzdělávací soustavy patřil Václav Příhoda, který ve 30. letech přišel s myšlenkou 

jednotné školy. Hlavním argumentem této reformy byla potřeba demokratizace 

vzdělání a umožnění přístupu ke vzdělání všem dětem bez ohledu na jejich 

sociální původ. V té době totiž existovalo pro děti ve věku od 11 do 14 let 5 

alternativních škol3, které poskytovaly vzdělání na různé úrovni a jejichž žáci a 

studenti se od sebe podle Příhody nelišili pouze intelektem, ale zejména

1 Poslanec Sladký vyjádřil svůj postoj 27. listopadu 1923 takto : „Naše Škola jednotná, unifikovaná, zbavená vší 
dosavadní roztříštěnosti a postátněná, musí býti školou moderní, demokratickou, republikánskou, školou 
vychovávající k občanské solidaritě, k vzájemnému porozumění a k loyální spolupráci, školou učící občanské 
zodpovědnosti za osudy státu a státoobčanskému myšlení, školou, která probouzí státoobčanské svědomí a smysl 
pro stát a jeho potřeby“( http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/232schuz/s232002.htm).
2 Poslanec dr. Uhlíř „Musíme se také starat o to, aby dobrodiní vyššího vzdělání se dostalo všem opravdu 
schopným ze všech vrstev národa, čímž by se otázka středních škol dostala do jiného osvětlení.... Nutno tedy 
zdůrazniti: nezavírejte střední školy, nýbrž reformujte školy tak, aby řádně plnily svůj kulturní a sociální úkol.“ 
(http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/305schuz/s305002.htm).
3 V této době mohly žáci navštěvovat obecnou školu, měšťanskou školu, nižší gymnázium, nižší reálku a nižší 
reálné gymnázium, jednotlivé typy škol se od sebe lišily kvalitou i druhem poskytovaným vzděláním. Významně 
se také lišilo sociální postavení žáků, kteří tyto školy navštěvovali.
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sociálním původem. Kromě sociální selektivnosti považoval za nedostatek i 

negativní vliv nejednotného vzdělávání ne sociální soudržnost a stmelení 

národa4. Chybou by ovšem bylo považovat jeho návrh za unifikují a 

nerespektující individuální potřeby žáků. Právě naopak, jeho cílem byla sice 

jednotná avšak vnitřně diferencovaná škola. V podstatě měla být zachována 

dosavadní struktura nabídky škol, pouze by školy nebyly samostatné, ale byly 

by větvemi jednotné školy, čímž by byl umožněn přestup žáků mezi jednotlivými 

větvemi podle jejich aktuálních potřeb a schopností.

Návrh reformy byl velmi dobře propracován a vyústil v její experimentální 

uplatnění na několika školách na celém území Československa došlo k vytvoření 

pokusných reformních škol. Avšak realizace proběhla pouze v omezené podobě, 

neboť pokusným školám nebyl přiznán status nižší sekundární školy, ale pouze 

školy měšťanské, jejíž absolventi museli skládat přijímací zkoušky na vyšší 

střední školu, a tak nebyla atraktivní pro žáky, kteří se chtěli později o studium 

na vyšší střední škole ucházet. I přes tento nedostatek však učitelé účastnící se 

tohoto projektu vysoce ocenili možnost diferenciace mezi jednotlivými žáky, a to 

zejména v rámci tříd, kdy žákům byly přidělovány úkoly podle jejich schopností ( 

ÚIV 1994).

Pokus o zavedení jednotné školy však nebyl úspěšně realizován, a tak 

byla až do roku 1948 nabídka vzdělání pro žáky nižšího sekundárního 

vzdělávání institucionálně roztříštěná.

Rok 1948 pak přinesl redukci vzdělávacích nabídek pro žáky druhého stupně 

na jedinou školu, která však bohužel nebyla inspirována jednotnou školou 

Václava Příhody. Této nové formě školy zcela chyběla vnitřní diferenciace a 

individuální přístup k jednotlivým žákům, naopak vedla k nivelizaci a unifikaci 

přístupu k jednotlivých žáků. Později docházelo k vnitřní diferenciaci podle 

schopností žáků, a to vytvářením tříd se speciálním zaměřením.

Špatná zkušenost s jednotnou školou pak vedla v roce 1990 k novele

4 „Právě tam, kde byla školská nejednotnost nejhlubší...nebylo u nich pevného pojítka dlouholetého společného 
života mládeže všech vrstev, lidu a inteligence, nebylo možnosti dát proniknout celý národ týmiž ideály a touž 
sociální, kulturní a národní výchovou, takže škola spíše prohlubovala politickou a třídní rozpoltěnost, nežli aby 
byla nástrojem scelení.“ ( Příhoda, V. 1945, str.l 1)
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školského zákona, která umožnila opětovný vznik víceletých gymnázií. 

S navázáním na předválečnou tradici však přišly i spory ohledně odůvodněnosti 

a prospěšnosti existence dualismu na úrovni nižšího středního vzdělávání.

11.2 Pro a proti víceletých gymnázií

Víceletá gymnázia byla zavedena coby alternativa plnění povinné školní 

docházky na 2. stupni základní školy pro nadané žáky, jejichž potřeby 

neuspokojuje nabídka vzdělání na základních školách. O toto tvrzení se opírá 

argumentace zastánců zachování víceletých gymnázií, kteří prosazují právo 

nadaných dětí na rozvoj podle jejich schopností a potřeb, přičemž šance 

studovat na víceletém gymnáziu je podle nich rovná pro všechny děti bez 

rozdílu. Proti tomuto tvrzení stojí názor, že selekce v raném věku je podmíněna 

spíše sociálně než intelektuálně, a tedy vede k diskriminaci sociálně a kulturně 

znevýhodněných žáků.

Spor o legitimitu existence víceletých gymnázií je vlastně vyjádřením různých 

hodnotových východisek. Na straně příznivců víceletých gymnázií se projevuje 

spíše individualistický liberální přístup, který předpokládá, že všichni lidé mají 

stejné příležitosti a záleží pouze na jejich vrozených schopnostech a úsilí, zda je 

využijí. Proto pro ně není dostatečným argumentem negativní dopad víceletých 

gymnázií na žáky, kteří zůstávají na základních školách i na tyto školy jako 

celek, protože je to důsledek jejich rozhodnutí nebo nedostatečnosti. Na druhé 

straně stojí přístup, který se také zaměřuje na individua, avšak tak, aby každý 

jednotlivec prospíval co nejlépe aniž by se tak dělo na úkor ostatních, tedy aby 

prospěch celé společnosti byl co nejvyšší. Tato druhá alternativa je spíše 

v souladu se současným směřování většiny evropských vzdělávacích systémů 

směrem k rovnosti přístupu ke vzdělání, zvyšování celkové vzdělanosti populace 

a udržování společenské soudržnosti.
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Zjištění, která přinášejí mnohá šetření5, že studenti víceletých gymnázií 

dosahují v průměru lepších výsledků než jejich vrstevníci na základních školách6 

není překvapivé. Spornou otázkou však je to, zda víceletá gymnázia opravdu 

poskytují obecně lepší vzdělání než základní školy, jak tvrdí jejich zastánci, nebo 

pouze těží z možnosti vybrat si své studenty, a tak pracovat s homogenní 

skupinou s dobrými studijními i intelektuálními předpoklady. Matějů a Straková 

(2003b) se ve své stati vyslovují spíše pro potvrzení druhé varianty7. Tato 

sociální selektivnost je jedním z klíčových argumentů v neprospěch víceletých 

gymnázií, neboť jsou z tohoto důvodu považovány za nástroj reprodukce 

vzdělanostních nerovností.

Přestože výše přidané hodnoty víceletých gymnázií je pravděpodobně nižší 

než se všeobecně předpokládá8, svým studentům jistě přináší řadu výhod (např. 

lepší materiální i personální vybavenost, jiný přístup vyučujících, odlišná 

atmosféra výuky). Otázkou však je, zda tyto výhody ( které jsou navíc, jak bylo 

výše uvedeno, poskytovány dětem s dobrým kulturním a sociálním zázemím) 

ospravedlňují negativní dopady na úroveň základních škol, které jsou existenci 

víceletých gymnázií často přisuzovány. Tento dopad je způsoben jednak 

odchodem žáků samotných, čímž třída ztrácí své tahouny, a vyučující přichází o 

partnera při vyučování, tak i tím, že „dobří“ vyučující následují dobré žáky na 

víceletá gymnázia. Na atmosféře výuky se tak podepisuje všeobecný pocit 

neúspěšnosti těch, kteří zůstali, který může ve svém důsledku znamenat ztrátu 

motivace jak žáků, tak učitelů. Proti tomu stojí argument, že na uvolněná místa

5 TIMSS - R 1999, který organizovala mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (International Association for 
Evaluation o f Educational Achievement -IEA), v České republice se ho zúčastnilo zhruba 3600 žáků PISA 2000, PISA 2003

6 Viz grafy č. 1,.2 a 3 v Příloze.
7P. Matějů a J. Straková ve své stati Role rodiny a školy v reprodukci vzdělanostních nerovností uveřejněné 
v Sociologickém časopise docházejí k závěru, že „Výsledky analýzy tedy nepodporují rozšířenou představu, 
podle které víceletá gymnázia významnou měrou přispívají k rozvoji schopností žáků. Rozdíly ve výsledcích 
žáků na konci povinné školní docházky (tedy u žáků víceletých gymnázií v polovině studia) do značné míry 
pouze odrážejí rozdíly, které mezi žáky existovaly již v době vstupu části z nich do víceletých gymnázií. Navíc 
se ukazuje, že tyto rozdíly, pokud je lze připsat působení víceletých gymnázií, jsou v rozhodující míře 
vysvětlitelné odlišným rodinným zázemím jejich žáků (vysoká homogenita). ( Matějů 2003b, str. 647)
8 Přidaná hodnota víceletých gymnázií, která by šla za vliv jejich specifické sociální skladby, je tedy mnohem 
menší, než se všeobecně předpokládá. Tato zjištění do značné míry zpochybňují hlavní argument pro existenci 
víceletých gymnázií, podle kterého tyto školy slouží efektivnějšímu rozvoji vědomostí a dovedností nadaných 
dětí.“ ( ibid, str. 647)
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nejlepších ve třídě musí nastoupit jiní žáci, kteří by jinak zůstávali ve stínu těch 

úspěšnějších a nová zodpovědnost, coby vůdce může působit pozitivně na jeho 

další rozvoj.

Argumentace zastánců i odpůrců víceletých gymnázií je v podstatě 

rovnocenná, a proto je pro přiklonění se k té či oné straně důležité to, jaký 

posuzovatel zaujímá postoj k selekci dětí.

V pohledu na selekci dětí podle jejich schopností existuje řada názorů od 

těch, které v ní spatřují jedinou možnost pro rozvoj jak dětí v intelektuálně 

nadaných, tak těch „pomalejších“ a všemi silami bojují proti tomu, co nazývají 

nivelizací či ubíjením talentů . Druzí spatřují právě v předčasné selekci největší 

zlo, která vytváří elity, jež nejsou určeny výhradně intelektem, ale i sociálním 

původem.

11.3 Víceletá gymnázia očima zahraničních expertů

Hodnocení zahraničních odborníků je bezpochyby jedním ze zdrojů poznatků 

o cestě, kterou nastoupila česká vzdělávací politika po roce 1989. Jejich pohled 

nezainteresovaných pozorovatelů, ve spojení se zkušenostmi a poznatky může 

být inspirací pro uskutečnění reforem českého školství

Kvalita a úroveň vzdělání populace jednotlivých států je důležitá pro její 

hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost, totéž je možné říci i o nadnárodní 

společenstvích, i proto se vzdělávání stalo jednou z prioritních oblastí i pro 

organizace soustředící se na ekonomické cíle. I proto Českou republiku, 

bezprostředně po jejím přijetí 21.12.1995 do Organizace pro hospodářský rozvoj 

a spolupráci, navštívila skupina examinátorů, výsledkem této návštěvy byla 

publikace „Zprávy o národní politice ve vzdělávání -  Česká republika“, ve které 

examinátoři ve spolupráci s českými odborníky vypracovali analýzu českého 

vzdělávacího systému a zejména formulovali doporučení, která by se mohla stát 

inspirací pro reformy českého školství.

10



O významu, který je přikládán vzdělávání se lze přesvědčit hned v úvodu 

zprávy : „Další transformace hospodářství společnosti však pravděpodobně - 

více než v minulosti -  závisí na znalostech, schopnostech a dovednostech 

populace. Pro českou vzdělávací politiku z toho vyplývá požadavek, aby 

zformulovala strategickou koncepci nejširšího rozvoje lidských zdrojů. Nová 

strategie by měla citlivě reagovat jak na utvářející se potřeby ekonomiky a 

společnosti, tak zájmy a aspirace mládeže a dospělých.“ (OECD 1996, str. 3).

Komise se zabývala celou vzdělávací soustavou, pro účely této práce se 

však zaměřím na její hodnocení vzniku a působení víceletých gymnázií. Zřízení 

víceletých gymnázií zařadilo Českou republiku k zemím se selektivním modelem. 

Hlavní problém však nebyl spatřován v selekci samotné, ale v tom „že výběr 

v tak časném věku (11-13 let) se fakticky opírá stejně o sociální jako studijní 

kriteria.“ (ibid, str. 117). Do budoucna spatřovali examinátoři nebezpečí vtom, že 

víceletá gymnázia budou vzhledem ke své atraktivitě odčerpávat stále větší podíl 

žáků dané věkové skupiny, což by podle nich mělo nevyhnutelné důsledky, „Za 

prvé, povede nejen k odebrání horní „šlehačkové“ vrstvy, avšak všech dobrých“ 

žáků ze základních škol, které jsou tak odsouzeny stát se školou pro žáky 

s průměrným a nízkým prospěchem. Za druhé, přemění gymnázium samé -  

alespoň v mnoha případech- na školu, která se již nebude moci zaměřit, jak o to 

nyní usiluje, na rozvoj výjimečných intelektuálních schopností jako svůj hlavní 

raison ďentre. Za třetí podkope náborovou základnu pro čtyřleté gymnázium.“ 

(ibid, str. 118).

Tyto obavy vedly k formulaci doporučení, podle kterého je třeba „Podpořit 

rozvoj škol širšího profilu na úrovni vyššího stupně základních školy a nižších 

ročníků víceletých gymnázií “( ibid, str. 182), jelikož diferenciace na vyšším 

stupni základní školy by poskytovala všem žákům stejnou příležitost rozvíjet se 

v souladu se svými schopnostmi, aniž by docházelo k segregaci tak, že by byla 

usnadněna prostupnost mezi oběma institucemi, jak pro žáky tak pro učitele, což 

by bylo výhodné také vzhledem k tomu, že základní školy by měly přístup ke 

kvalitním pedagogickým pracovníkům, kteří se koncentrují na víceletých 

gymnáziích.
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Ze strany MŠMT nebylo toto doporučení akceptováno, s odůvodněním, že 

„víceletá gymnázia poskytují vzdělání, které jiné školy nejsou schopny 

realizovat“ (ibid, str. 183).

V roce 1999 se v České republice konalo Mimořádné zasedání Výboru pro 

vzdělávání OECD, jehož předmětem bylo hodnocení vývoje vzdělávací soustavy 

po zpracování první zprávy a realizace formulovaných doporučení. Přestože ve 

svém úvodním projevu tehdejší ministr školství E. Zeman deklaruje, že „ na 

druhém stupni (...) zaměříme své úsilí na překonání sociálně nepříznivé 

dichotomie mezi základními školami a víceletými gymnázii.“(ÚIV 1999, str.10), 

víceletá gymnázia zůstala součástí vzdělávací soustavy České republiky, neboť 

segregace byla pro českou společnost, která má stále v živé paměti negativní 

zkušenost s jednotnou školou, přijatelnější než pokusy o nivelizaci. O 

neprůchodnosti zrušení víceletých gymnázií se E. Zeman přesvědčil při 

neúspěšném návrhu školského zákona v roce 2000. Přesto však doporučení 

examinátorů nezůstalo zcela bez účinku a myšlenka zrušit víceletá gymnázia se 

promítla do Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, 

schváleného vládou v únoru 2001 (viz. níže).

11.4 Vývoj legislativní úpravy víceletých gymnázií v českých zemích9

Víceletá gymnázia mají na území České republiky dlouholetou tradici, 

původně byla zavedena gymnázia s pětiletým či šestiletým studijním cyklem, 

k rozšíření osmileté studium došlo roku 1848 Exner-Benitzovou reformou 

středního školství. Potvrzena byla i Základním školským zákonem Františka 

Josefa II.. Ačkoliv se netěšila vždy všeobecné podpoře (viz. výše pokus V. 

Příhody o zavedení jednotné školy) kontinuita jejich existence byla přerušena až 

rokem 1948.

Mezi lety 1948 a 1989 byla v Československu zavedena povinná desetiletá 

školní docházka, z níž osm let absolvovali žáci společně na jednotné základní

9 Pro vyhledávání jednotlivých právních úprav byl použit systém ASPI.
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škole. V rámci jednotlivých škol však byly vytvářeny třídy se speciálním 

zaměřením (matematickým, jazykovým...). Tato praxe byla pouze krátce 

přerušena v letech 1967 až 1970, kdy byla experimentálně obnovena sedmiletá 

gymnázia jako alternativa základní školy na jejím druhém stupni, tento 

experiment byl však s postupující normalizací opět zrušen.

Definitivní obnovy se víceletá gymnázia dočkala až novelou školského 

zákona č. 171/1990 Sb., která spolu se zrušením jednotné školy a zavedením 

diverzifikace výuky, umožnila vznik víceletých gymnázií a to konkrétně 

ustanovením §15 odst.1 výše zmíněného zákona „Gymnázium má nejméně čtyři 

a nejvíce osm ročníků.“ . Tento krok byl veden přirozenou tendencí k restauraci 

násilně přerušené tradice těchto institucí, stejně jako potřebou poskytnout 

adekvátní možnost vzdělávání pro nadané žáky. Bylo to řešení akutního 

problému poskytnout vhodné vzdělání dětem, které se měly stát elitou nesoucí 

prapor české vzdělanosti, s touto dobrou myšlenkou však byla do českého 

vzdělávacího systému vnesena nesystémová složka, a vzhledem k podpoře jíž 

se v některých kruzích těší, budou pokusy o její odstranění provázeny bouřlivou 

diskusí.

Další úpravy se víceletá gymnázia dočkala v novele č. 138/1995 Sb., kdy 

byla uzákoněna délka studijních programů na gymnáziích na čtyři, šest a osm let 

(tím došlo ke zrušení pěti a sedmiletých gymnázií).

V roce 2000 byl ministrem školství E. Zemanem předložen návrh zákona10, který 

by znamenal postupné zrušení většiny víceletých gymnázií11, tento návrh byl 

výsledkem volby inklusivní cesty vzdělávání, a byl vytvářen „...především s 

ohledem na snahu odstraňovat selektivitu ve vzdělávání, rozdělování dětí podle 

spíše sociálních kritérií než studijních, předčasnost volby vzdělávací dráhy, 

apod." jak se uvádí v obecné části důvodové zprávy paragrafovaného znění 

zákona12, Tento návrh vyvolal bouřlivou diskusi na politické scéně i u laické a

10 Návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a 
o změně některých dalších zákonů (školský zákon) č. j. 1226/00
11 Rušena by byla všechna víceletá gymnázia výjimku by tvořila víceletá gymnázia vzniklá na základě 
mezinárodních dohod.
12 http://www.studentskestranky.cz/clanek.php7icM  1
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odborné veřejnosti, a nebyl přijat.

I nadále tak není otázka existence víceletých gymnázií jednoznačně 

vyřešena. Jedno je však jisté, bez ohledu na přesvědčivost argumentů byly 

pokusy o jejich zrušení neúspěšné. Přetrvávající diskuse vedla k pokusům o 

regulaci této specifické složky vzdělávacího systému jiným způsobem.

Výrazem snahy omezit rozdíly mezi vzděláním poskytovaným na základních 

školách a na gymnáziích bylo vyrovnání normativů (částka státní dotace placená 

školám za jednoho žáka), postupné vyrovnávání hodinové dotace druhého 

stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií a relativní omezení 

počtu žáků přijatých ke studiu na víceletých gymnáziích na maximálně 9% 

z dané věkové skupiny. Následně pak vytváření rámcových vzdělávacích 

programů, shodných a závazných pro druhý stupeň základní školy a nižší 

ročníky víceletých gymnázií, čímž bude usnadněna prostupnost obou institucí.

Zásahem do uspořádání byl zákon č. 561/2004 Sb., který rozdělil víceletá 

gymnázia na nižší a vyšší, přičemž přechod mezi nimi bude tvořen přijímací 

zkouškou, kterou budou moci absolvovat jak současní studenti, tak i zájemci z řad 

žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole, „Tímto se 

umožňuje, aby se ke vzdělávání ve víceletém vzdělávacím programu gymnázia 

mohli přihlásit i úspěšní žáci devátých ročníků základní školy, a naopak, aby 

se méně úspěšní žáci po nižším stupni gymnázia, kteří např. neuspějí při 

přijímacím řízení do vyššího stupně, mohli ucházet o přijetí do některých jiných 

vzdělávacích programů ostatních středních škol.“ (MŠMT 2004).

Jako oprávněné je možné vnímat výhrady považující rozdělení víceletých 

gymnázií přijímací zkouškou, které ve spojení s nutností na nižším stupni 

respektovat RVP pro 2. stupeň základní školy a na vyšším RVP pro gymnázia, 

vlastně vyprázdnění myšlenky víceletého gymnázia, které umožňuje jednak 

kontinuální výuku studenta s jednou koncepci, která navíc nebyla v polovině 

přerušena horečnou přípravou na přijímací zkoušky na úkor soustředění na 

běžnou výuku. Avšak pokud je existence víceletých gymnázií oprávněná, tedy 

poskytují takový typ vzdělání, který není možní jiným způsobem získat, pak by
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jim rozdělení do dvou částí nemělo být příliš na škodu, ba naopak. Stávají se 

sice na svém nižším stupni pouze alternativou základní školy, protože přichází o 

výsadu plynulého přechodu na střední školu, avšak stále ještě alternativou 

přinejmenším konkurenceschopnou. Navíc jim bude umožněno provést „revizi“ 

kvality výběru studentů na počátku studia, protože současná právní úprava 

neumožňuje přeřadit žáka na jinou školu bez souhlasu jeho a jeho zástupců, a 

tedy není možné vyloučit žáka jehož výsledky jsou dostatečné pro postup do 

dalšího ročníku, avšak jehož studijní výsledky neodpovídají studiu na výběrové 

škole.

Dalším argumentem pro zpřístupnění studia na vyšším stupni víceletých 

gymnázií také žákům 9. tříd může být to, že ( pokud jsou víceletá gymnázia elitní 

institucí) měli by na nich studovat ti nejlepší, tedy není důvod, aby jim byl 

odepírán přístup do „jejich“ instituce a „jejich“ místa byla obsazena horšími 

studenty pouze proto, že do 9. třídy studovali na jiném typu školy, pokud jsou 

schopno splnit vstupní předpoklady dané školy.

11.5 Vývoj přístupu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 
k víceletým gymnáziím po roce 1989

Po obnovení víceletých gymnázií v roce 1990 se tato instituce těšila 

podpoře MŠMT až do konce 90. let 20. století. Jejich zavedení vycházelo 

z postulátu, že „žákům s vyššími intelektuálními schopnostmi má být 

poskytováno náročnější vzdělávání než umožňuje základní škola s velmi 

heterogenní strukturou žákovské populace“ (SVP 1995). Setrvání na stanovisku, 

že víceletá gymnázia poskytují nejnadanějším dětem vzdělání, které jim jiné 

školy nejsou schopny poskytnout ( OECD 1996) vedlo vletech 1995 i 1999 

k odmítnutí doporučení zrušit víceletá gymnázia navrhovaného odborníky 

z OECD.

K obratu došlo v roce 2001, kdy se rušení víceletých gymnázií stalo jedním 

z důležitých předpokladů pro budoucí vývoj základního vzdělávání v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v České republice ( tzv. Bílé knize) schváleném
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vládou v únoru 2001. V tomto oficiálním dokumentu MŠMT se uvádí 

„Rozhodující změnou v základní škole je podstatné posílení jejího 2. stupně, ke 

kterému dojde v důsledku postupného rušení šesti a osmiletých vzdělávacích 

programů gymnázií.... Posílení 2.stupně se projeví i v podstatně větší 

diferenciaci výuky, v rozšíření volitelných a nepovinných předmětů a v nabídce 

různých forem zájmového vzdělávání a trávení volného času.“ ( MŠMT 2001,str. 

28). Cílem zrušení selektivní instituce víceletých gymnázií mělo být „Maximální 

rozvíjení potenciálu každého jedince, nejen určité preferované části populace. 

Znamená to omezení až odstranění selektivity: místo pouhého výběru studijně 

nejschopnějších a vylučování těch, kteří nestačí stanoveným požadavkům, 

poskytnout příležitost k maximálnímu rozvoji schopností všem bez rozdílu. Jde 

tedy o zásadní změnu orientace, o přizpůsobení vzdělávacího systému jedinci, o 

co největší možnou diferenciaci a individualizaci vzdělávání, o orientaci na 

osobnostní rozvoj. Z toho vyplývá nezbytnost diverzifikovat vzdělávací nabídku 

podle zájmu a schopností a také uplatňovat různé styly učení podle typu nadání. 

Vedou k tomu i poslední poznatky o různých dimenzích lidské inteligence, na 

které selektivní systémy nebraly zřetel“ (ibid, str. 17).

Poté co se ukázaly pokusy o zrušení víceletých gymnázií, ač podložené 

doporučeními mezinárodních i českých expertů, jak společensky, tak politicky 

neprůchodnými, zdá se, že ministerstvo zvolilo jinou cestu, která by mohla vést 

k témuž nebo podobnému cíli. Tímto cílem nemusí nutně být zrušení víceletých 

gymnázií, ale zrušení jejich obrazu jako jediné vhodné alternativy pro rodiče, 

kteří chtějí svým dětem poskytnout kvalitní vzdělání13.

O názoru české společnosti na víceletá gymnázia se více dozvídáme z 

výsledků výzkumů CVVM14 a PISA 15, podle kterých se většina dotázaných

13 O snaze umožnit základním školám být důstojnou alternativou pro víceletá gymnázia svědčí i výrok 
ministryně školství JUDr. P. Bůžkové :“Návrh dává základním školám šanci fungovat ve stejném režimu jako 
dnes pracují víceletá gymnázia a zřizovatelům větší šanci podpořit základní školy. Ty postupně dostávají 
prostředky, aby mohly pro druhý stupeň zajistit stejný rozsah výuky jako je na víceletém gymnáziu.“ (Právo 
31.12.2003, str. 1 - Titulní strana)

9 Výzkum Naše společnost 2003 - Aktuální problémy českého školství očima veřejnosti, uskutečněný 8.-15. 
září 2003, kterého se zúčastnilo 1030 respondentů, obyvatel České republiky starších 15. let vybraných kvótním 
výběrem.
15 Šetření PISA a PISA-L (doplňující dotazníky pro žáky a dotazník pro rodiče) uskutečněné na jaře 2003, 
kterých se v České republice zúčastnilo 6340 žáků devátého ročníku a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií.
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domnívá, že víceletá gymnázia umožňují dát dětem výrazně lepší vzdělání ( 63% 

respondentů výzkumu CVVM a 69,4% rodičů šetření PISA-L), a více než dvě 

třetiny předpokládá, že víceletá gymnázia výrazně zvyšují šanci na přijetí na 

vysokou školu ( CVVM 70%, PISA-L 79%). Pokud panují ve společnosti takové 

názory není překvapivé, že rodiče, pro které je vzdělání žádoucí hodnotou, 

usilují o umístění svých dětí na víceletá gymnázia. Na druhé straně téměř 

polovina dotázaných v obou výzkumech souhlasí s názorem, že kdyby kvalita 

základních škol byla vyšší, víceletá gymnázia by nemusela existovat (CWM 43%, 

PISA-L 47%), a to dává určitou naději, že pokud se podaří přiblížit úroveň základních 

škol víceletým gymnáziím, přestanou být víceletá gymnázia jedinou přijatelnou 

alternativou získání dobrého vzdělání a bude možné zredukovat jejich počet, tak by 

začala plnit úlohu, pro kterou byla zamýšlena, tedy stala by se výběrovou školou pro 

výjimečně nadané žáky. Ostatní děti by byly uspokojeny nabídkou základních škol a 

nedocházelo by tak k selekci v tak raném věku ve velkém rozsahu.

Krok správným směrem, vzhledem k odstranění znevýhodnění dětí ze 

sociálně slabších rodin, je zavedení bezplatné mateřské školy v posledním roce 

před nástupem do základní školy. Nedávno navržené rozšíření přístupu ke 

studiu na čtyřletých gymnáziích by mohl pomoci dětem, které musí dohánět 

nerovné startovací podmínky, k získání všeobecného středoškolského, potažmo

i vysokoškolského, vzdělání. Tak by (i sociálně podmíněná) selekce v raném 

věku neměla tak nezvratné důsledky.

Pokud by se podařilo udržet nastoupenou cestu přibližování základních škol 

víceletým gymnáziím, bylo by prosazování změn týkajících se víceletých 

gymnázií jistě snazší, protože ostří argumentů jejich zastánců by s rostoucí 

úrovní vzdělávání poskytovaného základními školami otupovalo. Tato cesta 

začíná kvantitativním (hodinové dotace, normativy) a formálním (společné 

Rámcové vzdělávací programy, dále RVP) zrovnoprávněním vyššího stupně 

základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Pro kýžený cíl je však 

třeba ji převést i na kvalitativní úroveň, tedy aby základní školy nastalé situace 

využily ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělání a tím si udržely dobré žáky ve 

svých lavicích.
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III. Nižší sekundární vzdělávání v celoevropském kontextu

111.1 Mezinárodní trendy vývoje nižšího sekundárního vzdělávání po 

druhé světové vá/ce16

Pokus navázat na vývoj vzdělávací soustavy před rokem 1948 je jistě 

pochopitelný, avšak tento vývoj byl přerušen na více než 40 let. Je otázkou, 

kam by dospěl pokud by k tomuto násilnému přerušení nedošlo. Je možné, že 

v souladu s téměř celoevropským trendem by postupně docházelo ke snižování 

selektivnosti vzdělávacího systému a k odkladu rozhodnutí o budou vzdělávací 

dráze do pozdějšího věku, případně k větší plynulosti výběru typu vzdělávání po 

ukončení primárného stupně. Tento předpoklad se může zdát odůvodněný 

zejména s přihlédnutím k výše zmíněným pokusům V. Příhody o reformu v 30. 

letech 20. století, kterou lze považovat spolu s výše uvedenými názory poslanců 

Sladkého a Uhlíře za výraz snahy o změnu struktury středního vzdělávání na 

nižším stupni. Taktéž reformy vzdělávacích struktur jiných zemí mohou svědčit 

ve prospěch této domněnky. Opětovné zavedení selekce dětí již ve věku 11 let 

totiž působí s přihlédnutím k vývojových trendům 2. poloviny 20. století jako 

ustrnutí v dnes již téměř opuštěném stadiu vývoje vzdělávacích soustav.

V západní Evropě lze v současné době pozorovat dva základní typy 

institucionálního uspořádání školství, a to model školy sjednocené a model 

selektivní.

III.1.1. Model sjednocené školy

V prvním zmíněném stráví žáci celou dobu povinné školní docházky či její 

převážnou část společně v jedné instituci. Tento model, který je v západní 

Evropě v současné době nejrozšířenější se uplatňuje ve dvou variantách. V čisté 

podobě tento model nalezneme ve skandinávských zemích a Portugalsku, kde 

žáci absolvují 9 let v jednotné základní škole 17, v rámci této jednotné školy však

16 Informace o jednotlivých zemích jsou čerpány z knihy M. Brdka a H. Vychové, 2004. Evropská vzdělávací 
politika. Programy, principy a cíle. Praha : ASPI Publishing

17 Ve Finsku absolvují žáci v jednotné základní škole 9 let z lOleté povinné školní docházky, v Dánsku
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dochází k diferenciaci, tak aby byly uspokojovány individuální potřeby žáků. 

Druhou variantu představují systémy s tzv. prostřední školou, které mají 

jednotlivé stupně povinného vzdělání striktněji odděleny a žáci si mohou již před 

ukončením povinné školní docházky vybrat z více vzdělávacích drah. Přesto 

v nich nedochází k tak časné segregaci jako u selektivního modelu.

Typickým představitelem modelu prostřední školy je Belgie, kde došlo v roce 

1971 k reformě tradičního selektivního středního školství, jejímž cílem bylo 

poskytnout každému dítěti vzdělání co nejlépe vyhovující jeho potřebám a 

schopnostem. Po ukončení šestiletého primárního stupně následují tři dvouleté 

cykly, přičemž první z nich s jednotným vzdělávacím programem umožňuje 

žákům, aby si zvolili vhodnou dráhu dalšího vzdělávání, kterou prostřednictvím 

volitelných předmětů nastoupí ve druhém cyklu, aby ve třetím zvolili konečnou 

sekci a obor. Také ve Francii, po ukončení základního vzdělávání v 11 letech, 

dochází k volbě zaměření v průběhu orientačního cyklu na nižší střední škole, 

kde se žáci postupně profilují prostřednictvím volitelných předmětů. V dalších 

zemích (např. Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko) je sice primární a sekundární 

vzdělávání institucionálně odděleno, avšak účastní se ho všichni žáci bez 

rozdílu.

III.1.2. Selektivní model

Druhým základním typem uspořádání vzdělávací soustavy je selektivní 

model, pro který je charakteristická selekce dětí v ranném věku. Tento model je 

typický pro německy mluvící země. V Rakousku žáci po ukončení 4. ročníku 

základní školy nastupují na základě závěrečného vysvědčení a školní zprávy do 

hlavní školy nebo do nižšího stupně vyšší všeobecně vzdělávací školy, které 

jsou obě dále vnitřně diferencovány podle schopností a zájmu studentů.

V Německu je základní škola také čtyřletá a po jejím absolvování jsou žáci 

rozdělováni do hlavní školy, reálky a gymnázia, všechny typy ukončení vzdělání 

nabízí integrovaná souhrnná škola, což umožňuje možnost volby mezi

navštěvují žáci do 9. ročníku lidovou školu, ve Švédsku je taktéž devítiletá , avšak třístupňová jednotná základní 
škola, stejně tak je tomu i v Portugalsku .
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jednotlivými větvemi ještě v dvouleté orientační fázi. K selektivnímu modelu 

můžeme zařadit i Velkou Británii, ve které po ukončení šestiletého základního 

vzdělání mohou žáci nastoupit do pěti typů škol 18.

II 1.2 Specifika českého vzdělávacího systému

Česká republika, jak vyplývá z výše uvedené charakteristiky vzdělávací 

soustavy některých Evropských států, není jedinou zemí, ve které žáci nejsou po 

celou dobu povinné školní docházky vyučováni společně ( Německo, Rakousko, 

Lucembursko, Irsko). Není ani jedinou zemí, ve které k rozdělování žáků dochází 

v poměrně raném věku (např. v Německu již ve 4. ročníku základní školy). 

Specifikum české vzdělávací soustavy spočívá v tom, jakým způsobem dochází 

k selekci žáků. Ve výše zmíněných zemích dochází k rozdělování všech žáků 

určitého věku a neděje se tak, jako v ČR, na základě jednoho testu, nýbrž je 

výběr další vzdělávací dráhy podložen předchozími studijními výsledky, 

úsudkem vyučujících a konzultací s rodiči. Další odlišnost souvisí s tím, že 

v ostatních zemích ve stejnou chvíli dochází k přechodu na jiný typ vzdělávání u 

všech dětí, tedy všechny děti, jejich rodiče i učitelé jsou postaveni před nutnost 

zvolit vhodnou vzdělávací strategii, tím lze předejít tomu, že děti pro jejichž 

rodiče nemá dosažení vyššího vzdělání velkou hodnotu ani neuvažují o možnosti 

změny školy a plynule pokračují na základní škole, přestože by pro ně nástup na 

víceleté gymnázium byl vhodnějším řešením.

Jako problematickou tedy není nutné vnímat instituci víceletých gymnázií 

jako takovou, ale způsob jakým jsou studenti vybírání, tedy přijímací zkoušky, 

kterých se účastní pouze žáci, kteří se rozhodnou tuto možnost využít. Pro 

jejich absolvování jsou studenti už předvybráni. Tento výběr však neodráží 

studijní výsledky, předpoklady a úsilí, ale rozhodnutí ucházet se o přijetí na 

víceleté gymnázium. Vzhledem k tomu, že se odehrává v nízkém věku dítěte, 

rozhodují spíše rodiče. Rozhodující pro volbu další vzdělávací dráhy tak nejsou 

schopnosti a nadání žáka, ale to zda jeho rodiče považují vzdělání za hodnotu o

18 Jedná se o gymnázium, střední technickou školu, střední moderní školu, všeobecnou střední školu a nezávislé 
(soukromé) střední školy, všechny mají povinnost realizovat národní kurikulum.
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niž je záhodno usilovat. Význam vzdělání oceňují spíše lidé, kteří jej sami 

dosáhly, proto není překvapivé, že ve výzkumu PISA tvořily děti ucházející se o 

studium na víceletém gymnáziu jejichž rodiče nemají maturitu pouze 7,6% 

všech uchazečů, 56,9% zájemců byly děti vysokoškolsky vzdělaných rodičů 19.

O tom, že víceletá gymnázia selhávají ve svém účelu poskytovat adekvátní 

vzdělání těm nejnadanějším studentům je možné se přesvědčit ve výsledcích 

výše zmíněného výzkumu TIMMS-R. Z jeho výsledků je zřejmé, že z deseti 

procent nejúspěšnějších řešitelů je pouze 40% studentů gymnázií20 a naopak 

víceletá gymnázia navštěvují i žáci, kteří dosáhli pouze podprůměrného 

výsledku21. Tato zjištění svědčí o tom, že způsob výběru studentů víceletých 

gymnázií není úspěšný při vyhledávání nejnadanějších žáků. Proto jednou z cest 

naplnění ideje víceletých gymnázií coby elitní instituce je změnit praxi výběru 

jejich studentů.

19 Viz.tabulka č. 1 v příloze.

20 Viz graf č. 4 v příloze.
21 V závěrečné zprávě z výzkumu vypracované ÚIV je uvedeno : „Zajímavá je skutečnost, že ač jsou žáci 
víceletých gymnázií údajně vybíráni z žáků nadprůměrných, v dolní polovině všech našich žáků se v matematice 
ocitlo 5,2 % a v přírodních vědách dokonce 11,1 % všech"žáků víceletých gymnázií. I když výskyt žáků s 
podprůměrným výsledkem v testu byl na některých gymnáziích četnější, nejsou tito žáci problémem pouze 
několika málo škol. Alespoň jednoho žáka s podprůměrným výsledkem v matematice i v přírodovědných 
předmětech měla polovina gymnázií.“ ( 'Palečková 2001, str. 26)
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IV. Navrhované řešení

V předchozím textu bylo ukázáno, že víceletá gymnázia jsou institucí 

problematickou. Na jedné straně je jistě potřeba umožnit mimořádně nadaným 

dětem přístup ke vzdělávání, které odpovídá jejich schopnostem a potřebám, 

pročež je jejich existence potřebnou. Na druhé straně se jedná o instituci, která 

je, podle názorů odborníků (podložených výsledky výzkumů), prostředkem 

reprodukce sociálních nerovností, a jenž má negativní dopad na kvalitu 

vzdělávání poskytovanou na druhém stupni základních škol, tedy většině dětí 

v daném věku.

Podle mého názoru by však víceletá gymnázia mohla sloužit jako prostředek 

vzestupné sociální mobility a ne jako nástroj reprodukce sociálních nerovností. 

Jelikož poskytují kvalitní vzdělání a svoje absolventy takřka předurčují 

k úspěšnému studiu na vysoké škole, přičemž vysokoškolské vzdělání je 

významným předpokladem k dosažení dobrého sociálního postavení. Aby však 

gymnázia plnila tuto funkci bylo by nutné změnit způsob, jakým jsou vybíráni 

jejich studenti. První překážkou je, že v současné době je i pouhé usilování o 

přijetí na víceleté gymnázium sociálně podmíněné, tento nedostatek by bylo 

možno vyřešit testováním všech žáků daného ročníku, jak je navrhováno v 

následující části. Druhá může být spatřována v nedokonalosti výběrového řízení 

tedy přijímacích testů, které by měly být konstruovány tak, aby dokázaly odhalit 

spíše studijní předpoklady a inteligenci žáků než znalosti, protože je riziko, že 

děti ze sociálně znevýhodněných rodin nestihly v průběhu poměrně krátkého 

období školní docházky dohnat rozdíly způsobené nerovnými startovacími 

podmínkami.

Také Matějů (2003b) považuje víceletá gymnázia za možný prostředek 

vzestupné vzdělanostní mobility (vycházeje z premisy, že víceletá gymnázia 

pozitivně ovlivňují vzdělávací aspirace), a to za předpokladu zpřístupnění studia 

na víceletých gymnáziích více dětem, čímž by se tam dostali ve větší míře i
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sociálně a kulturně znevýhodnění žáci22.

Změny současného stavu je možné vést dvěma směry prvním z nich je 

zachování současného dualismu na nižším stupni sekundárního vzdělávání a 

snaha o odstranění či zmírnění negativních dopadů, které tento systém má. 

Druhou možnost potom představuje sjednocení na tomto stupni a vytvoření 

jednotné, vnitřně diferencované školy.

IV. 1 Zachování víceletých gymnázií

Často diskutovanými otázkami je, kolik dětí má být odváděno z hlavního 

vzdělávacího proudu, tedy základních škol, aby nebylo narušeno jejich 

fungování a byly schopny poskytovat zbylým dětem kvalitní vzdělání? A jak 

zabránit tomu, aby výběr studentů nebyl do velké míry podmíněn jejich sociálním 

a kulturním zázemím? Na druhé straně nelze omezit opatření pouze na víceletá 

gymnázia i základní školy musí dojít změny, aby dobře plnily svoji funkci.

IV. 1.1 Kolik dětí má být přijímáno ke studiu

Jako problematické se jeví rozhodnutí kolika studentům by mělo být 

vzdělávání na víceletých gymnáziích poskytováno.

Experti z OECD upozorňovali na nebezpečí, které s sebou nese příliš velký 

počet přijímaných studentů, který odebráním i průměrných žáků ohrožuje smysl 

základní školy jako možné alternativy pro přístup k vysokoškolskému vzdělání. 

Omezením počtu přijímaných studentů by mohlo dojít přirozenou cestou 

k zvyšování kvality základních škol, protože odchod pouze nejnadanějších žáků 

(tedy relativně malého počtu) by neznamenal vážný zásah do fungování školy.

22„Je však možné předpokládat, že kdyby se dostupnost studia na víceletém gymnáziu výrazně zvýšila a víceletá 
gymnázia by se otevřela pro žáky ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, mohl by tento typ školy 
působit jako nástroj vzestupné vzdělanostní mobility tím, že by u těchto žáků pozitivně ovlivňoval jejich 
aspirace na další vzdělání. Tento krok však v sobě skrývá mnohá nebezpečí. Naše analýza ověřila, že studium na 
víceletém gymnáziu jeho žákům z hlediska rozvoje jejich vědomostí a dovedností ani neškodí, ani neprospívá, 
ale neříká nic o tom, zda odchod žáků na víceletá gymnázia škodí či prospívá žákům, kteří zůstali na základních 
Školách.“ (Matějů 2003b,.s. 648 )
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Na druhé straně Matějů ( viz poznámka pod čarou č. 20) považuje za možné 

řešení i rozšíření počtu přijímaných tak, aby i sociálně znevýhodněné děti mohly 

využít nabídky víceletých gymnázií jakožto vstupenky k vysokoškolskému 

vzdělání. Otázkou, kterou ve své práci neřeší je osud zbylých žáků na 

základních školách a základních škol jako takových.

Podle mého názoru by měl být počet studentů na víceletých gymnáziích 

omezen tak, aby na základních školách zůstal dostatečně pestrá skladba včetně 

žáků aspirujících na studium na vysoké škole. Základní školy tak měly možnost 

usilovat o to, stát se konkurenceschopnou alternativou v cestě za vysoko

školským vzděláním, a tedy motivaci zvyšovat kvalitu poskytovaného vzdělání. 

Pokud by na víceletá gymnázia měl přístup velký počet dětí hrozilo by, že na 

základních školách děti s vysokoškolskými aspiracemi nebudou a poskytované 

vzdělání se přizpůsobí očekáváním těchto žáků a tedy by již nebylo cesty zpět 

k možnosti jednotné školy. Víceletá gymnázia by tedy měla být nadále elitními 

školami, ba elitnějšími.

IV. 1.2 Jakým způsobem mají být studenti vybíráni

Další otázkou, na kterou je třeba nalézt odpověď je, jak zajistit aby na 

víceletých gymnáziích studovali ti opravdu nejnadanější. Ideální vstupní branou 

by mohly být testy, které by absolvovali všichni žáci příslušných ročníků 

základních škol, přijati by tak byli opravdu nejnadanější studenti, a ne ti 

nejúspěšnější z těch, kdo se rozhodli zkusit štěstí, na té které konkrétní škole.

Proto by se testy měli absolvovat všichni žáci daného ročníku základní 

školy.V rámci daného regionu23 by pak byli vybrány nejúspěšnější děti. V této 

fázi jsou možná dvě řešení, jak rozdělit žáky na konkrétní gymnázia. Prvním 

z nich je postupovat podle preferencí žáků, bez ohledu na požadavky gymnázia, 

což by byl přístup nejlépe odpovídající náhledu žáka jako klienta, který si vybírá 

svoji vzdělávací dráhu z možných nabídek. Student, který zvládl testy nejlépe

23 Ještě spravedlivějšího postupu by bylo možné dosáhnout realizací přijímací testů v rámce celé republiky, 
avšak v tak nízkém věku není možné očekávat takovou mobilitu dětí ani ji požadovat.
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by měl právo zvolit si gymnázium, které by nejlépe vyhovovalo jeho 

požadavkům. Takto by postupně, podle úspěšnosti a preferencí, docházelo 

k rozdělování studentů do jednotlivých gymnázií. Každý žák by si vytvořil 

seznam (regionálně) dostupných víceletých gymnázií podle svých preferencí24, 

tyto požadavky by pak byly postupně uspokojovány v pořadí podle toho, jak byl 

student úspěšný v testech.

Druhá možnost by na druhé straně respektovala požadavky gymnázií, která 

mohou poskytovat vzdělání různého zaměření a podle toho si také vybírat 

studenty. V rámci daného regionu by gymnázia k všeobecnému celostátně 

shodnému testu měla možnost přiřadit několik specifických otázek, podle kterých 

by se rozhodovala, o které z úspěšných studentů se bude prioritně ucházet. Poté 

by tyto studenty oslovila, pokud by se jednoho studenta ucházelo více gymnázií, 

měl by tento možnost volby.

Kompromisním řešením by bylo vytvoření preferenčních žebříčků jak žáky tak

i gymnázii, tyto by se vzájemně zkonfrontovali. Tímto způsobem by každý získal 

relativně to nejlepší z toho, co je pro něj dostupné. Proti takovému rozmístění by 

však bylo možné se odvolat.

Tento postup je jistě administrativně poměrný nároční, avšak při současném 

stavu informačních technologií je rozhodně řešitelný. A podle mého názoru by to 

byl systém relativně nejvíce spravedlivý, protože by nedocházelo k tomu, že 

nadaní žáci pro velký zájem na jimi vybraném gymnáziu neuspějí, zatímco na 

jiném gymnáziu by byli úspěšní.

Tímto způsobem, spolu se snížením kapacity víceletých gymnázií, by mohlo 

dojít k naplnění myšlenky víceletých gymnázií coby školy pro nejnadanější děti.

24 Tyto seznamy by měly být výsledkem společného rozhodování žáka, rodičů a učitelů, tak aby se podařilo 
sestavit pořadí, co nejlépe vyhovující danému jedinci a předešlo se chybám v důsledku nedostatečné 
informovanosti rodičů.
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IV. 2 Jednotná škola

Na druhé straně stojí stejně možná i více relevantní požadavek, aby všechny 

děti byly vzdělávány co nejdelší dobu společně.

Ideálním řešením tohoto požadavku by bylo vytvoření jednotné, avšak 

diverzifikované základní školy, kterou by navštěvovaly všechny děti společně, a 

která by jim dokázala poskytnout podmínky pro rozvoj podle jejich schopností a 

potřeb, aniž by docházelo k selekci či segregaci. Tato diferenciace by probíhala 

v rámci jedné školy a ne institucionálním oddělení dětí podle schopností, které 

skutečně může vést k elitářskému vnímání. Toto řešení je pravděpodobně finančně, 

organizačně i personálně nejnáročnější, pokud však má být ve středu zájmu dítě, a to 

každé dítě, pak je asi nejlepší.

Diferenciace v rámci školy, kde mohou děti být rozděleny v různých předmětech 

do adekvátních skupin pak řeší i problém jednooborově talentovaných dětí. Děti by si 

tak zároveň mohly uvědomovat, že každý vyniká v něčem, v ideálním případě by do 

diferenciace měly být zahrnuty i praktické předměty, ve kterých by vynikaly manuálně 

talentovaní žáci, kteří by pak lépe snášely průměrné či podprůměrné výsledky 

v jiných oblastech, naopak děti nadané intelektuálně by dokázaly ocenit i manuální 

práci, protože by s ní přišly do kontaktu jako hodnotnou činností, která také vyžaduje 

určité předpoklady a umění.

Dalším pozitivním důsledkem prodloužení společné školní docházky by bylo 

posunutí definitivního rozhodnutí o další vzdělávací dráze do vyššího věku, kdy už 

dochází do značné míry k vyrovnání rozdílů způsobených sociální nerovností a volba 

školy je spíše výsledkem rozhodnutí žáků než jejich rodičů.

Takovéto řešení je však po všech stránkách velmi náročné. Za jeho alfu a 
omegu je možné považovat financování. V situaci, kdy je třeba přistupovat ke 
každému žákovi individuálně se zohledněním jeho osobnosti, je velký počet žáků 
ve třídě neúnosný.

26



V. Závěr

Za hlavní problém českého vzdělávacího systému je možné označit jeho velkou 

selektivitu. Selekce je navíc prováděna již v raném věku, kdy je do značné míry 

sociálně podmíněna. Největším zdrojem tohoto problému je existence dualismu na 

nižším stupni sekundárního vzdělávání. Který je jednak považován za nástroj 

reprodukce sociálních nerovností, prostřednictvím něhož se nejlepšího vzdělávání 

nedostává nejnadanějším dětem, ale dětem jejichž rodiče považují vzdělání za 

usilování hodné, což jsou většinou příslušníci vyšších vrstev. A zároveň má 

negativní důsledky pro základní školy a přebrané žáky, kteří v nich zůstávají na 

druhém stupni.

Přístup ministerstva školství k této problematice zaznamenal vývoj od 

bezvýhradné podpory tohoto systému přes pokusy o odstranění této instituce z české 

vzdělávací soustavy po současnou snahu o zrovnoprávnění vzdělání poskytovaného 

na nižším stupni víceletých gymnázií a druhém stupni základních škol, a to po 

stránce materiální i obsahové. Kroky ministerstva však po většinou směřují pouze 

k omezení negativních dopadů existence dualismu na základní školy, jen málo 

opatření (snad žádné, s výjimkou zavedení bezplatné předškolní docházky) směřuje 

k odstranění sociální selektivnosti tohoto systému.

Navrhovaná řešení usilují o to, aby každé dítě mělo přístup ke vzdělávání, které 

odpovídá jeho potřebám a schopnostem, a to bez ohledu na jeho sociální původ, 

tedy o odstranění dalšího znevýhodňování sociálně znevýhodněných.

Omezení sociální selektivnosti by mohlo být dosaženo prodloužením společné 

školní docházky všech dětí v rámci vnitřně diverzifikované jednotné školy. V jejímž 

průběhu by došlo k vyrovnání nerovností způsobených sociální znevýhodněním.

je však možné institucionální dualismus zachovat, avšak je třeba odstranit 

sociální podmíněnosti výběru dětí do víceletých gymnázií. Proto jsou předmětem 

kritiky přijímací zkoušky, které by podle návrhu měly absolvovat všechny děti, čímž 

by se zrušil sociální předvýběr, ke kterému v současné době dochází. Dalším
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důležitým předpokladem je eliminaci negativních důsledků existence víceletých 

gymnázií na základní školy, které by mělo být dosaženo omezením kapacity této 

instituce. Po přijetí takových opatření by mohl být dualismus zachován, přičemž by 

si podržel svoje pozitivní stránky a negativní by byly do značné míry omezeny.
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Graf č. 1
Rozdíl v procentuální úspěšnosti žáků základních škol a víceletých gymnázií

Příloha 1

Z d ro j: TIMSS-R (Zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu) 

=3600 (10% studentů víceletých gymnázií)

Graf č. 2
Úspěšnost žáků v posledních ročnících ZŠ a odpovídajících ročnících 

víceletých gymnázií v testu čtenářské a matematické gramotnosti

Zdroj :Výzkum PISA 2000 (Výsledky českých žáků ve výzkumech 1995-2000)



Graf č. 3
Výsledky žáků jednotlivých typů škol

ZS b«z xamflrani 23 se zamtfanim Vk«l*tá gyrméaa

Zdroj : PISA 2003 

Graf č. 4

Rozdělení výsledků z matematiky pro žáky základních škol a víceletých 
gymnázií

Z d ro j: Zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu TIMMS 1999, 

N = 3600 (10% studentů víceletých gymnázií)
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Graf č. 5
Kde studu jí naši nejlepší žáci ?

Zdroj : PISA 2003 (Učení pro život)
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Současný stav českého nižšího sekundárního vzdělávání, tedy existence 
paralelního selektivního vzdělávání na tomto stupni je zcela protichůdný trendům 
v západní Evropě, která směřuje k jednotnému vzdělávání na nižší sekundární 
škole, kdy i na různých typech škol docházelo v 80. a 90. letech 20. století ke 
sbližování učebních osnov. Cílem této práce je na základě teoretické a empirické 
analýzy posoudit výhody a nevýhody roztříštěnosti nižšího sekundárního vzdělávání 
v České republice. Předložím jakým způsobem je tato situace hodnocena 
mezinárodními experty, českou odbornou veřejností i ministerstvem školství, a jak se 
vývoj jeho přístupu promítá do české legislativy. Dále budu zjišťovat, jak tuto situaci 
vnímají žáci, studenti a pedagogové. Na základě této analýzy se pokusím navrhnout 
řešení, které by umožňovalo rozvoj schopností všech dětí.

Osmiletá gymnázia budí rozporné reakce již od svého obnovení v roce 1989. 
Jejich zastánci v nich spatřují nezbytný nástroj pro výchovu elit, které zajistí 
úspěšnou budoucnost celé společnosti. Také předpokládají, že mohou sloužit jako 
prostředek vzdělanostní a sociální mobility, který je přístupný všem dětem a přístup 
k nim závisí pouze na jejich schopnostech. Jejich odpůrci je naopak považují 
z neodůvodnitelný zdroj selekce a prostředek reprodukce vzdělanostních nerovností, 
protože předpokládají, a mnohé výzkumy tento předpoklad potvrzují, že přístup na 
víceletá gymnázia je sociálně podmíněný a větší šanci získat tento typ vzdělání, a 
tedy určité výhody do budoucího života, mají děti z lépe sociálně postavených rodin 
jejichž rodiče dosáhli středního a vyššího vzdělání nezávisle na jejich schopnostech. 
Častým předmětem diskusí jsou též dopady, které má odchod dětí ze základních škol 
na jejich kvalitu.

Základní otázkou tedy je jaké dopady má selekce dětí v 5. třídách základních škol, 
zhodnocení výhod a nevýhod, které tento systém přináší studentům gymnázií, 
žákům škol, jejich pedagogům i společnost jako celku.

Příloha 2
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Metodologie
Práce bude tvořena kompilací a komparací teoretických přístupů, analýzou 

legislativní úpravy nižšího sekundárního vzdělávání a výsledky kvalitativního 
výzkumu studentů tercií osmiletého gymnázia a žáků osmých tříd základních škol.

Struktura práce

V první, teoretické, části budou diskutovány následující oblasti:
Hodnocení dualismu základních škol a osmiletých gymnázií mezinárodními experty. 
Hodnocení dualismu základních škol a osmiletých gymnázií a jeho dopadů na

vzdělanostní nerovnosti českou odbornou veřejností.

Vývoj postoje Ministerstva školství k selektivnosti vzdělávacího systému a jeho 

legislativní vyjádření.

Druhá, empirická, část bude tvořena analýzou rozhovorů a esejů aktérů, kterých 
se současná situace a její změny týkají.
Hodnocení selekce v pátých třídách studenty, žáky a pedagogy, jejich vnímání 
dopadů legislativních změn v této oblasti.

Ve třetí části se pokusím na základě předchozích analýz navrhnout řešení, které by 
reflektovalo všechna zjištění a umožňovalo zachování výhod, které tento systém 
přináší při eliminaci nevýhod, jež s sebou nese.
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