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Abstrakt 

Lidové vysoké školy jsou instituce vzdělávání dospělých, které vznikly v Dánsku 

v polovině 19. století a vyznačují se specifickým hodnotovým zaměřením a přístupem 

k vyučování. Diplomová práce zpracovává problematiku lidových vysokých škol od jejich 

vzniku, přes historický vývoj až po současnou podobu a společenskou funkci. Práce dále 

prověřuje možnost ukotvení vybraného modelu lidové vysoké školy v českém prostředí, a 

to v rámci Městské knihovny v Praze (MKP). V teoretické rovině práce identifikuje potřebu 

změny české legislativy a zajištění stálého zdroje financování pro reálné začlenění lidové 

vysoké školy do systému veřejných knihoven. Provedené šetření kvantitativního 

charakteru pak potvrzuje zájem čtenářů MKP o knihovnu jako instituci poskytující 

vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé.  

 

Klíčová slova 

lidová vysoká škola, liberální vzdělávání, aktivní občanství, celoživotní učení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Abstract 

Folk high schools are adult education institutions established in Denmark in the 19th 

century, being known for their focus on specific values and approach to teaching. The 

diploma thesis covers the topic of folk high schools from the period of their establishment, 

throughout the historical evolution of the concept, until the current situation of folk high 

schools and their social function. The thesis examines the possibility of integration of the 

selected model of folk high school in Czech Republic, more specifically within the 

Municipal Library of Prague (MLP). At the theoretical level, it was identified that it is 

necessary to adapt the Czech legislation and provide a fixed financial cover, in order to 

incorporate the folk high school to the system of public libraries in reality. Conducted 

quantitative research confirms the interest of users of the Municipal Library of Prague in a 

library as an adult education activities provider.  

 

Key words 

folk high school, liberal education, active citizenship, lifelong learning 
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0 Úvod 

Lidová vysoká škola je unikátní instituce vzdělávání dospělých, která vznikla v 19. století

v Dánsku a postupně se rozšířila i do dalších, zejména západoevropských, zemí. Lidové 

vysoké školy se vyznačují specifickým liberálním přístupem k vyučování, hodnotovým 

zaměřením a obvykle plní více společenských funkcí. V době svého vzniku sloužily lidové 

vysoké školy jako nástroj řešení některých společenských problémů, kdy prostřednictvím 

vzdělávání byly široké veřejnosti komunikovány určité hodnoty a ideje. V kontextu 

současných evropských sociálních a politických transformací vnímám dnes význam 

takové instituce jako zcela zásadní. Zlepšování obecné informovanosti a posilování 

hodnot, jakými jsou tolerance a solidarita, považuji za důležitý úkol, který mohou lidové 

vysoké školy pomáhat plnit. V zahraničí dnes existují různé koncepty lidových vysokých 

škol, které si takové cíle kladou. 

Tato myšlenka, společně se snahou prozkoumat vzdělávací instituci, která v České 

republice není zastoupena, mě vedly k výběru lidových vysokých škol (dále také LVŠ) 

jako tématu diplomové práce.  

Problematika lidových vysokých škol je vyčerpávajícím způsobem pokryta autory ze 

skandinávských zemí a Finska, kde koncept vznikl a má nejdelší tradici. Literatura 

tamějších autorů se tématu věnuje podrobně, nicméně zdroje jsou často v původním 

jazyce. Stejně tak Německo a další německy mluvící země, kde je koncept lidové vysoké 

školy výrazně zastoupen, nabízí literaturu, odborné články a statistiky převážně 

v němčině. Přestože je většina publikací v původním jazyce, lze najít i zdroje v angličtině, 

ze kterých jsem vycházela téměř výhradně. Odborná literatura v českém jazyce nepřináší 

ucelený přehled o této problematice, přestože, jak se domnívám, lze najít v tomto 

zahraničním konceptu mnoho inspirativních podnětů pro systém českého vzdělávání 

(dospělých). Přesto existuje autor českého původu, Jindra Kulich, který žil a publikoval v 

Kanadě a zpracoval odbornou literaturu k tématu lidových vysokých škol, v anglickém 

jazyce. Kulich (1964) se věnuje zkoumání klasického modelu lidových vysokých škol, a 

rovněž sleduje vývoj tohoto konceptu v jiných zemích včetně zemí střední a východní 

Evropy a Pobaltských republik (2002). Jeho dílo však nepokrývá instituce blízké lidovým 

vysokým školám, které vzniky v Československu v první polovině 20. století. K zachycení 

situace v Československu jsem tedy vycházela ze zdrojů výhradně českých autorů, kteří 

se zabývali příbuznými tématy, jako jsou lidová osvěta a lidová výchova. 

Předkládaná diplomová práce má v první řadě poskytnout čtenáři nikoliv vyčerpávající, ale 

přesto komplexní přehled o problematice lidových vysokých škol, od doby jejich vzniku, až 
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po současnou situaci. V tomto přehledu je pak nezbytné zachytit charakteristiky instituce 

lidové vysoké školy, tak aby bylo možné dále pracovat s úvahou o její implementaci 

v českém prostředí. V návaznosti na snahu najít možnosti zařazení lidové vysoké školy do 

kontextu českého vzdělávání dospělých, je dílčím záměrem práce zjistit, jaké jsou 

příležitosti nebo naopak bariéry pro včlenění tohoto konceptu do systému veřejných 

knihoven, konkrétně Městské knihovny v Praze (MKP). Na základě výběru MKP jako 

instituce, která by mohla sdružovat funkce knihovny a lidové vysoké školy, je pak nutné 

ověřit také zájem u „koncových uživatelů“, pomocí empirického šetření. Cílem práce a 

zároveň záměrem dotazníkového šetření je tedy otestovat vybraný koncept lidové vysoké 

školy u potenciálních účastníků vzdělávání, v tomto případě čtenářů Městské knihovny 

v Praze. V kontextu celé výzkumné činnosti v oblasti lidových vysokých škol a zejména 

pak výsledků dotazníkového šetření by měla být výstupem práce také určitá doporučení k 

podobě lidové vysoké školy v českém prostředí, ta však hrají pouze roli určitého doplňku 

k hlavnímu cíli práce. 

Východiskem celé diplomové práce bylo získávání a studium primárních a sekundárních 

zdrojů k tématu lidových vysokých škol. Po zpracování problematiky z hlediska 

historického vývoje i současného stavu byl, v závislosti na analýze těchto informací a 

přehledu současného stavu vzdělávání dospělých v České republice, vybrán konkrétní 

zahraniční model lidové vysoké školy pro úvahy o zasazení do českého prostředí. V 

závislosti na studiu problematiky lidových vysokých škol jsem dospěla k názoru, že lidová 

vysoká škola by neměla být do českého prostředí implementována jako samostatná 

instituce. Vzhledem k důležitým znakům LVŠ, kterými jsou jejich místní dostupnost a 

obecné povědomí o této instituci, jsem zvolila veřejné knihovny jako organizace, které by 

mohly poskytovat rozvojové a vzdělávací aktivity pro dospělé a převzít tak další úlohu, roli 

lidových vysokých škol. Pro účely šetření byla vybrána Městská knihovna v Praze, jež má 

v hlavním městě hustou síť veřejných knihoven. Šetření probíhalo tedy v první řadě 

s odborníky z Městské knihovny v Praze, přičemž byly sledovány podmínky pro aplikaci 

LVŠ v rámci knihovny v hypotetické rovině. Dále proběhl sběr dat kvantitativního 

charakteru v Městské knihovně v Praze, na výběrovém souboru čtenářů MKP, kteří 

v šetření zastupují skupinu potenciálních účastníků vzdělávání v rámci lidové vysoké 

školy. Konkrétním výzkumným problémem dotazníkového šetření pak bylo zjištění zájmu 

čtenářů MKP o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro 

dospělé a získání názoru čtenářů na skupinu kurzů reprezentujících vzdělávací nabídku 

typickou pro vybraný model lidové vysoké školy.  

Diplomová práce nabízí v první kapitole pohled na vznik a historický vývoj lidových 

vysokých škol v Dánsku a dalších evropských zemích, kam se tento koncept rozšířil. 
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Pozornost je věnována původní i současné podobě s ohledem na národní odlišnosti 

jednotlivých modelů lidové vysoké školy. Druhá kapitola podrobněji představuje 

současnou dánskou, německou a vlámskou koncepci lidové vysoké školy, sledovanou v 

šesti základních kategoriích, kterými jsou legislativní úprava, financování, účast dospělé 

populace na vzdělávání, společenský kontext této instituce, charakter vyučování a 

nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit. Poslední z kapitol je věnována návrhu 

aplikace konceptu lidové vysoké školy v rámci Městské knihovny v Praze.  

 

Na tomto místě bych také ráda poděkovala vedoucímu své diplomové práce,

PhDr. Martinovi Kopeckému, Ph.D., za cenné připomínky, vstřícnost a čas, který této práci 

věnoval. Velký dík patří také Mgr. Tereze Bártlové, za odborné konzultace k metodologii 

práce a poskytnutou podporu.  
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1 VZNIK A HISTORICKÝ VÝVOJ LIDOVÝCH VYSOKÝCH ŠKOL 

Systémy vzdělávání dospělých se v jednotlivých zemích liší v závislosti na mnoha 

faktorech. Jsou formovány historickými a kulturními aspekty, vyvíjí se v kontextu aktuální 

sociální a vzdělávací politiky a mají různé priority. Instituce vzdělávání dospělých, tak 

mohou mít nejen kvalifikační a vzdělávací funkci, ale jejich úkolem může být i rozvoj 

osobnosti jednotlivce, rozvoj komunity nebo řešení společenských problémů. 

Jedním z konceptů, který získal výsadní postavení ve vzdělávacích systémech několika 

evropských zemí, jsou instituce vzdělávání dospělých s názvem lidové vysoké školy. 

Právě lidové vysoké školy představují vzdělávací zařízení s rozšířenou společenskou 

funkcí.  

Dle definice Palána (1997, s. 64) je název lidové vysoké školy překladový pojem pro 

rakouské a německé Volkshochschule nebo lidové vysoké školy ve Skandinávii 

(označované jako folkhogskola, folkehojskoler, fokehögskoler). Jedná se o tradiční, 

obvykle státní nebo státem podporované instituce vzdělávání dospělých, které jsou ve 

skandinávských zemích často internátní. 

Terminologie v českém jazyce v tomto případě není zcela jednotná, byť jde o nepatrný 

rozdíl. Kamil Škoda (1996) používá pojem vysoké školy lidové, nicméně Trnka (1970) a 

Palán (1997), používají pro popis výše zmíněných institucí název lidové vysoké školy. 

Chtěla bych se tedy držet jednotné terminologie a dále používat spojení lidové vysoké 

školy nebo odpovídající zkratku LVŠ. 

 

1.1 Základní charakteristiky lidové vysoké školy 

Koncept lidové vysoké školy ve své původní podobě, tak jak vznikl v Dánsku v 19. století, 

v současné době existuje ve skandinávských zemích a ve Finsku1. Přestože lidové vysoké 

školy zde prošly určitým nezbytným odklonem od původního modelu LVŠ, chtěla bych je 

v této práci nadále označovat jako lidové vysoké školy klasického nebo tradičního typu. 

Důvodem je skutečnost, že stále udržují internátní formu vzdělávání, respektují původní 

principy vyučování a funkce této instituce a jsou klasickému modelu ideově velmi blízko. 

Tento klasický model představuje vzdělávací zařízení pro dospělé, které poskytuje 

neformální vzdělávání s cílem zprostředkovat účastníkům možnost osobního rozvoje, 

                                                           
1
 Pojem skandinávské země v nejužším smyslu nezahrnuje Finsko, budu tedy v této práci užívat pojem 

Skandinávie a skandinávské země jako označení pouze pro Norsko, Švédsko a Dánsko. V případě, že budu 
popisovat LVŠ ve skandinávských zemích a Finsku, budu používat spojení severské lidové vysoké školy. 
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rozšíření obzorů a učení se v rámci komunity ostatních studentů, kteří spolu bydlí po dobu 

celého kurzu. Základním principem je aspekt vzdělávání pro život (anglicky „learning for 

life“), tedy učení, které pomáhá lidem řešit otázky každodenního života. 

Tradiční lidové vysoké školy jsou vybudovány na dvou základních principech. První z nich 

označuje Kulich (1964, s. 417) jako „living word“, tedy že škola funguje jako ideový 

protiklad ke klasickým zkostnatělým vzdělávacím institucím Dánska 19. století, kde se 

vyučovalo převážně v latině (v mrtvém jazyku, tedy „dead word“). Stejně tak „living word“ 

v tomto smyslu znamená snahu o změnu pedagogického přístupu, tedy předávání látky 

vyprávěním a diskuzí namísto statického studia knih v latině. Druhým klíčovým prvkem je 

vyučování v mateřském jazyce a adaptace jeho obsahu s ohledem na obyčejné lidi. 

Vzdělávání se tak stává dostupnější i pro nižší vrstvu obyvatelstva. 

Instituce, jakými jsou lidové vysoké školy, bývají velmi často spojovány s pojmem liberální 

vzdělávání. Tento termín vyjadřuje další z klíčových charakteristik LVŠ, ať se jedná o 

původní model, nebo dnešní podobu lidových vysokých škol. Liberální vzdělávání je 

v tomto pojetí Benešem (2014, s. 132) definováno jako: „neutilitaristické, osobnost 

rozvíjející vzdělávání ve smyslu svobodných umění středověké univerzity (liberal arts), 

nejde tedy o znalosti využitelné přímo v profesním životě.“ 

Lidové vysoké školy se v průběhu let rozšířily i do dalších, zejména evropských zemí, kde 

se jejich podoba více či méně modifikovala. Zejména prvek internátního zařízení se 

většinou neobjevil v alternacích na model klasické lidové vysoké školy. Stejně tak se 

můžeme v některých zemích setkat i s nabídkou kurzů z oblasti formálního vzdělávání, 

které poskytuje právě lidová vysoká škola, byť původní myšlenka s tímto typem 

vzdělávání nepočítala. 

I přesto však lidové vysoké školy ve své novější podobě ctí zásady tradičního modelu, 

zejména v hodnotovém zaměření učení. Aspekt vzdělávání pro život zůstal základním 

kamenem těchto institucí. 

 

1.2 Vznik a vývoj lidových vysokých škol v Dánsku 

Jak již bylo zmíněno, první lidová vysoká škola vznikla v Dánsku, a to v roce 1844. 

Impulzem pro vybudování takovéto vzdělávací instituce byla snaha vymanit se 

z narůstajícího kulturního a společenského vlivu německy mluvící vyšší třídy, která v 

Dánsku v té době dominovala. Duchovním otcem myšlenky lidových vysokých škol byl 

kněz, spisovatel a pedagog Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, nicméně o širší 
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implementaci tohoto konceptu se zasadil jiný dánský pedagog, Christen Kold. Kold, který 

byl inspirován Grundtvigovou myšlenkou a sám podporoval liberální učení na všech 

úrovních vzdělávání, během svého života založil více lidových vysokých škol než samotný 

N. F. S. Grundtvig a zasadil se o šíření myšlenky tohoto konceptu (Kulich 1964; 1997). 

Grundtvig věřil, že hlavní skupinou obyvatelstva, na kterou by vzdělávání v lidových 

vysokých školách mělo být zaměřeno, je nižší třída, konkrétněji venkovské obyvatelstvo, 

které nemělo snadný přístup ke vzdělání. Lidová vysoká škola však byla otevřena všem, 

kdo měli o vzdělání zájem, přestože šlo výhradně o dospělou populaci, neboť Grundvig 

věřil, že osmnáct let je minimální věk pro pochopení „duchovní“ stránky učení, tedy učení 

jako nástroje rozvoje osobnosti (Fain, 1971, s. 86). 

Lidová vysoká škola měla poskytovat vzdělání prosté jakýchkoliv zkoušek a co nejvíce 

metodicky vzdálené od klasického studia v institucích tehdejší doby. Cílem bylo nabídnout 

přístupné a praktické vzdělávání, ze kterého budou účastníci také těžit jako občané. Proto 

se Grundtvig soustředil zejména na témata dánské historie a kulturního dědictví, která 

měla podpořit myšlenku národní hrdosti a občanství. Učení bylo založeno na metodách, 

jako jsou vyprávění, sdílení a diskuze, kdy v centru pozornosti najdeme národní mýty, 

legendy či písně (Fain, 1971, s. 86–87). 

V tomto bodě bych se ráda pozastavila nad určitou paralelou mezi situací vedoucí 

k vzniku LVŠ v Dánsku a dobou národního obrození v Českých zemích přibližně ve stejné 

době, tedy v první polovině 19. století. Snaha vymanit se z vlivu německy mluvící vyšší 

třídy, vrátit se k původnímu kulturnímu dědictví a vyučovat v národním jazyce byla totožná 

s úsilím národních obrozenců na našem území. Dánsko se však nacházelo v rozdílné 

politické situaci, která umožnila implementaci těchto myšlenek v dlouhodobém horizontu a 

dala za vznik institucím, jako jsou právě lidové vysoké školy. Idea liberálního vzdělávání, 

kterou můžeme vidět v základních principech LVŠ, začala právě v této době prorůstat i 

celým vzdělávacím systémem a dala za vznik modernímu dánskému systému vzdělávání. 

Zde také považuji za důležité zasadit lidové vysoké školy do politického a společenského 

kontextu poloviny 19. století v Dánsku. V roce 1849 se Dánské království změnilo 

z absolutistické na konstituční monarchii a byla vytvořena dánská ústava. Tlak na stávající 

struktury tedy v polovině 19. století vyústil ve změnu politického systému, která rozhýbala 

další zásadní změny ve společnosti. Transformace z feudální na občanskou společnost 

přinesla nové výzvy pro dánské obyvatelstvo a právě zde sehrály lidové vysoké školy 

významnou roli.  
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První lidová vysoká škola vznikla pět let před zavedením konstituční monarchie, v roce 

1844 (Kulich, 1964 s. 418). Instituce, která měla za cíl rozvíjet potenciál co nejširší 

skupiny obyvatelstva, a to včetně méně vzdělané nižší třídy, našla v této proměnlivé době 

zásadní význam, právě jako nástroj budování nové občanské společnosti. V první řadě 

důraz na nacionalismus, občanství a liberální smýšlení napomáhal široké skupině 

obyvatelstva pochopit a využít jejich novou roli ve společnosti. Stejně tak rozvoj 

individuálních potřeb jednotlivce v prostředí skupiny, jež je základním kamenem výuky 

v lidových vysokých školách, posiloval tento styl myšlení u účastníků vzdělávání a mohl 

jim tak naznačovat, že tento princip je nyní důležitý i ve společnosti. 

Publikace The Danish Folkehøjskole si dokonce všímá zajímavého fenoménu, který vznikl 

právě díky lidovým vysokým školám. Nejen celková podpora vzdělávání, ale zejména 

uvědomění si svých nových možností, přinesly venkovskému obyvatelstvu určitou 

sebejistotu. Společně s rozvojem LVŠ na venkově vznikala kooperativní zemědělská 

hnutí, která sdružovala zemědělce a využívala možností skupiny, byť každý jednotlivec 

měl svoje práva a svoje vlastnictví. Opět se zde opakoval princip důrazu na jednotlivce, 

jehož individuální potřeby jsou zohledněny, a přesto využívá podpory a solidarity ve 

skupině. Právě zemědělská hnutí pak výrazně přispěla k rozvoji dánské ekonomiky a 

započala dlouhé období prosperity (Carlsen, Borgå, 2010, s. 18–19).  

V polovině 19. století vznikly v Dánsku lidové vysoké školy v kontextu určité společenské 

a politické situace. Grundtvig přišel s myšlenkou instituce, která podporovala vzdělávání 

široké vrstvy obyvatelstva a zároveň nabízela alternativní přístup k učení. Unikátní idea 

„učení pro život“ namísto knižní moudrosti a rozvoje osobnosti místo jejího formování 

klasickým způsobem našla odezvu zejména u venkovského obyvatelstva. Podpora 

národního cítění, občanství a svobody rozhodování vedla k získání sebedůvěry celé jedné 

společenské vrstvy. Vzdělávání a rozvoj nižší třídy příznivě ovlivnil ekonomiku celé země 

a z lidových vysokých škol se tak stal přímý nástroj pokroku a prosperity. Za úspěchem 

tohoto konceptu stojí zejména ideální načasování a aplikace určité variace občanského 

vzdělávání. Právě to funguje jako katalyzátor rozvoje venkovského obyvatelstva, které se 

aktivně chtělo vzdělávat v době nově nabyté svobody. Rychlý rozvoj LVŠ byl také dán 

faktem, že venkovské obyvatelstvo mělo značné rezervy ve vzdělanosti a nabídka 

vzdělávání „lidovým“ způsobem přinesla rychlé výsledky.  

Současnou situaci dánského lidového školství popisuji v další kapitole práce, kde bude 

představovat zástupce specifického konceptu dnešní lidové vysoké školy. 
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1.3 Vznik a vývoj lidových vysokých škol v dalších evropských zemích 

Během 19. století vznikaly další lidové vysoké školy v Dánsku a tento koncept se rozšířil i 

do dalších skandinávských zemí a Finska. V těchto zemích byly LVŠ založeny na stejných 

principech jako dánské lidové vysoké školy a až na drobné variace si zachovaly stejné 

pojetí učení a způsob organizace vzdělávání. Na počátku 20. století pronikl koncept 

lidových vysokých škol do Německa a později i do dalších německy mluvících zemí, a 

právě v Německu dnes lidové vysoké školy ve své adaptované podobě představují nosné 

instituce vzdělávání dospělých. Zejména v období mezi první a druhou světovou válkou 

se objevilo několik dalších zemí, které usilovaly o zřízení organizace typu LVŠ. Zatímco 

v zemích západní Evropy to byly snahy více či méně dlouhodobě úspěšné, státy střední a 

východní Evropy byly nuceny přerušit začínající tradici lidových vysokých škol vzhledem 

k politické situaci po druhé světové válce. Liberální a demokratické principy lidových 

vysokých škol se nemohly slučovat s politickou ideologií, která vládla v zemích 

východního bloku.  

Kulich (1964, s. 425–427) zmiňuje, že idea lidových vysokých škol se rozšířila i za hranice 

Evropy, a to zejména do Spojených států, kam v 19. století emigrovala část dánského 

obyvatelstva. Instituce typu lidových vysokých škol můžeme najít ještě v několika dalších 

mimoevropských zemích, jako je Kanada, Japonsko, Indie nebo některé africké státy. 

V této práci bych se však chtěla dále věnovat výhradně zkoumání lidových vysokých škol 

a jejich variací v Evropě, neboť zde tento koncept vznikl a získal na významu. Zároveň 

bych se chtěla zaměřit na situaci v Československu do roku 1945, kde se uplatňovaly 

aktivity lidové osvěty a výchovy. V následujícím textu se chci blíže podívat na historickou 

a současnou situaci lidových vysokých škol ve vybraných zemích, kde je hnutí výrazně 

zastoupeno nebo přináší zajímavý pohled na tuto problematiku. 

 

1.3.1 Ostatní skandinávské země a Finsko 

Kulturní, jazyková i geografická blízkost skandinávských zemí umožnila rychlý rozvoj hnutí 

lidových vysokých škol ve Švédsku i Norsku. Stejně tak Finsko, které, byť jazykově 

odlišné, mělo podobnou politickou a sociální situaci jako skandinávské země a lidové 

vysoké školy tam našly své uplatnění.  

Norsko se v polovině 19. století, podobně jako Dánsko, potýkalo s problémy spojenými s 

ústupem původní norské kultury a jazyka. Přestože myšlenka lidových vysokých škol se 

ujala v Norsku velmi záhy, hnutí LVŠ zde narazilo na určité překážky. V první řadě to bylo 
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do jisté míry nepraktické geografické rozmístění venkovského obyvatelstva, kdy většina 

venkovanů žila v horách či jinak oddělena od center civilizace vlivem přírodních 

podmínek. Lidové vysoké školy se tak nemohly stát institucí pro masové vzdělávání 

venkovského obyvatelstva. Konzervativní vláda tehdejšího Norska zároveň 

nepodporovala tuto formu vzdělávání dospělých, ale naopak založila vlastní konkurenční 

instituci pro vzdělávání s názvem „County Residential School“, která byla plně pod 

kontrolou vlády (Kulich, 1964, s. 420). 

I přes ztíženou výchozí situaci lidové vysoké školy v Norsku přetrvaly a zařadily se do 

systému vzdělávání dospělých, kde mají své místo dodnes. Přestože LVŠ nejsou institucí 

plošného vzdělávání, získávají na důležitosti v důsledku vzrůstající tendence norských 

studentů nedokončit střední školu. Norsko jako vyspělý stát s velmi silnou ekonomikou 

klade velký důraz na sociální politiku, což spolu s dalšími faktory negativně ovlivňuje 

motivaci studentů dokončit zejména sekundární vzdělání. Lidová vysoká škola pak 

představuje určitou alternativu k tradičnímu školství a nabízí studentům, kteří zanechali 

studia, možnost rozvíjet se v systému dalšího vzdělávání. 

Dle studie S. T. Borgena a N. T. Borgena (2014) je u norských studentů, kteří zanechali 

středoškolské vzdělání, avšak absolvovali studium na lidové vysoké škole, více 

pravděpodobné, že získají později akademické vzdělání. Studie přináší signifikantní 

výsledky v oblasti propojení mezi zkušeností z lidové vysoké školy a následným studiem 

v akademické sféře.  

Lidové vysoké školy v Norsku tak mají pozitivní efekt nejen jako možnost rozvoje mimo 

klasický vzdělávací systém, ale také motivují studenty k získání dalšího stupně 

formálního, zejména pak akademického vzdělání.  

Podoba lidových vysokých škol v Norsku zůstala věrná dánskému modelu a tyto instituce 

jsou i dnes internátní, nabízející vzdělávání za účelem rozvoje osobnosti. Obvykle 

jednoroční kurzy nabízejí možnosti studia norského jazyka a kultury, stejně jako dalších 

témat zejména z oblasti zájmového vzdělávání s přesahem do neformálního profesního 

vzdělávání. 

Asociace lidových vysokých škol v Norsku uvádí, že ze zákona lidová vysoká škola 

nepovoluje žádné zkoušky ani získání formální kvalifikace a má podporovat učení pro 

život a osobní rozvoj. Folkehøgskolene, tedy norské lidové vysoké školy, jsou financovány 

státem a školné je pro studenty zdarma. LVŠ má však volnost v definici kurikula a obsahu 

vzdělávání a nabídka jednotlivých škol se liší (About Folk High Schools, 2015, 

nestránkováno). 
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Situace ve Švédsku byla oproti dánskému a norskému příkladu odlišná. Boj o zachování 

národní identity a jazyka, nebyl kritickým tématem, na které by se lidové vysoké školy 

musely zaměřit. Podoba lidových vysokých škol byla brzy ovlivněna touto skutečností, a to 

mělo přímý dopad na obsah vzdělávání. LVŠ byla pojata více prakticky, zaměřena na 

ekvivalent středoškolského vzdělání zemědělské třídy společně se zaměřením na 

občanské vzdělávání. (Kulich, 1964, s. 421). 

Stejně tak jako v Dánsku lidová vysoká škola ve Švédsku představovala alternativní formu 

vzdělávání založenou na liberálním přístupu, přesto však měla švédská škola namísto 

pocitů národního cítění rozvíjet především rozum. LVŠ ve Švédsku nabízela zejména 

dovednosti potřebné pro společenský a politický život a také znalosti z oblasti zemědělství 

(Koppová, 2012, s. 14).  

Lidové vysoké školy ve Švédsku byly tedy od začátku zaměřeny spíše na odborné 

znalosti v oblasti zemědělství a na občanské vzdělávání za účelem účasti venkovského 

obyvatelstva na politickém životě. Nilsson (2008, s. 93) uvádí, že již od založení lidových 

vysokých škol ve Švédsku probíhá diskuze, zda by LVŠ měly poskytovat odborné 

(profesní) nebo občanské vzdělávání. Tendence zaměřit se pouze na jeden typ 

vzdělávání se projevily několikrát v průběhu fungování LVŠ, nicméně i přes pokračující 

diskuzi na toto téma zde oba typy vzdělávání zůstávají zachovány dodnes. 

V současné době poskytují lidové vysoké školy ve Švédsku velmi komplexní nabídku 

dalšího vzdělávání. LVŠ si zachovávají tradiční filozofii učení a nabízejí vzdělávání 

charakteristické pro instituci tohoto typu, tedy obecné, dlouhodobé kurzy i v internátní 

formě. Zároveň zde můžeme najít i odborně zaměřené kurzy dlouhodobého charakteru, 

které seznamují účastníky s konkrétním odborným tématem. Mimo to se školy 

přizpůsobily aktuálním potřebám a poptávce po vzdělávání a nabízejí také kurzy 

krátkodobé, pokrývající širokou škálu témat.  

Nejvýraznějším odklonem od principů lidové vysoké školy je však nabídka formálního 

vzdělávání, konkrétně náhradního školního vzdělávání, kterou LVŠ poskytuje. Možnost 

doplnit si sekundární vzdělání nabízí každá lidová vysoká škola ve Švédsku a je ve formě 

dlouhodobého, všeobecně zaměřeného kurzu. 

Školné v lidové vysoké škole je stejně tak jako v Norsku zdarma, ale studenti platí 

ubytování, školní pomůcky a případné nadrámcové aktivity jako výlety. Provoz LVŠ je 

financován státem a také krajem, nicméně každá lidová vysoká škola je nezávislá 

instituce, která si definuje většinu obsahu vzdělávání (Folkhögskolornas 

informationstjänst, 2015, nestránkováno). 
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Švédské lidové vysoké školy představují do určité míry odklon od klasického modelu. 

Přesto si však zachovávají integritu v souladu s tradicí většího podílu odborného 

vzdělávání na LVŠ a příležitosti doplnit si sekundární vzdělání. Lidová vysoká škola tak v 

současnosti představuje možnost, jak získat i formální kvalifikaci v kontextu jiného 

vzdělávacího prostředí, které zachovává principy lidové vysoké školy.  

Posledním zástupcem severských zemí, kde se lidové vysoké školy rychle rozšířily, je 

Finsko. Finsko na konci 19. století podléhalo jak silné rusifikaci, tak vlivu velmi početné 

švédské menšiny. Snaha o zachování finského, ale i švédského jazyka a kultury byla opět 

významným tématem a lidové vysoké školy zde sloužily právě tomuto účelu. Ve Finsku 

postupně vznikla finská větev LVŠ navazující přímo na Grundtvigovu tradici a také

finsko-švédská větev, která se přikláněla spíše k praktickému švédskému modelu (Kulich, 

1964, s. 422). 

Finsko je dalším skvělým příkladem, jak lidové vysoké školy pomohly v průběhu doby 

formovat společnost a zároveň zachovat národní jazykové kulturní dědictví. Situace ve 

Finsku je však zajímavá z pohledu přetrvávající přítomnosti švédského jazyka a menšiny. 

V dánském příkladu napomohly lidové vysoké školy potlačit rozpínající se vliv německy 

mluvící vrstvy. Finsko bylo v historii mnohokrát pod nadvládou Švédska a tato menšina 

žijící ve Finsku představovala spíše vzdělanější vrstvu. V boji proti ruskému vlivu však 

Finsko bojovalo za zachování jak finštiny, tak švédštiny a úředními jazyky zůstaly obě řeči 

dodnes. 

První lidová vysoká škola ve Finsku byla založena roku 1889 a o sto let později vzrostl 

jejich počet na devadesát. Ne všechny tyto instituce si však zachovaly stejnou tradiční 

podobu a postupně vznikly tři rozdílné typy lidových vysokých škol: klasické školy 

založené na hodnotách dle Grundtvigovy filozofie, školy vybudované na jiných, vlastních 

hodnotách (například náboženských) a školy které nemají jasnou filozofii a spíše se 

přibližují aktuální poptávce po vzdělávání (Szekely, 2006, s. 65–66). 

V současné době jsou lidové vysoké školy ve Finsku stále součástí systému vzdělávání 

dospělých a jsou jedním z mnoha nástrojů vyspělé vzdělávací politiky. Lidové vysoké 

školy zde nabízejí jak dlouhodobé kurzy prezenční či internátní formou, tak kurzy 

krátkodobé pokrývající především oblast zájmového vzdělávání. Stejně jako u švédského 

modelu, i ve finské LVŠ je možné získat stupeň formálního vzdělání. Náhradní školní 

vzdělávání zde funguje na úrovni primárního a sekundárního vzdělání. Nabídka aktivit 

lidové vysoké školy obsahuje také různé formy vzdělávání pro populaci imigrantů. 

Většinou se jedná o dlouhodobější kurzy finského jazyka a kultury nebo o kurzy 

charakteru profesního vzdělávání zaměřené na zlepšení pozice přistěhovalců na trhu 
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práce. Lidová vysoká škola funguje jako nástroj integrace nefinského obyvatelstva v době 

vzrůstajícího přistěhovalectví (Opiskele kansanopistossa, 2015, nestránkováno). 

Lidové vysoké školy jsou i ve Finsku financovány státem, obcemi a místní samosprávou, 

přesto však mohou být i soukromými organizacemi (Opiskele kansanopistossa, 2015, 

nestránkováno). 

 

1.3.2 Německo 

Německé Volkshochschulen, tedy lidové vysoké školy, jsou důležitým prvkem vzdělávání 

dospělých ve Spolkové republice Německo. LVŠ zde mají dlouhou tradici a v průběhu 

více než staletí jejich existence v Německu prošly vývojem, který definoval jejich 

současnou podobu, odlišnou od klasického Grundtvigova konceptu. 

V následujícím textu bych se ráda věnovala vzniku a vývoji lidových vysokých škol 

výhradně v Německu, přestože hnutí lidových vysokých škol můžeme najít i v dalších 

německy mluvících zemích, zejména v Rakousku a také Švýcarsku. Německo považuji za 

nejvýznamnějšího reprezentanta hnutí LVŠ z této skupiny a analýza situace v dalších 

zemích dle mého názoru nepřináší nové závěry. 

Zároveň bude tato kapitola věnována především historickým kořenům a vývoji lidových 

vysokých škol v Německu, současná situace bude podrobněji popsána v druhé části 

práce.  

Myšlenka lidové vysoké školy začala pronikat do Německa na konci 19. století ze 

sousedního Dánska. První lidové vysoké školy začaly vznikat při dánsko-německých 

hranicích na počátku 20. století a jejich filozofie učení se opírala o Grundtvigovy 

myšlenky. Jejich úkolem tedy bylo podporovat rozvoj národního jazyka (v tomto případě 

německého) a také německé kultury. Tyto lidové vysoké školy obvykle internátního typu 

sloužily téměř výhradně ke vzdělávání venkovského obyvatelstva a charakterem tedy byly 

blízké klasickému modelu LVŠ. Tento typ vzdělávacích institucí byl označen jako 

Heimvolkshochschule, neboli ústavní lidová vysoká škola (Sklenářová, 2006, s. 27–28). 

Druhým typem lidových vysokých škol, které se v Německu vyvinuly přibližně ve stejné 

době, jsou takzvané Abendsvolkshochschulen, tedy večerní lidové vysoké školy. Tento 

koncept nemá předchůdce v dánských LVŠ, ale vychází z tradic německých institucí, jako 

je Humboldtova akademie („Humboldt-Akademie“) a Svobodné Volkshochschule v Berlíně 

(„Freie Volkshochschule Berlin“), které nabízely vzdělávací přednášky pro městské 

obyvatelstvo střední vrstvy (Olbrich, 2001 podle Sklenářová, 2006, s. 25). 
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Večerní lidové vysoké školy tak měly jiný charakter než ty venkovské ústavní a primárně 

se lišily v cílové skupině účastníků. Abendsvolkshochschulen vznikaly ve městech a 

nabízely jiný typ kurzů, jak lze odvodit z názvu, poskytovaly kurzy spíše krátkodobé a 

večerní. Účastníci tohoto vzdělávání pocházeli ze střední třídy a obvykle se neživili 

zemědělstvím, což také ovlivnilo obsah jednotlivých kurzů. 

Významný rozvoj lidových vysokých škol však v  Německu nastal až v období Výmarské 

republiky (1919–1933), tedy v době právě získané poválečné svobody. Nové 

demokratické zřízení vyžadovalo občany, kteří znají svá práva, možnosti a také 

demokraticky smýšlí. Zejména dělnická třída měla nyní příležitost se svobodně vzdělávat 

bez ohledu na náboženství nebo politickou příslušnost (German Adult Education 

Association, 2011, s. 10). 

Situace v období Výmarské republiky je velmi podobná době přerodu absolutistické na 

konstituční monarchii v Dánsku. Potřeba plošného vzdělávání nižší třídy a snaha 

zprostředkovat informace o demokratických principech společenské vrstvě, která nikdy 

nepoznala svobodu, je totožná v obou příkladech. Lidové vysoké školy tak pomáhají 

budovat občanskou společnost a přispívají rozvoji demokratických principů. 

Výmarská republika znamenala výrazný krok kupředu v budování sítí Volkshochschulen. 

V této době vzniká legislativní ukotvení lidových vysokých škol a jasnější didaktická a 

společenská koncepce. Večerní lidové vysoké školy začaly výrazně převažovat nad 

klasickými ústavními LVŠ a vytvořily jádro vzdělávání dospělých v Německu, které 

představují dodnes (Sklenářová, 2006, s. 27–31). 

V období 2. sv. války čelily lidové vysoké školy masivní represi, většina z nich byla 

uzavřena, nebo podléhala vlivu diktátorského režimu. Po skončení války byly lidové 

vysoké školy znovu obnoveny a získaly svou původní funkci a hodnotové zaměření. 

Hlavním tématem bylo opětovné budování demokracie. Po rozdělení Německa šlo i lidové 

vysoké školství dvěma směry. Německá demokratická republika pod nadvládou 

komunistického režimu lidové vysoké školy zachovala, nicméně školy naplňovaly 

vzdělávací priority ovlivněné tehdejší ideologií. LVŠ ve východním Německu se 

zaměřovaly zejména na doplňování kvalifikace a jazykové znalosti. Spolková republika 

Německo naopak v rámci lidové vysoké školy poskytovala velmi širokou nabídku 

vzdělávacích aktivit a v souvislosti s reformou vzdělávání v 70. letech také zařazovala 

celou řadu kvalifikačních kurzů. Po roce 1989 se hnutí lidových vysokých škol sjednotilo 

pod jednu zastřešující organizaci a jejich vzdělávací nabídka se přiblížila modelu lidové 

vysoké školy v západním Německu (German Adult Education Association, 2011, s. 10). 
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Jedním ze základních principů lidové vysoké školy v Německu jak v minulosti, tak dnes, je 

podpora budování demokratického smýšlení ve společnosti. Lidové vysoké školy se 

v průběhu jejich vývoje přizpůsobovaly aktuálním potřebám vzdělávání a měnily 

v závislosti na politické situaci země. Přesto však důraz na občanské vzdělávání v době, 

kdy to politický režim dovoluje, provázel hnutí lidových vysokých škol v Německu od 

počátku. Jak popisuje German Adult Education Association (2011, s. 10), v několika 

posledních desetiletích zůstává nabídka občanského vzdělávání základním principem 

LVŠ a posouvá se vlivem společenských změn spíše k tématům emancipace a rovnosti, 

migrace a integrace. 

Druhým stavebním kamenem německých Volkshochschulen je profesní vzdělávání a 

formální kvalifikace. Historicky bylo vzdělávání pracujících v lidových vysokých školách 

prioritou jak v době Výmarské republiky, kdy dělnická třída dostala přístup k lepšímu 

vzdělávání, tak i v době komunistického režimu ve východním Německu. Vzdělávání 

sloužící ke zvýšení kvalifikace nebo k podpoře zaměstnanosti dnes získává na důležitosti 

také vlivem přistěhovalectví a odlišné vzdělanostní úrovně imigrantů v Německu.  

Lidová vysoká škola tak v Německu plní kromě vzdělávací funkce také důležitou funkci 

integrační a stává se také nástrojem sociální politiky. Principem Volkshochschule je 

otevřenost a dostupné vzdělání pro všechny, kteří o něj mají zájem. 

 

1.3.3 Belgie – Vlámská část 

Belgie není typickým představitelem státu s výraznou tradicí lidových vysokých škol, 

přesto však nabízí zajímavou alternativu k tomuto konceptu. Vzhledem k tomu, že právě 

lidové vysoké školy v této části Belgie budou analyzovány v další kapitole práce, považuji 

za důležité nastínit stručné historické pozadí vzniku LVŠ i ve Vlámsku. 

Belgické království se skládá ze tří regionů, vlámského, valonského a regionu hlavního 

města Bruselu. Zároveň na území Belgie fungují tři komunity, vlámská, valonská a 

německy mluvící komunita žijící ve valonském regionu. Obyvatelstvo Belgie je jazykově a 

kulturně pluralitní země a jednotlivé komunity žijí na jejím území již po staletí. Vlámská 

komunita byla historicky spíše pod nadvládou komunity frankofonní a Vlámové taktéž 

dlouhou dobu bojovali o udržení jejich kulturních tradic a jazyka (v tomto případě 

holandštiny). 

První známky hnutí lidových vysokých škol se ve Vlámsku objevily v první polovině 20. 

století, když z Velké Británie přišla myšlenka univerzitních extenzí, zprostředkovávajících 
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vzdělávací aktivity pro holandsky mluvící populaci dospělých. Ve stejné době se vlámští 

intelektuálové inspirovali německými Abendvolkshochschule, tedy večerními lidovými 

vysokými školami, a založili organizace pro popularizaci vědy a kultury (Rock, 

Schevenhels, 1968, s. 44). 

Tyto instituce bychom dnes mohli označit jako lidové vysoké školy, přestože kategorie 

LVŠ a univerzitních extenzí se v té době do jisté míry překrývala. V pozdější době se 

objevuje zastřešující název Volkhogeschoole, který v překladu z holandštiny odpovídá 

termínu lidová vysoká škola. 

Charakter vzdělávání ve vlámských LVŠ se nejvíce přibližoval německým večerním 

Volkshochschulen, přestože několik vlámských institucí poskytovalo i dlouhodobější kurzy 

internátní formou. Důležitým rozdílem oproti německým lidovým vysokým školám je fakt, 

že vlámské školy vždy nabízely pouze sociálně-kulturní neformální vzdělávání (Rock, 

Schevenhels, 1968, s.44–48). 

V současné době slouží lidové vysoké školy jako nástroj neformálního a informálního 

vzdělávání a jejich cílem je poskytnout tento typ vzdělání obyvatelstvu všech regionů 

Vlámska. Lidové vysoké školy byly, a zůstávají dodnes, instituce zaměřující se na kulturní 

a sociální rozvoj jednotlivce. V tomto principu je vlámská LVŠ blíže klasickému modelu 

lidové vysoké školy, kdy tato instituce není místo k získání formální kvalifikace nebo 

profesně zaměřených znalostí, ale k poznání vlastního potenciálu a rozšíření obzorů. 

Zároveň se v kulturně a sociálně heterogenní Belgii snaží lidová vysoká škola 

představovat určitou kohezivní sílu, která pomocí vzdělávání přispívá soudržnosti ve 

společnosti. 

 

1.3.4 Střední a východní Evropa 

Myšlenka lidových vysokých škol pronikla ze Skandinávie a Finska i do některých zemí 

střední a východní Evropy a našla zde své uplatnění. Nicméně pozice lidových vysokých 

škol v této části Evropy byla ve 20. století velmi nestálá vlivem častých změn politické a 

sociální situace těchto zemí. Absolutistické monarchie, obě světové války a zejména 

socialistické režimy roztříštily kontinuitu hnutí lidových vysokých škol ve střední a 

východní Evropě. Současná situace představuje kombinaci snah navázat na přerušenou 

tradici a zároveň najít způsob, jak organizačně a ideově uchopit instituci typu lidové 

vysoké školy.  
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Kulich (2002) označuje Polsko, Maďarsko a Pobaltské republiky jako země střední a 

východní Evropy, kde lze hovořit o známkách hnutí lidových vysokých škol. Státem, kde 

lidové vysoké školy našly nejvýraznější uplatnění, je Polsko. 

Polsko bylo na přelomu 19. a 20. století pod nadvládou tří říší, Rakouska – Uherska, 

Německa a Ruska. Převážně v ruské části pak byla silná tendence zachránit polský jazyk 

a kulturu, neboť právě zde docházelo k její největší represi. První lidové vysoké školy tedy 

vznikly v Ruskem ovládané části Polska s cílem zvýšit vzdělanostní úroveň a kulturní 

povědomí u zemědělců. Ve skutečnosti však školy tajně vyučovaly polštinu a podněcovaly 

boj za nezávislost. První světová válka přerušila činnost LVŠ, nicméně v poválečném 

období pokračovaly lidové vysoké školy ve vzdělávání odpovídajícím klasickému 

Grudtvigovu přístupu k vyučování, tedy internátní formou a pro rozvoj osobnosti. Další 

válka a nástup komunistické strany v Polsku výrazně hnutí oslabily, přestože některé 

školy byly zachovány a v 80. letech dokonce došlo k vybudování několika dalších. LVŠ 

v této době nabízely zejména vzdělávací programy pro pracovníky v kultuře a školství. Po 

změně režimu v 90. letech opět započaly snahy vrátit se k tradici lidových vysokých škol, 

přestože většina ze škol nebyla internátních. Postkomunistické Polsko však v této snaze 

narazilo na zásadní problém, a tím byly omezené zdroje financování lidových vysokých 

škol. Zároveň se LVŠ vydaly cestou podpory profesního vzdělávání a měly problém obstát 

v rozsáhlé konkurenci. Přestože lidové vysoké školy v Polsku dodnes fungují, 

nepředstavují jádro vzdělávání dospělých a snaží se redefinovat svou funkci v moderní 

společnosti (Kulich, 2002, s. 179–184). 

Jak už je typické pro vznik lidových vysokých škol, myšlenka vytvořit tuto instituci se 

v Polsku zrodila v reakci na potřebu podpořit národní cítění a odvrátit zánik kultury a 

jazyka. Později se LVŠ v Polsku staly představitelem typického modelu a následně během 

nadvlády komunistické strany znovu změnily svou funkci. V 90. letech se lidovým 

vysokým školám nabízela možnost vrátit se k jejich původnímu smyslu a podpořit nově 

nabytou demokracii. K této transformaci však nedošlo a LVŠ se odvrátily od jejich klasické 

funkce, a to spíše neúspěšně. Vyzdvihovaným příkladem doposud úspěšně fungující LVŠ 

je Kašubská lidová vysoká škola, která funguje v regionu obývaném polskou etnickou 

skupinou Kašubů. Lidová vysoká škola zde má svou komunitní funkci a zároveň se věnuje 

občanskému vzdělávání a současným otázkám kultury a životního prostředí. Škola má 

blízký kontakt s místní komunitou i úřady a v tomto regionu jasný smysl a cíl. Tento 

příklad ukazuje, že za určitých podmínek může lidová vysoká škola v tradičním pojetí plnit 

svou funkci i na počátku 21. století. 
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Maďarsko založilo svou první lidovou vysokou školu v roce 1925 a až do konce 40. let 20. 

století zde bylo hnutí LVŠ aktivní. Během největšího rozkvětu lidových vysokých škol ve 

30. a 40. letech vzniklo více než 100 škol, většinou internátního typu. Po nástupu 

komunistického režimu byly lidové vysoké školy uzavřeny a částečně obnovily svou 

činnost až na konci 80. let. Po získání demokracie v 90. letech došlo k založení několika 

internátních lidových vysokých škol, přestože právě internátní typ je finančně velmi 

náročný na provoz, a stejně jako v Polsku i Maďarsko se potýkalo s nedostatkem 

finančních zdrojů pro fungování LVŠ. Dnes funguje v Maďarsku několik lidových vysokých 

škol a zásadním rozdílem oproti ostatním zmíněným zemím střední a východní Evropy je, 

že LVŠ byly uznány maďarskou vládou jako součást systému vzdělávání a zahrnuty 

v Zákoně o vzdělávání dospělých z roku 1997 a jsou tak finančně podporovány státem 

(Kulich, 2002, s. 184–186). 

Lidové vysoké školy jsou tedy v maďarském vzdělávacím systému ukotveny a v současné 

době funguje v Maďarsku organizace zastřešující lidové vysoké školy s názvem Sdružení 

maďarských lidových vysokých škol. Jak uvádí report EAEA (2011, s. 8–9), toto sdružení 

má za cíl podporovat uznávání dalšího vzdělávání, roli vzdělávání a aktivního občanství, a 

také zaměstnanost. Lidové vysoké školy poskytují jak krátkodobé, tak internátní kurzy a 

hlavními tématy jsou klíčové kompetence (zejména pro romskou menšinu), občanství, 

vzdělávání seniorů, profesně zaměřené vzdělávání a kurzy z tématu ekologie a životního 

prostředí. 

V Pobaltských republikách můžeme najít známky hnutí lidových vysokých škol, které bylo 

většinou navázáno na činnost přistěhovalců a menšin ze skandinávských zemí a Finska. 

Estonsko založilo několik lidových vysokých škol před 2. sv. válkou a pokusilo se navázat 

na tuto tradici po pádu Sovětského svazu. V 90. letech proběhlo několik pokusů obnovit 

lidové vysoké školy, a to většinou z iniciativy Švédska a Finska. Tyto instituce byly jen 

zřídka internátní. Lotyšsko mělo krátkou tradici LVŠ ve 30. a 40. letech 20. století a po 

získání nezávislosti v 90. letech zde stejně jako v Estonsku probíhaly snahy zřídit lidové 

vysoké školy, zejména neinternátního typu. V Litvě nebyla založena žádná lidová vysoká 

škola až do 90. let 20. století, kdy zde vzniklo několik zařízení typu LVŠ. Tyto instituce 

byly částečně internátní, nabízející kurzy pokrývající například témata historie a kultury, 

jazyků, umění, ale i poskytující školení pro začínající zemědělce (Kulich, 2002,

s. 186–187). 

Společnost v postkomunistických zemích a její postoj ke vzdělávání a občanství není 

možně srovnávat se společností ve skandinávských zemích nebo Finsku. Aplikovat 

klasický koncept lidových vysokých škol, byť měl i v těchto zemích svou tradici, proto není 
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možné bez výrazné adaptace na současné podmínky a potřeby společnosti. Model 

internátního zařízení se ukazuje jako velmi těžko organizačně zvládnutelný, kladoucí 

vysoké finanční nároky na provozovatele, ale i účastníka vzdělávání. Podpora státu je 

v tomto ohledu omezená a internátní kurzy rozvoje osobnosti se nejeví jako priority 

vzdělávací politiky ve státech střední a východní Evropy. V některých těchto zemích se 

však podařilo uchopit myšlenku lidových vysokých škol a převést ji do současného 

prostředí. Jako východisko se dle mého názoru ukazuje využití komunitní funkce lidové 

vysoké školy a vybudování této instituce v klasické podobě tam, kde je prioritou práce 

s národnostní menšinou nebo specifickou skupinou obyvatelstva, jak můžeme sledovat na 

polském nebo maďarském příkladu. Pokud činnost lidové vysoké školy cílí na širokou 

skupinu obyvatelstva, je pravděpodobně jednodušší upustit od internátního konceptu a 

adaptovat koncepci lidové vysoké školy dle aktuální poptávky po vzdělávání. Nabídka 

vzdělávání přesto může respektovat principy vyučování typické pro klasickou lidovou 

vysokou školu. 

Máme-li obecně shrnout vývoj konceptu lidových vysokých škol, lze říci, že se model 

v jednotlivých zemích odchýlil od toho originálního v mnoha ohledech, přesto však tyto 

instituce charakterizuje stejné hodnotové zaměření a přístup k vyučování. LVŠ se 

v jednotlivých zemích změnily zejména po organizační stránce, nebo poskytují odlišný typ 

vzdělání. Norský model zůstal věrný původnímu dánskému konceptu lidové vysoké školy, 

nicméně Švédsko v závislosti na odlišných podmínkách zaměřilo LVŠ více prakticky a 

nyní poskytuje i možnost ukončení formálního stupně vzdělání. Finsko, které je se 

Švédskem úzce historicky spjato, převzalo do značné míry švédskou koncepci lidových 

vysokých škol, která zahrnuje právě formální vzdělávání. Všechny severské LVŠ spojuje 

nabídka internátního vzdělávání, jak je v souladu s původním dánským modelem. 

Do Německa pronikl model lidové vysoké školy z Dánska a na svém počátku zde fungoval 

v této klasické podobě, tedy jako internátní zařízení pro převážně venkovské 

obyvatelstvo. Postupem času však Německo vytvořilo svou vlastní koncepci lidových 

vysokých škol, která je charakterizována jako neinternátní zařízení zprostředkovávající 

vzdělávání spíše pro střední třídu a městské obyvatelstvo. Organizačně se změnilo spíše 

na lidovou vysokou školu poskytující kurzy ve večerních hodinách, což umožnilo 

vzdělávání dělnické vrstvě. Právě na dělnickou třídu byla pak činnost lidových vysokých 

škol zaměřena od období Výmarské republiky, a to zformovalo tuto instituci v zařízení, 

které je poskytovatelem mimo jiné profesního nebo formálního vzdělávání. 

Jako inspirace německou lidovou vysokou školou vznikla tato instituce také ve vlámské 

části Belgie. Organizačně respektovala model večerního vyučování, nicméně charakter 
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poskytovaného vzdělání se od německé, profesně orientované LVŠ výrazně odlišoval. 

Vlámská lidová vysoká škola dává dodnes důraz na sociálně-kulturní vzdělávací aktivity a 

nabízí výhradně neformální vzdělávání. 

Specifickou skupinou jsou lidové vysoké školy ve střední a východní Evropě, kde koncept 

pronikl ze skandinávských zemí, nicméně ani v jedné z výše uvedených zemí se 

nepodařilo udržet dlouhodobou koncepci této vzdělávací instituce, a to zejména 

z politických a ekonomických důvodů. 

 

1.4 Lidová osvěta a lidová výchova v Československu v období do roku 1945 

Lidová osvěta je dle Škody (1968, s. 5) pojem víceznačný a musíme ho chápat jako 

termín označující samotnou osvětovou činnost a zároveň jako celý organizační systém, 

v němž se uskutečňuje. Stejný autor nabízí několik výkladů pojmu osvěta, z nichž vybírám 

definici Kozla (1957, s. 14, podle Škoda, 1968, s. 89): „Osvěta v užším smyslu čili 

osvětová práce je zájmovou kulturní činností pracujících mas, která má přispívat 

úspěšnějšímu plnění společenských úkolů tím, že šíří kulturu takovým způsobem a 

takovými prostředky, že pokud možno nejvíce dbá konkrétních zvláštností společenského 

prostředí, skupin obyvatelstva i jednotlivců.“ 

Terminologie k tomuto tématu prošla určitým vývojem a k pojmu lidová osvěta se později 

objevil i ekvivalentní termín lidová výchova. To se uskutečnilo na přelomu 20. století, tedy 

v době, kdy se lidová výchova stala předmětem organizované péče (Trnka, 1970, s. 82). 

Pojmy osvětová činnost, lidovýchova, výchova lidu atd. označuje Pokorný (2003, s. 11) za 

ekvivalentní pojmy a nepřikládá jim významový rozdíl. Ani já v této práci nebudu pojmy 

lidová osvěta a lidová výchova odlišovat významově, nicméně vnímám termín lidová 

osvěta jako vývojově starší, používaný spíše v kontextu činností do konce 19. století.  

Trnka (1970, s. 82) uvádí, že lidová výchova existovala již od dávných dob, kdy vycházela 

z touhy po sebevzdělání. Počátek lidové výchovy jako hnutí však vzniká s růstem sociální 

myšlenky a navazuje na osvícenství. U nás byl výraz „osvěta“ poprvé použit Janem 

Kollárem a první soustavnější osvětové tendence se objevují v době národního obrození. 

Lidová výchova je Trnkou (1970) rozdělena do čtyř vývojových stadií, kterými jsou přímá 

činnost lidovýchovná, organizovaná péče o lidovou výchovu, zákonné normování lidové 

výchovy a studium lidové výchovy. 
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1.4.1 Přímá činnost lidovýchovná 

Přímá činnost lidovýchovná vznikla jako součást sociálního hnutí a byla úzce spjata 

s aktivitami národního obrození. Osvětová činnost vycházela z působení nadšených 

pedagogických, vědeckých či kulturních pracovníků, kteří se chtěli stát vychovateli lidu. 

Toto období je charakteristické zakládáním nejrůznějších spolků s výchovným působením. 

Podporovala se činnost umělecká, literární, tělovýchovná, hudební a divadelní, a také 

vědecká (Trnka, 1970, s. 202). 

Jak blíže popisuje Škoda (1996, s. 47), v roce 1882 byla pražská univerzita rozdělena na 

českou a německou a na obnovené české univerzitě v Praze pak působilo mnoho 

předních vědců, kteří se významně zasadili o popularizaci vědy a šíření vědeckých 

poznatků českému lidu. 

Tyto osvětové snahy byly podpořeny soustavným zakládáním knihoven a pořádáním 

vzdělávacích přednášek. Právě vzdělávací přednášky získaly organizační rámec zejména 

od roku 1898, kdy byly založeny univerzitní extenze. Ve stejném období také vznikly dvě 

významné lidovýchovné organizace, sociálně demokratická Dělnická akademie (1896) a 

Ústřední škola dělnická (1898), která fungovala jako ústředí národních dělnických besed a 

jednot (Trnka, 1970, s. 204).   

Dělnickou akademii založil sociální demokrat Josef Steiner a u jejího zrodu stál také T. G. 

Masaryk, který výrazně ovlivnil vzdělávací program této instituce. Dělnická akademie 

provozovala kulturní a vzdělávací činnost pro dělnictvo a zároveň fungovala jako určité 

koordinační středisko spolkového života. Nabízené vzdělání bylo zejména teoretického 

rázu, a poskytovalo předpoklady pro další vzdělávání speciální a praktické. Masaryk se 

také zasadil o široké spektrum témat, které má posluchač zvládnout, požadoval nejen 

vědecké znalosti, ale i umělecký rozvoj jedince (Pokorný, 2003, 152–156). 

„Ústřední škola dělnická jako vzdělávací ústředí Československé strany národně 

socialistické pořádá rozmanité kursy a různé formy školení, které se konají v Praze i mimo 

Prahu a zahrnují přípravné kursy z učiva školy měšťanské a ze školy střední, kursy 

všeobecně vzdělávací a řečnické, kursy moderních jazyků, různé kursy obchodní a 

živnostenské, přednáškové cykly z různých oborů, uměleckou výchovu aj.“ (Škoda, 1968, 

s. 30) 

V tomto bodě bych se chtěla krátce pozastavit nad charakteristikami těchto institucí ve 

srovnání s klasickou lidovou vysokou školou, jak ji známe ze zahraničí. Obě uvedené 

organizace byly prvními většími československými institucemi, o kterých lze říci, že se 

ideově podobaly tradiční lidové vysoké škole. Časově byly ukotveny jen o několik 
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desetiletí později než skandinávské LVŠ a zaměřovaly se na vzdělávání nižší vrstvy 

obyvatelstva. Fungovaly v návaznosti na činnosti národního obrození a jejich úkolem bylo 

zlepšování společenských poměrů prostřednictvím vyšší informovanosti, kulturního a 

národního cítění nižší třídy. V tomto bychom mohli hledat shodné rysy klasické lidové 

vysoké školy a těchto institucí. Obsah vzdělávání byl však v případě Dělnické akademie i 

Ústřední školy dělnické výrazně teoreticky orientován, a byť nabízel určitý nádech kulturní 

činnosti, zprostředkovával posluchačům spíše školská a odborná témata. Lze říci, že 

usnadnil přístup dělnické vrstvy ke vzdělání v klasické formě. Důležitým rozdílem je pak 

skutečnost, že obě československé instituce byly propojeny s politickou stranou a 

nabízely tak vzdělání politicky zabarvené a v určitém smyslu posilující povědomí třídních 

rozdílů. 

Chceme-li stručně shrnout první fázi lidovýchovné činnosti, můžeme říci, že byla úzce 

spojena s národním obrozením, a v tomto kontextu lze říci, že byla postavena na kulturní 

a vzdělávací činnosti v češtině. Právě rozmach kulturních, tělovýchovných, vzdělávacích i 

vědeckých aktivit v národním jazyce učinil průlom v rozvoji českého národa napříč všemi 

společenskými vrstvami, hlavně však u těch nižších. Zde začala lidová osvěta ve smyslu 

osvětové činnosti i organizačního systému a zároveň systematicky probíhala osvěta 

českého národa ve smyslu kultivace společnosti.  

 

1.4.2 Organizovaná péče o lidovou výchovu 

Organizovaná péče o lidovou výchovu je druhou fází lidovýchovné činnosti, jak ji rozděluje 

Trnka (1970, s. 204). Dle tohoto autora vznikala ve výše uvedeném období organizační 

ústředí, která byla nejen ústředími osvětových aktivit, ale také pečovatelskými institucemi, 

které měly za úkol programově organizovat lidovou výchovu. 

Na základě těchto tendencí vznikl v roce 1906 Svaz osvětový, který byl založen jako 

nepolitická organizace. Svaz osvětový se věnoval pořádání přednášek, zakládání lidových 

škol a knihoven, aktivitám hudebním, uměleckým a výtvarným. Osvětový svaz také 

vydával vlastní časopis s názvem Česká osvěta (Trnka, 1970, s.204–205). 

Jak popisuje Škoda (1996, s. 52) Svaz osvětový se snažil postavit osvětovou činnost na 

odbornější základy; plánovat, organizovat a být kooperační základnou pro osvětovou 

činnost organizací, institucí a spolků. 

Druhé období přineslo do osvětové práce systematizaci a vznik koordinačních středisek. 

Podobné tendence můžeme vidět již v předchozím období, nicméně zde vznikala ústředí 
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spíše v rámci stranických nebo spolkových aktivit, nyní se však projevuje snaha osvětu 

koordinovat jednotně, na obecné úrovni překračující stranickou činnost. Vydávání 

vlastního periodika také posunulo do té doby spíše nahodilou osvětovou činnost o krok 

dále, kdy došlo k větší informovanosti obyvatelstva o aktivitách lidové výchovy a 

novinkách v tomto oboru. 

 

1.4.3 Zákonné normování lidové výchovy 

Třetím vývojovým obdobím lidové výchovy je zákonné normování lidové výchovy. Jak 

přibližuje název, v této fázi došlo ke snaze zákonně normovat ty systémy lidové výchovy, 

které se osvědčily. S rostoucí odborností a organizací lidovýchovné činnosti vznikla 

potřeba trvalého vzdělávacího systému, který by zajišťoval stálou finanční podporu 

(Trnka, 1970, s. 206). 

 

1.4.3.1 Lidovýchovné zákony 

V tomto období se formovaly významné zákony lidové výchovy. Po roce 1918, kdy vzniklo 

samostatné Československo, mohla konečně lidovýchovná činnost získat pevnou právní 

oporu. Jak uvádí Paleček (1928, s. 31), jádro normativní lidovýchovné činnosti tvořil zákon 

o organisaci lidových kursů občanské výchovy (č. 67/1919 Sb.) a zákon o veřejných 

knihovnách (č.430/1919 Sb.), oba z roku 1919. 

Dle zákona o kurzech občanské výchovy, jak popisuje Paleček (1928, s. 33): „má se 

všemu občanstvu dostati dobrého lidového výkladu o ústrojí státu, o jeho působnosti ve 

všech oborech jeho činnosti a o právech a povinnostech státních občanů. Tyto výklady 

mají se díti ve formě kursů a mají se podávati bezplatně.“ 

Kurzy organizované v rámci tohoto zákona byly financovány městy, okresy a obcemi a 

jejich organizace spadala pod ministerstvo školství a národní osvěty. Lidové kurzy 

organizovaly zvláštní osvětové sbory, které byly zřízeny v okresech a městech (Paleček, 

1928, s. 33–34). 

Osvětové sbory byly orgánem obecního zastupitelstva a jejich úkolem se stalo zřizování 

lidových kurzů občanské výchovy a péče o další lidovýchovné akce (Škoda, 1968, s. 19). 

Zároveň na tento zákon dle Škody (1968, s. 21) navazoval zákon č. 251/1922 Sb., který 

ukládal učitelům veřejných škol povinnost spolupůsobit při lidovýchovných akcích bez 
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zvláštní odměny. Tento zákon se setkal s několika kritickými ohlasy, zejména proto, že 

lidovýchovná činnost neměla být předepsaná a také budovaná pouze na učitelstvu. 

Druhý lidovýchovný zákon o veřejných knihovnách ukládal každé obci zřídit a udržovat 

veřejnou knihovnu. Zákon byl vypracován podrobně, na rozdíl od zákona předchozího, 

který se skládal pouze ze šesti odstavců. Zvláštní pozornost byla věnována výběru 

literatury, kdy bylo například zakázáno mít v knihovnách díla směřující proti celistvosti a 

trvání československého státu, kam patřila i marxistická literatura. Vydání tohoto zákona 

nicméně vedlo k tomu, že se oddělila činnost knihovnická a lidovýchovná. V důsledku 

zákona o veřejných knihovnách se přehlížejí možnosti, jak zapojit knihovny do systému 

osvětové práce (Škoda, 1968, s. 21–22).  

Škoda (1968, s. 22) uvádí ještě další lidovýchovný zákon s názvem zákon o pamětních 

knihách obecných (80/1920 Sb.), podle kterého musely obce založit a na vlastní náklady 

vést pamětní knihy za účelem uchování místních dějin pro poučení budoucích generací. 

 

1.4.3.2 Lidové školy 

Jak uvádí Tlapák (1928, s. 145) zákon o kurzech občanské výchovy dal nepřímo podnět 

k budování lidových škol. Trnka (1970, s. 207) zmiňuje, že v návaznosti na první 

lidovýchovný zákon o kurzech občanské výchovy, který vytvořil systém osvětových sborů, 

došlo k normování lidových škol nižších, středních a vyšších, přičemž lidové školy Svazu 

osvětového se staly základem tohoto systému.  

V roce 1919 byl vydán ministerský výnos, který definoval lidovou školu jako volný kurz 

nebo kurz všeobecně vzdělávací i odborný, kdy se jednomu předmětu věnuje souvislá 

řada vyučovacích hodin. Posluchači lidových škol tvořili odborné kroužky a v rámci 

lidových škol se konaly přednáškové kurzy i pro nezapsané posluchače, umělecko-

výchovné besedy a další aktivity (Škoda, 1968, s. 29). 

Škoda (1996, s. 62–63) zároveň dodává, že působení lidových škol a vyšších škol 

lidových se rozrostlo po roce 1926 a většinou se jednalo o večerní školy, kde dvě třetiny 

programu těchto škol tvořily předměty všeobecně vzdělávací. Škoda upozorňuje, že školy 

svou úrovní odpovídaly různým školním stupňům, měšťanským školám, vyšším středním 

školám a někdy částečně i školám vysokým.  

Lidové školy se objevily již před zavedením lidovýchovných zákonů, neboť přednášková 

činnost souvislého charakteru či kurzy na všeobecná nebo odborná témata byly 

charakterizovány jako činnost lidové školy. Takové kurzy se konaly již před jejich 
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ukotvením v zákoně, a to v rámci činnosti spolků nebo stranických organizací, kterými 

byla Dělnická akademie nebo Ústřední škola dělnická. První lidovýchovný zákon, který 

ukládal osvětovou činnost v oblasti občanské výchovy, podporoval rozvoj přednáškové 

činnosti a kurzů ve všech oblastech, také v souvislosti se založením osvětových sborů, 

tedy skupin osvětových pracovníků, kteří se systematicky věnovali lidovýchovné činnosti. 

Můžeme pozorovat, že v době, kdy byla snaha lidové školy normovat a systemizovat, 

vznikl komplexnější systém těchto škol a lze je rozlišovat v rámci několika kategorií. 

Lidové školy se první řadě lišily dle stupně vzdělání, které poskytovaly, ať už to bylo 

vzdělávání na úrovni měšťanské, střední nebo vysoké školy. Jak uvádí Škoda (1968,

s. 29): „zvláštní pozornosti se těšily večerní měšťanské školy a bylo zřízeno i několik 

večerních středních škol.“ Jak dále zmiňuje Škoda (1968, s. 95), v lidových školách tohoto 

typu byla poskytována výuka na úrovni školního vzdělání (měšťanského nebo středního), 

nicméně zkoušky, včetně těch maturitních, vykonávají posluchači externě, na příslušných 

měšťanských a středních školách. 

Výše popsané lidové školy tedy nabízely vzdělávání odpovídající měšťanské nebo střední 

škole a fungovaly jako instituce náhradního školního vzdělávání. Jak ale zmiňuje Škoda 

(Škoda, 1968, s. 28), podstatnou část lidových škol tvořily přednáškové cykly, které 

vytvořily základ pro vznik vyšších škol lidových. 

 

1.4.3.3 Vyšší školy lidové 

Vyšší školy lidové poskytovaly vzdělávání na nejvyšším stupni, které náročností odpovídá 

úrovni vysoké školy. Jak dále popisuje Škoda (1968, s. 29), program těchto škol tvořily 

oficiálně ze dvou třetin všeobecně vzdělávací předměty, přestože ve větších městech 

mohl být tento podíl ještě vyšší, přičemž naopak v městech menších převažovala odborná 

a praktická část.  

Jak je tedy výše uvedeno, vyšší školy lidové vznikaly na základě přednáškových cyklů a 

nabízely ucelený program vzdělávání pro dospělé, na nejvyšší úrovni ze škol lidových. 

Podobnou institucí byly již jednou zmíněné univerzitní extenze, které, jak uvádí Pokorný 

(2003, s.145–146), nabízejí od konce 19. století vysokoškolské přednášky a přednáškové 

kurzy pro veřejnost. 

Lze však říci, že vyšší školy lidové poskytovaly ucelenější program vzdělávání, kdežto 

univerzitní extenze měly charakter spíše oddělených přednášek nebo přednáškových 

cyklů, které posluchači navštěvovali dle zájmu o vybrané téma. 
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Vyšší školy lidové (avšak v tomto případě i obecně lidové školy) můžeme dále dělit na 

večerní, denní a internátní. Jak bylo výše zmíněno, většina lidových škol byla večerní, a 

jak doplňuje Tlapák (1928, s. 148), denní vyučování bylo pouze na selských vyšších 

lidových školách, které zároveň mohly být internátní. Částečně denní vyučování bylo také 

na Husově lidové universitě v Plzni, pro odborné školy řemeslné s pevným programem. 

Za zmínku stojí, že nejvýznamnější institucí provozující selské vyšší školy lidové, bylo 

Svobodné učení selské, které, jak zmiňuje Škoda (1968, s. 31), bylo organizací agrární 

strany a pořádalo různé kurzy a školení většinou internátní formou.  

Učební osnovy vyšších škol lidových nebyly normalizovány a program vyučování byl 

tvořen dle prostředí, ve kterém se škola nachází, pedagogického zajištění a zájmu 

posluchačů. V menších městech a v průmyslových oblastech byl z těchto důvodů větší 

podíl odborných a praktických kurzů, naopak ve velkých městech, kde byla možnost 

získat pedagogy z řad vysokoškolských profesorů a jiných odborníků, se vzdělávání více 

zaměřovalo na teoretické znalosti (Tlapák, 1928, s. 149). 

Tlapák (1928, s. 151–152) dále přibližuje čtyři hlavní znaky vyšších lidových škol, kterými 

jsou: dobrovolnost návštěvy, snadná a všeobecná přístupnost, demokratičnost a 

programovost.  Princip snadné a všeobecné přístupnosti platil od věkové hranice 16 let, 

kdy od tohoto věku mohl být kdokoliv bez ohledu na stav, vzdělání, náboženskou, 

politickou a národní příslušnost posluchačem vyšší lidové školy. Stejně tak symbolizuje 

finanční a časovou dostupnost, kdy nemajetní občané měli bezplatný přístup, a výuka 

byla organizována v takových hodinách, které vyhovovaly většině posluchačů. Za 

pozornost stojí také programovost vyšších škol lidových, což vyjadřuje jasnou představu o 

tom, čeho chceme výukou docílit, pro koho a kde jsou mezery ve vzdělání obyvatelstva. 

Nedostatky vyšších lidových škol shrnuje Tlapák (1928, s.153–154) jako nedostatečné 

finanční prostředky, nedostatek vhodných učitelských sil a přílišnou akademičnost. Vyšší 

lidové školy podle něj neměly dostatek peněz na učební pomůcky a moderní výchovné 

prostředky, využívaly cizích přednáškových síní a učitelských sil bylo málo a zároveň 

neměly praxi ve vyučování dospělých.  

Tlapák se dále nevěnuje nedostatku, který pojmenovává jako přílišnou akademičnost, 

nicméně dle mého názoru je možné udělat si bližší představu o tomto problému 

z některých doposud prezentovaných charakteristik vyšších škol lidových. Bylo řečeno, že 

vyučovaná témata byla spíše teoretického nebo odborného charakteru (s výjimkou 

některých praktických kurzů v menších městech a na vesnicích), často formou 

přednáškových cyklů nebo kurzů. Pedagogové nebo spíše v tomto případě andragogové 
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pocházeli u vyšších škol lidových z řad učitelů, vysokoškolských profesorů nebo 

odborníků. Vyučování tak do jisté míry kopírovalo klasickou školskou didaktiku a 

uskutečňovalo se spíše formou přednášek. Obecně bylo také vzdělávání koncipováno 

jako náhradní školní vzdělávání nebo doplňování znalostí či dovedností (ať už z důvodu 

zájmu nebo nutnosti), ale vyšší školy lidové obvykle neměly ambice formovat osobnost 

jedince, jak můžeme pozorovat u klasických severských lidových vysokých škol. 

Obsahově pokrývaly československé vyšší školy lidové spíše odborná populárně-vědecká 

témata, také v návaznosti na pedagogické působení školských nebo vysokoškolských 

učitelů. Jako příklad je možné uvést základní kurz Dělnické akademie popsaný Pokorným 

(2003, s. 158), kdy tento kurz měl zprostředkovat poznatky anatomicko-fyziologické, 

poučení z obecných i českých dějin kultury a literatury, znalosti ústavního a trestního 

práva, sociálního zákonodárství, sociologie, národního hospodářství a finančnictví, ale i 

ženské otázky. 

Další výtkou směrem k vyšším školám lidovým, která na předchozí komentář nepřímo 

navazuje, je fakt, že lidová výchova dostatečně nepodchytila vrstvu dělnictva. Jak uvádí 

Matula (podle Škoda, 1968, s. 28), organizace lidovýchovy definovaná prvním zákonem 

z roku 1919 zasáhla účinněji města a střední vrstvu občanů, nicméně mezi dělnickou 

vrstvu pronikla spíše ojediněle.  

V tomto případě se tedy pravděpodobně jedná o nedostatečné pokrytí vzdělávání ve 

smyslu kurzů občanské výchovy v rámci dělnické vrstvy. Přestože Dělnická akademie 

nebo Ústřední škola dělnická (případně i Svobodné učení selské) byly instituce zaměřené 

zejména na vrstvu dělnického lidu, jednalo se o stranické organizace a vzdělávání, 

zejména ve smyslu občanské výchovy, pravděpodobně mohlo být politicky zabarvené. 

Kurzy občanské výchovy, nadstranické a apolitické, jak byly myšleny v zákoně z roku 

1919 (byť samotný zákon toto nedefinuje), se tak pravděpodobně nedostaly k dělnické 

vrstvě obyvatelstva v dostatečném rozsahu. 

Macek (1928, s. 96) se také zabývá metodami lidovýchovné činnosti, které by byly 

vhodnější pro dělnickou vrstvu. Autor poukazuje, že vzorem pro vzdělávací kurzy pro 

dělnictvo bylo klasické školní vyučování, kdy žáci pasivně přijímají látku vysvětlovanou 

pedagogem. Tento způsob je podle Macka obecně nevhodný pro dospělého člověka, 

který již není „nepopsanou tabulkou“, ale má již předchozí znalosti a zkušenosti. Dospělý 

člověk pak hledá v lidovýchovných kurzech zejména odpovědi na vlastní životní otázky, a 

pokud pouze pasivně přijímá to, co učitel považuje za důležité, ochuzuje se o možnost 

učinit vzdělávání osobně více přínosné a směřovat své vlastní vzdělávání. 
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Opět se zde setkáváme s problémem, který byl výše označen jako „přílišná 

akademičnost“ vyšších škol lidových. Spíše než akademičnost, bychom mohli říci 

svázanost školským systémem, který výuka do určité míry kopíruje. Lidové školy obecně 

se snažily poskytovat vzdělávání široké vrstvě obyvatel, ale v metodách a organizaci 

vyučování mohly jít lidu více naproti. 

Systém lidových škol byl propracovanou strukturou a nabízel různé možnosti vzdělávání, 

ať už z důvodu zájmu, získávání potřebných znalostí a dovedností nebo dokonce 

doplnění stupně vzdělání. Lidové školy pokrývaly potřeby všech společenských vrstev, 

najdeme školy selské, dělnické i školy, které nabízely kurzy vzdělané vrstvě městského 

obyvatelstva. Přesto byl systém podroben kritice z hlediska nedostupnosti, zejména 

nepolitického občanského vzdělávání nižším vrstvám. Lidové školy obecně se více 

uplatnily ve větších městech a didaktickým vzorem pro vzdělávací kurzy byla obvykle 

klasická školská výuka, a to často nevyhovovalo potřebám nižší vrstvy obyvatelstva. 

Lidovým školám bylo vytýkáno, že výuku pojímaly příliš akademicky a neřešily odpovědi 

na životní otázky. Jedním z důvodů mohl být nedostatek prostředků pro lidovou výchovu, 

který umístil osvětovou činnost do školních prostor, stavil vyučování na práci školských 

pedagogů a obecně nahrával skutečnosti vnímat lidovou výchovu jako „prodlouženou 

ruku“ školského systému. 

Jen výjimečně můžeme najít denní nebo internátní formu vzdělávání, převažovaly večerní 

kurzy nebo přednášky. Celková organizace lidových škol a přístup k vyučování se výrazně 

liší od klasických lidových vysokých škol ve Skandinávii a Finsku. Zde lidové vysoké školy 

vyrůstaly „zespoda“, tedy vznikaly pro účely nižší třídy, zejména venkovského 

obyvatelstva, a byly zaměřeny právě na otázky každodenního života, případě praktických 

dovedností. Cílem bylo rozvíjet osobnost a učinit z venkovského obyvatelstva uvědomělé 

a samostatné občany. Ve snaze rozvíjet občanství a informovanost o demokracii se obě 

instituce (jak klasická vysoká lidová škola, tak československá lidová škola) shodly, 

nicméně systém osvěty v Československu stavěl spíše na získávání informací, budování 

znalostí, a to klasickým stylem podobným školskému vyučování. Lidové vysoké školy ve 

Skandinávii a Finsku se právě tomuto stylu vyučování snažily být protikladem. Sami 

odborníci lidové osvěty v Československu tyto nedostatky uznávali, problémem byl však 

v tomto případě zejména nedostatek finančních prostředků.  

Vyšší školy lidové se do jisté míry nejvíce přibližovaly klasickým lidovým vysokým školám. 

Obecně poskytovaly širší tematický záběr vzdělávání, složený jak ze všeobecných, tak 

odborných předmětů, a jak můžeme pozorovat například v raném programu Dělnické 

akademie (tedy na konci 19. století), který je výše uveden, pozornost byla věnována i 
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kulturním a uměleckým tématům. Vyšší školy lidové byly více personálně pokryty 

odborníky a vysokoškolskými profesory (zejména pak ve větších městech) a jejich cílem 

nebylo získání stupně vzdělání, ale, jak uvádí Škoda (1968, s. 94), jejich úkolem bylo 

vytvářet a rozvíjet vědecký světonázor, a to formou ucelené soustavy přednášek ve 

spojení se seminárními pracemi. 

Pokusíme-li se o obecné srovnání československého lidového školství s německým 

systémem lidových vysokých škol ve stejném období (tedy v období Výmarské republiky), 

najdeme zde větší shodu než u klasických severských LVŠ, zejména ve skutečnosti, že 

jádro vzdělávací činnosti tvoří večerní přednášky a kurzy a trend se rozšířil zejména ve 

větších městech. Nicméně, jak bylo výše popsáno, německé Volkshochschule se 

rozvinuly zejména jako instituce pro „probuzení“ a kvalifikaci dělnické třídy. 

V Československu měly lidové školy pravděpodobně stejný záměr, v mnoha případech 

jistě uspěly, nicméně v některých aspektech lidovýchovná činnost dělnickou třídu minula. 

Přestože jsem nezískala podrobnější informace o stavu lidových vysokých škol ve 

vlámské části Belgie v první polovině 20. století, obecně lze říci, že byly postaveny 

zejména na večerní formě studia, se zaměřením na neformální sociálně-kulturní 

vzdělávání. Společným znakem s československým modelem byla právě převládající 

večerní forma vyučování, nicméně obsahově se koncepty lišily. Vyšší školy lidové 

v Československu poskytovaly širší škálu témat, od všeobecně vzdělávacích předmětů, 

až po praktické a odborné. 

Obecně však pouhá kritika systému osvěty v období zákonného normování lidové 

výchovy není na místě, neboť, jak již bylo řečeno, lidovýchovná činnost se snažila 

pokrývat mnoho témat i vrstev společnosti a plnila významné funkce. Prostřednictvím 

vzdělávání v rámci systému lidové výchovy, si mohly různé skupiny obyvatelstva zlepšit 

sociální postavení, získat kvalifikaci nebo se také seznámit s výzvami nově nabyté 

demokracie. Jak také uvádí Macek (1928, s. 94), v povědomí dělnické třídy se posiluje 

myšlenka sociálního vzestupu na základě všeobecného i odborného vzdělání. 

Lidovýchovná činnost tak měla i svoji sociální funkci, a jak dále zmiňuje Tlapák (1928,

s. 152): „ …v kursech našich vyšších lidových škol, do nichž mají přístup všichni občané 

bez rozdílu stavu, povolání, věku, vzdělání, náboženské a politické příslušnosti, nejlépe 

se mohou sblížiti nejrozmanitější vrstvy našeho obyvatelstva, patřící k nejrůznějším 

táborům politickým a k nejrozmanitějším třídám společenským.“ 
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1.4.4 Studium lidové výchovy 

Posledním obdobím lidovýchovné činnosti podle Trnky (1970, s. 209–210) bylo studium 

lidové výchovy, charakterizováno snahou vytvořit nauku o lidové výchově a vypracovat 

metodiku a didaktiku lidové osvěty. Zároveň zde byla také snaha profesionalizovat 

lidovýchovnou práci a učinit z ní stálé zaměstnání. Právě za tímto účelem došlo k 

transformaci Svazu osvětového na Masarykův lidovýchovný ústav. 

Masarykův lidovýchovný ústav vznikl v roce 1925 za účasti čtyř hlavních lidovýchovných 

ústředí – Dělnické akademie, Matice slovenské, Svobodného učení selského a také 

Ústřední školy dělnické. Později se k nim přidala i Československá obec sokolská. 

Masarykův lidovýchovný ústav se tímto měl stát koordinačním a ideovým centrem celé 

lidovýchovné činnosti v Československu (Škoda, 1996, s. 63). 

Rozvoj lidové výchovy však zpomalila hospodářská krize ve 30. letech 20. století, která, 

jak popisuje Škoda (1966, s. 63), nutila stát snižovat rozpočet pro lidovýchovnou činnost a 

také ovlivnila zaměření osvěty, která se v této době často soustředila na pořádání kurzů 

pro nezaměstnané s cílem poskytnout další vzdělávání nebo prohloubení odborných 

znalostí. 

Během doby okupace Československa (1939–1945) byla oficiální lidovýchova 

přizpůsobena nacistické ideologii, nicméně lidová osvěta pod hlavičkou tehdejšího režimu 

neměla na český národ výrazný vliv (Škoda, 1996, s. 64–65). 

Po skončení války, v roce 1945, byl vydán Dekret prezidenta o státní osvětové péči, který 

zřizoval okresní osvětové rady a zemské osvětové rady, které podléhaly ministerstvu 

školství a osvěty. Dále zřizoval lidové školy nižšího, středního a vyššího typu, které 

poskytovaly především občanskou výchovu (Trnka, 1968, s. 210). 

Trnka ve své publikaci, která vyšla v roce 1946, očekával, že se tato systematická 

lidovýchovná základna rozšíří také na lidová školení pro praktická zaměstnání a pokryje 

oblast výchovy divadelní, hudební a výtvarné. Zároveň také měla být prohloubena 

spolupráce mezi státní a spolkovou osvětovou péčí (Trnka, 1968, s. 210–211). 

Přestože tato kapitola popisuje lidovýchovnou činnost do roku 1945, dovolím si doplnit, že 

nadějně obnovená lidovýchovná činnost po skončení války, jak ji výše popisuje Trnka, 

v tomto ideovém a organizačním smyslu záhy skončila, a jak uvádí Škoda (1996, s. 128), 

monopolní postavení získala marxistická pedagogika. 
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Chceme-li alespoň elementárně shrnout lidovou osvětu a výchovu v období od národního 

obrození až do roku 1945, lze říci, že se z nahodilé osvětové činnosti vyvinul poměrně 

celistvý systém lidové výchovy, který v průběhu let dosahoval stále větší odbornosti a 

profesionalizace. 

Systém lidových škol, který vznikl v Československu, nebyl vybudován na stejných 

ideových základech jako klasické severské lidové vysoké školy. Principy vyučování zde 

nebyly podrobeny „revoluci“, za kterou můžeme označit inovátorský přístup v dánských 

lidových vysokých školách, a dělnická třída společně s venkovským obyvatelstvem se 

nestala výhradní vrstvou obyvatelstva, kterou lidová výchova ovlivnila. To však nedělá 

z lidového školství v Československu ve srovnání se severskými LVŠ systém podřadný. 

Přednášková činnost a vzdělávací kurzy se postupem času normovaly a vyústily v systém 

nižších, středních a vyšších škol lidových, které nabízely různý typ vzdělání pro širokou 

vrstvu posluchačů. V československém případě se vzdělávání dostalo spíše k městské 

populaci a vzdělanější vrstvě obyvatelstva. Přestože mnoho aktivit bylo organizováno také 

pro dělnickou třídu, lze najít rezervy v dostupnosti nepolitického občanského vzdělávání a 

vhodném didaktickém přístupu. Školy fungovaly na principu zejména klasického 

vyučování a nabízely příležitost k dalšímu vzdělávání, získání kvalifikace nebo rozvoji 

v oblasti zájmů 

Lidovýchovná činnost obecně nabízela možnosti kulturního a sociálního rozvoje, stejně 

jako příležitost se dále vzdělávat. Lidová výchova pokrývala oblast zájmového, profesního 

i občanského vzdělávání, a zejména to občanské mělo jak v době národního obrození, tak 

v období samostatné republiky zvláštní význam. Zároveň také byla lidovýchovné činnosti 

věnována pozornost mnoha předních odborníků a osobností tehdejší doby, včetně 

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.  
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2 SOUČASNÁ SITUACE VYBRANÝCH KONCEPTŮ LIDOVÝCH 

VYSOKÝCH ŠKOL V ZAHRANIČÍ 

Tato kapitola práce má za úkol přiblížit současnou situaci lidových vysokých škol ve třech 

vybraných zemích – Dánsku, Německu a ve vlámské části Belgie. 

Dánské lidové vysoké školy jsem si vybrala jako zástupce klasického pojetí tohoto 

konceptu (viz kapitola 1.1). LVŠ v Dánsku si zachovávají mnohé z originálního modelu a 

považuji za přínosné sledovat, jak je instituce tohoto typu organizována a jaký má význam 

v současné společnosti. 

Německé Volkshochschule, tedy lidové vysoké školy, představují významného zástupce 

tohoto konceptu, který se v mnoha ohledech liší od toho dánského. Německé LVŠ 

považuji za instituce na vysoké úrovni, které pokrývají široké spektrum témat z oblasti 

vzdělávání dospělých, a charakteristika tohoto specifického modelu zde má svoje 

opodstatnění. 

Lidové vysoké školy ve vlámské části Belgie představují atypický koncept této instituce, 

který se zaměřuje na poměrně úzký segment vzdělávání dospělých. Vzdělávací a 

rozvojové aktivity doplňují další společenské funkce, které tato instituce plní a na které 

klade důraz. 

Současná situace lidových vysokých škol v zahraničí je sledována z hlediska šesti 

základních kategorií, kterými jsou politický, legislativní a organizační rámec; financování; 

účast na vzdělávání dospělých; společenský kontext a funkce vzdělávání; cíle a charakter 

vyučování; nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit.  

Jednotlivé kategorie jsou zvoleny tak, aby pokryly aspekty fungování a významu lidových 

vysokých škol a mohly podat celistvý obraz o této instituci v jednotlivých zahraničních 

zemích. Popis vybraných konceptů nemá za cíl shromáždit vyčerpávající informace o 

problematice, ale spíše poskytnout přehled jednotlivých modelů lidových vysokých škol a 

zachytit jejich odlišnosti a specifika.  

Následující kapitola záměrně opomíjí některé faktory, které mají vliv na fungování lidových 

vysokých škol. V první řadě je to role Evropské unie ve formování politiky vzdělávání 

dospělých, která může mít dopad i na lidové vysoké školy. Toto téma považuji za příliš 

rozsáhlé a mým cílem je spíše postihnout národní specifika. Druhým prvkem činnosti LVŠ, 

který byl vynechán, je personální zajištění a role vzdělavatele lidové vysoké školy. V této 

práci se zaměřuji na lidovou vysokou školu spíše z hlediska organizačního a ideového 
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ukotvení a strukturu personálu nepovažuji za klíčový faktor poznání charakteru instituce. 

Zároveň jsem v tomto ohledu narazila na nerovnoměrnou dostupnost dat. 

K získání informací o současné situaci lidových vysokých škol v zahraničí byla použita 

data z primárních i sekundárních zdrojů. Primárním zdrojem byla v tomto případě technika 

sběru dotazování. 

Reichel (2009, s. 99) definuje dotazování jako kontaktní zkoumání výhradně živých osob 

a jeho podstatou je kladení otázek, ať ve formě mluvené (rozhovor), nebo ve formě 

písemné (dotazník). 

Technikami sběru dat byly v tomto případě obě varianty dotazování, tedy rozhovor i 

dotazník. Získávání informací k této kapitole však nemůžeme nazvat šetřením, neboť sběr 

dat probíhal spíše nahodile, zejména v případě nedostatku sekundárních zdrojů k tématu. 

S tímto problémem jsem se setkala zejména u dat k vlámským lidovým vysokým školám, 

u kterých jsou sekundární zdroje velmi často dostupné pouze v původním jazyce, tedy 

holandštině. Naopak výše popsané techniky sběru dat nebyly použity ke shromažďování 

dat o dánských lidových vysokých školách, neboť zde můžeme najít mnoho sekundárních 

zdrojů v anglickém jazyce. K popisu německých Volkshochschule bylo nutné získat 

některá data pomocí dotazování, nicméně většina informací byla dostupná ze zdrojů 

sekundárních. 

Dotazník (viz Příloha A) byl rozeslán elektronickou formou všem třinácti lidovým vysokým 

školám ve vlámské části Belgie. Stejný dotazník byl z důvodu nízké návratnosti u 

vlámských LVŠ elektronicky distribuován pouze dvěma lidovým vysokým školám 

v Německu, VHS Aachen a VHS Kiel, se kterými byl navázán předchozí kontakt. Dotazník 

obsahuje otevřené otázky, které cílí na informace ze šesti výše popsaných kategorií. 

Pro získání podrobnější představy o problematice lidových vysokých škol ve Vlámsku byla 

použita technika rozhovoru. Reichel (2009, s. 110) upřesňuje, že rozhovor se aplikuje jak 

při kvalitativních, tak kvantitativních přístupech, což určuje konkrétní podobu rozhovoru, 

který se pak liší zejména mírou své standardizace. Při kvalitativním zkoumání provádí 

rozhovor většinou jedna osoba, zatímco při kvantitativních šetřeních, kde se pracuje spíše 

s formalizovanými podobami rozhovoru, je do sběru dat běžně zapojena skupina tazatelů. 

V tomto případě, ačkoliv nemůžeme hovořit o výzkumném šetření, měl sběr dat 

kvalitativní charakter, kdy byl rozhovor uskutečněn jedním tazatelem v nestandardizované 

podobě. Konkrétně pak byly informace získávány technikou polostrukturovaného 

rozhovoru, který se dle Reichela (2009, s. 111) vyznačuje tím, že má tazatel připraven 
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soubor témat nebo otázek, které budou předmětem rozhovoru, aniž by bylo striktně 

stanoveno jejich pořadí. 

Polostrukturovaný rozhovor byl proveden na základě stejného dotazníku, který byl použitý 

pro sběr dat elektronickou formou u lidových vysokých škol. Rozhovor byl uskutečněn 

s ředitelkou lidové vysoké školy v Bruselu („Vormingplus Citizenne“), paní An Macharis. 

Sekundárními zdroji k této kapitole práce pak byly odborné články, legislativní dokumenty, 

webové stránky a další elektronické zdroje. 

Informace získané o jednotlivých konceptech lidových vysokých škol se u jednotlivých 

zemí liší, neboť dostupnost dat byla u každého z modelů rozdílná. Sběr dat byl omezen 

možnostmi provádění šetření v zahraniční zemi a dostupností dokumentů často pouze 

v původním jazyce.  

 

2.1 Dánsko 

2.1.1 Politický, legislativní a organizační rámec 

Dánsko patří mezi země, kde funguje takzvaný „severský sociální model“, tedy specifický 

model ekonomiky a sociální politiky. 

Severský sociální model podle Kvista a Greveho (2011, s. 148) charakterizují následující 

atributy: komplexní odpovědnost státu, všeobecné zdravotní pojištění2, individualismus, 

vysoká zaměstnanost, rovnost příležitostí a výsledků, vysoce kvalitní (veřejné) služby, 

„štědrost“ státu, decentralizovaná organizace, silní sociální partneři, tradice sociálního 

dialogu, a u některých severských států korporativismus. 

Zajímavý pohled na dánskou situaci nabízí Korsgaard a Wiborg (2006, s. 379), kteří 

uvádějí, že mnoho pozitivních charakteristik spojených s politikou a sociální 

situací Dánska, je připisováno právě N. F. S. Grundtvigovi. Ten je často považován za 

průkopníka demokracie, sociálního státu, jednotného školského systému a dalších 

fungujících prvků. Dle autorů se však tato představa vždy nezakládá na faktech, zejména 

v případě jednotného školského systému. 

Dánsko je tedy sociálním státem a právě školství je jednou z veřejných služeb, která má 

vysokou kvalitu a je kladen důraz na její rozvoj. Jak potvrzuje Dánská asociace 

vzdělávání dospělých, v Dánsku je dlouholetá tradice vzdělávání dospělých a velký podíl 

                                                           
2
 Anglicky „universal coverage“. 
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obyvatelstva se účastní celoživotního vzdělávání (Adult Learning in Denmark, 2015, 

nestránkováno). 

Vzdělávání dospělých v Dánsku pokrývá jak otázky formálního, tak neformálního 

vzdělávání. Neformální vzdělávání je obecně založeno na myšlenkách N. F. S. 

Grundtviga a do tohoto segmentu tedy patří i lidové vysoké školy. Formální vzdělávání 

pak nabízí možnosti profesního nebo náhradního školního vzdělávání. Vzdělávání 

dospělých je celkově pokryto činností pěti ministerstev (Adult Learning in Denmark, 2015, 

nestránkováno). 

Dánský systém provozuje dva typy lidových vysokých škol, klasickou internátní lidovou 

vysokou a také denní lidovou vysokou školu. Denní LVŠ poskytují neformální a formální 

vzdělávání a jsou organizovány jako soukromé vzdělávací instituce (Adult Learning in 

Denmark, 2015, nestránkováno).  

Denní lidové vysoké školy můžeme typově přirovnat k německým Volkshochsule, jsou 

centrem vzdělávání pro dospělé, nicméně neposkytují internátní vzdělávání. V této 

kapitole bych se chtěla nadále věnovat klasickým lidovým vysokým školám, které vychází 

z tradičního internátního modelu.  

Lidové vysoké školy klasického internátního typu jsou ošetřeny Zákonem o lidových 

vysokých školách, č. 1605 z 26. 12. 2013. Tento zákon je vydaný Ministerstvem kultury a 

ustanovuje lidové vysoké školy od základních charakteristik až po financování a 

organizační aspekty.  

Zákon o lidových vysokých školách, č. 1605 z 26. 12. 2013 charakterizuje lidové vysoké 

školy jako veřejné zařízení, které nabízí kurzy, jejichž hlavním programovým zaměřením 

jsou životní filozofie, lidové vzdělávání3 a demokratické vzdělávání. Studenti během doby 

trvání kurzu zůstávají ve vzdělávacím zařízení. Školní aktivity, tedy i obsahovou náplň 

vzdělávání, si určuje lidová vysoká škola sama na základě svých vlastních hodnot. Tato 

instituce pak musí být uznána Ministerstvem kultury, aby mohla čerpat veřejné prostředky 

(LOV nr 1605 af 26/12/2013, § 1).  

Podle Zákona o lidových vysokých školách by LVŠ měla být zřízena jako soukromá 

nadace. Správa a vedení školy jsou organizovány dle nařízení ustanovených ve stejném 

zákoně. Lidová vysoká škola je nezávislá vzdělávací instituce, která využívá prostředky 

pouze k organizaci vzdělávací a rozvojové činnosti (LOV nr 1605 af 26/12/2013, § 2). 

                                                           
3
 Z anglického „popular education“ – v českém jazyce není zvykem používat termín „populární vzdělávání“, 

proto jsem zvolila překladový termín „lidové vzdělávání“, který vyjadřuje (stejně jako „popular education“) 
vzdělávání pro širokou vrstvu obyvatelstva, tak jak ho chápe např. Freire. 
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Přestože lidové vysoké školy jsou soukromé vzdělávací instituce, mohou být propojeny 

s náboženskými asociacemi, různými neziskovými organizacemi nebo odborovými 

organizacemi (Adult Learning in Denmark, 2015, nestránkováno).  

 

2.1.2 Financování 

Lidová vysoká škola může čerpat státní příspěvky v případě, že splní kritéria pro jejich 

čerpání. Příspěvky se odvíjí zejména od počtu studentů a délky jejich pobytu ve 

vzdělávací instituci. Stát poskytuje roční příspěvek na provoz (LOV nr 1605 af 26/12/2013, 

§§ 22–24). 

Dalším zdrojem příjmů lidových vysokých škol jsou místní samosprávy. Městské a obecní 

úřady mohou poskytnout prostředky na obecné výdaje lidové vysoké školy, výstavbu školy 

nebo její rozšiřování (LOV nr 1605 af 26/12/2013, § 31). 

Zároveň musí mít škola i jiné příjmy než státní dotace. Základem těchto ostatních příjmů 

jsou poplatky účastníků vzdělávání, kdy zákon stanovuje minimální výši poplatků. Student 

by však neměl platit nadprůměrnou částku oproti průměru poplatků v ostatních lidových 

vysokých školách. Zohledňováni ve výši poplatků jsou také studenti se speciálními 

potřebami nebo specifickou sociální situací (LOV nr 1605 af 26/12/2013, § 8). 

Škola získává další finanční zdroje také z dalších vlastních aktivit, jako je pronajímání 

výukových prostor externím organizacím a subjektům (Carlsen, Borgå, 2010, s. 28). 

 

2.1.3 Účast na vzdělávání dospělých 

Zdrojem dat o účasti na vzdělávání dospělých je zpráva Eurostatu založená na 

výzkumech Labour Force Survey (LFS) a Adult Education Survey (AES). Uvedené údaje 

jsou nejaktuálnější data z roku 2011, neboť výzkum AES se koná jednou za pět let. Data 

pokrývají formální a neformální vzdělávání osob ve věku 25–64 let, uskutečněné 

v posledním roce. 

Dle dat Eurostatu se v roce 2011 účastnilo formálního vzdělávání 12,6 % a neformálního 

vzdělávání 52,7 % sledovaných osob. Oproti průměru zemí EU-27 (6,2 % a 36,8 %) jsou 

to výrazně nadprůměrné hodnoty. Muži se obecně účastní obou typů vzdělání méně než 

ženy (55,2 % a 61,8 %), což je poměrně výrazný rozdíl oproti trendu EU-27, kde mírně 

převažuje podíl mužů oproti ženám. Podíl osob ve věku 25–34 let na vzdělávání je vyšší 
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(68,4 %) než u populace starších občanů 55–64 let (45,5 %). To koresponduje s obecným 

trendem zemí EU-27. Statistika také nabízí data o účasti sledovaných osob s ohledem na 

jejich vzdělání. Jak odpovídá obecnému trendu 27 zemí Evropské unie, lidé s vyšším 

vzděláním se více účastní formálního i neformálního vzdělávání (ISCED 0-2: 38 %, 

ISCED 3-4: 54,7 %, ISCED 5-6: 75,2 %). Dánsko má obecně vysokou míru participace na 

celoživotním vzdělávání, celkový výsledek 58,5 % populace, která se účastní formálního a 

neformálního vzdělávání, je druhou nejvyšší hodnotu ve srovnání zemí EU-27 

(EUROSTAT, 2011, nestránkováno). 

Konkrétní statistiky upravující účast dánské populace na vzdělávání v lidových vysokých 

školách nabízí Dánský statistický úřad. Na základě těchto statistik byly autorkou vytvořeny 

grafy (viz Příloha C) zachycující počet účastníků na dlouhodobých4 a krátkodobých 

kurzech LVŠ v závislosti na pohlaví a věku, za školní rok 2014. V tomto bodě je nutno 

uvést, že existuje více typů klasických internátních lidových vysokých škol, které jsou 

v grafech sledovány a jejichž specifikace bude nabídnuta v dalších částech textu.  

Jak můžeme pozorovat na prvním uvedeném grafu (viz Příloha C, Graf 1: Účast mužů a 

žen dle typu LVŠ – dlouhodobé kurzy), účast žen je vyšší pro všechny typy LVŠ, kromě 

tělovýchovných a sportovních lidových vysokých škol, kde mírně převládají muži. V grafu 

je uvedena nulová hodnota pro účast obou pohlaví u lidových vysokých škol pro seniory, 

které nepořádají dlouhodobé kurzy. 

Druhý graf ukazuje stejný trend (viz Příloha C, Graf 2: Účast mužů a žen dle typu  

LVŠ – krátkodobé kurzy), tedy že účast žen u všech typů lidových vysokých škol je vyšší 

než účast mužů. V případě krátkodobých kurzů dokonce i u tělovýchovných a sportovních 

lidových vysokých škol. 

Celková účast je u většiny krátkodobých kurzů vyšší než u dlouhodobých. Tento trend 

není překvapivý, neboť krátkodobé kurzy vyžadují nižší finanční a samozřejmě také 

časovou náročnost pro účastníka. Obecně také můžeme pozorovat poměrně 

nerovnoměrné zastoupení účastníků u jednotlivých typů lidových vysokých škol. Zatímco 

některé typy LVŠ zaznamenaly účast v řádech desítkách účastníků za školní rok, jiné typy 

lidových vysokých škol mají počty účastníků v řádech tisíců. To je pravděpodobně dáno 

rozdílným počtem vzdělávacích zařízení u jednotlivých typů LVŠ a nižší poptávkou po 

specifických kurzech. 

                                                           
4
 Dlouhodobé kurzy jsou dle statistického úřadu definovány jako ty kurzy, které trvají více než 12 týdnů. 

Krátkodobé kurzy mají naopak délku méně než 12 týdnů (Statistics Denmark, 2014, nestránkováno). 
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Poslední graf (viz Příloha C, Graf 3: Obecné a grundtvigovské LVŠ – účast dle věkové 

skupiny), zobrazuje počet účastníků u dlouhodobých a krátkodobých kurzů podle věkové 

skupiny u obecných a grundtvigovských lidových vysokých škol. Při tvorbě tohoto grafu 

jsem se zaměřila pouze na jeden typ lidových vysokých škol, obecné a grundtvigovské, 

které reprezentují tradiční model lidových vysokých škol, nejbližší původnímu konceptu, 

jak vznikl v Dánsku v 19. století.   

Graf ukazuje výrazný rozdíl v účasti v závislosti na věku a zároveň typu kurzu. 

Dlouhodobé kurzy jsou více navštěvované mladší věkovou skupinou, zejména účastníky 

ve věku 20–24 let. To lze vysvětlit charakterem dlouhodobých kurzů, které jsou v souladu 

s původním modelem koncipované jako možnost pro osobní rozvoj, poznání vlastního 

potenciálu a získání širšího rozhledu. Lze říci, že tyto kurzy mohou být variantou 

vzdělávání a rozvoje za účelem poznání sama sebe, zejména v období přechodu mezi 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním nebo během studia na vysoké škole. 

Můžeme pozorovat, že v produktivním a postproduktivním věku účast výrazně klesá.  

Opačný trend pak nastává u krátkodobých kurzů. Drtivá většina účastníků kurzů je ve 

věku nad 60 let a rozdíl mezi touto skupinou a ostatními věkovými skupinami je 

několikanásobný. Kurzy krátkodobějšího charakteru, které vždy nemusejí být postavené 

na principu sebepoznání a obecného osobního rozvoje a nabízejí častěji konkrétnější 

zaměření, jsou pak zajímavé spíše pro skupinu účastníků v postproduktivním věku.  

Obecně můžeme konstatovat, že je problematické hledat u profilu účastníků vzdělávání 

v lidových vysokých školách nějaké společné rysy s trendy ve vzdělávání dospělých u 

dánské populace. Kurzy LVŠ jsou velmi specificky zaměřené a struktura účastníků se 

odvíjí od charakteru konkrétního kurzu i v rámci vzdělávání v lidových vysokých školách. 

 

2.1.4 Společenský kontext a funkce vzdělávání 

Cílem této dílčí kapitoly není postihnout vyčerpávající charakteristiku dánské společnosti, 

ale pouze vybrat ty faktory, které dle mého názoru mohou souviset s funkcí a samotnou 

existencí současných lidových vysokých škol. Domnívám se, že ideálním východiskem 

k načrtnutí tohoto kontextu v Dánsku je právě již jednou zmíněný severský sociální model. 

Tento politicko-sociální model je založen na některých principech, které nepřímo umožňují 

nebo zdůvodňují fungování lidových vysokých škol. Jak bude dále vysvětleno, severský 

sociální model je zároveň do určité míry kritizován, kvůli jeho neefektivitě v kontextu 

aktuálních společenských procesů a skutečností. Právě tyto současné společenské 
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problémy, pak budou dalším úhlem pohledu, ze kterého se můžeme podívat na 

opodstatnění současných lidových vysokých škol.  

Dánsko je zemí, kde v polovině 19. století lidové vysoké školy vznikly a za více než 150 

let jejich fungování se staly zavedenou institucí vzdělávání dospělých. Na svém počátku 

LVŠ plnily několik společenských funkcí.  Byla jí vzdělávací funkce, kdy činnost lidových 

vysokých škol umožňovala zemědělcům a nižší třídě získat dostupné vzdělání, 

uplatnitelné v každodenním životě, a poznat práva a povinnosti vycházející z nové role 

svobodného občana. Zároveň lze říci, že hlavním cílem vzdělávacích aktivit bylo podpořit 

národní cítění a soudržnost skrze poznávání vlastní kultury a jazyka. 

V Dánsku dodnes existují lidové vysoké školy původního internátního typu. Logicky však 

můžeme očekávat odlišnost jejich funkce od té původní, neboť se společenskými 

změnami přišly i jiné vzdělávací potřeby. Otázkou tedy zůstává, jakou funkci ve vztahu 

k současné společnosti dnes lidové vysoké školy mají. 

Prvky severského sociálního modelu (definovaného v úvodu této kapitoly), které pro 

fungování lidových vysokých škol považuji za důležité, jsou vysoce kvalitní (veřejné) 

služby, rovnost příležitostí a výsledků, a „štědrost“ státu, tedy určitá finanční a potažmo 

sociální solidarita.  

Vysoká kvalita veřejných služeb implikuje také rozvinutý vzdělávací systém s odpovídající 

finanční podporou státu. Lze předpokládat, že i vzdělávání dospělých je (nejen) díky 

tomuto faktoru na vysoké úrovni, neboť sociální model vytváří příznivé podmínky pro 

budování kvalitního a celostního systému vzdělávání. Prosazované společenské hodnoty 

jako rovnost příležitostí a solidarita pak nepřímo podporují smysl lidových vysokých škol. 

Cílem originálního konceptu lidových vysokých škol bylo mimo jiné podporovat vzdělávání 

nižší společenské třídy, která k němu měla do té doby problematický přístup. I zde 

můžeme hledat úmysl, který vychází ze solidarity a myšlenky rovnosti příležitostí.  

Je patrné, že tyto hodnoty jsou prioritou i dnes (přestože v jiném kontextu) a lidová vysoká 

škola se na základě toho vyvinula z instituce, která poskytovala vzdělávání společenské 

třídě, která ho potřebovala, v instituci, která nabízí vzdělávání všem občanům bez rozdílu 

(Adult Learning in Denmark, 2015, nestránkováno). 

Severský sociální model je však mnohými podroben kritice, neboť dánská ekonomika a 

potažmo i společnost v současné době čelí novým výzvám. Jak popisuje Kvist a Greve 

(2011, s. 146), severský sociální model musí projít určitou transformací, a to zejména 

vlivem stárnoucí populace, imigrace, globalizace a také v důsledku finanční krize. Tyto 

jevy negativně působí na udržitelnost sociálního modelu a objevují se otázky, zda je 
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možné pokračovat v politice rovnosti příležitostí, štědrých sociálních dávek, či udržet 

vysokou kvalitu veřejných služeb. 

Pokud se blíže podíváme na faktor imigrace, můžeme pozorovat, že Dánsko má poměrně 

vysokou míru přistěhovalectví. V lednu 2014 v Dánsku tvořili přistěhovalci a potomci 

přistěhovalců 11,1 % celkové populace. Přibližně 8,5 % jsou imigranti a 2,7 % tvoří 

potomci imigrantů, přičemž 54 % z nich pochází z evropské země (Statistics Denmark, 

2014, nestránkováno). 

Jak popisuje Korsgaard a Wiborg (2006, s. 379), Dánsko má více jak 150 letou tradici 

otevřeného školství (právě zásluhou N. F. S. Grundtviga), které je charakterizováno 

vysokým respektem pro menšiny, konkrétně pak právem náboženských a národnostních 

menšin získávat vzdělání na základě jejich vlastních hodnot a kultury.  

Na základě této informace tedy můžeme předpokládat, že liberální přístup k vyučování a 

školství, který prosazoval Grundtvig, pravděpodobně ovlivnil i společnost, která se nyní 

vyznačuje vyšší tolerancí k odlišným hodnotám či kultuře. Přestože lze říci, že tuto funkci 

(tedy býti nástrojem budování tolerantní společnosti) již lidová vysoká škola splnila 

v historii, domnívám se, že je třeba posilovat toto liberální a tolerantní smýšlení i dnes, 

zejména pokud imigrace může být v určitých aspektech společenským problémem. 

Milana a Sørensen (2009, s. 350), kteří popisují výzkum vlivu různých vzdělávacích aktivit 

v institucích lidové vysoké školy na získávání občanských kompetencí, zmiňují, že 

globalizace a europeanizace začíná zpochybňovat myšlenky národní sounáležitosti a 

cítění, které jsou budovány již od dob Grundtviga. Tento výzkum pak řeší, jaké metody a 

faktory výuky v lidových vysokých školách podporují rozvoj jedince v oblasti demokracie a 

občanství. 

Zdá se tedy, že ačkoliv v současné době není cílem lidových vysokých škol probudit u 

Dánů vlastenectví a národní pospolitost (což by mohlo být v kontextu multikulturní 

společnosti dokonce nežádoucí), lidová vysoká škola vynakládá určité úsilí vychovávat 

z jedinců aktivní občany, kteří ctí zásady demokratické společnosti.  

Jak tedy popisuje výše zmíněný výzkum Milany a Sørensena (2009), důležitým aspektem 

vzdělávání v LVŠ je výchova k občanství a rozvoj občanských kompetencí, zejména u 

mladých lidí. Právě faktory, kterými jsou globalizace nebo kulturní a národnostní diverzita 

společnosti, mohou být jedním z argumentů, proč v současné době věnovat pozornost 

občanskému vzdělávání v lidových vysokých školách. Tím pak lidové vysoké školy 

v určitém smyslu navazují na svou tradiční funkci rozvíjet jedince a vychovávat z něj 

uvědomělého občana, který se orientuje ve vlastní kultuře a národním odkazu.  
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Jak uvádí Carlsen a Borgå (2010, s. 10), hlavní rolí lidových vysokých škol je poskytovat 

obecné rozvojové vzdělávání („general broadening education“). Za tímto pojmem se 

nachází poměrně široká škála vzdělávacích a rozvojových aktivit, jejichž cílem není jen 

získávání informací, ale zejména se aktivity stávají prostorem sdílení zážitků, poznávání 

sama sebe a druhých. 

Jak dodává Kopecký (nedatováno, s. 15) vzdělávání v lidových vysokých školách je 

vnímáno jako prostředek sociální integrace, tedy jako faktor posilující solidaritu mezi lidmi. 

Lze tedy na závěr říci, že hlavní funkcí lidových vysokých škol v Dánsku je

kultivačně-vzdělávací funkce, neboť učení je zde spíše nástrojem duchovního rozvoje, 

získání životních zkušeností a možností stát se člověkem tolerantnějším a vnímavějším 

ke svému okolí. Druhou význačnou funkcí je pak posilování občanských kompetencí a 

role aktivního občana. 

 

2.1.5 Cíle a charakter instituce 

Jak již bylo zmíněno v předchozích částech textu, lidové vysoké školy poskytují obecné 

rozvojové vzdělávání, které má za cíl účastníkům rozšiřovat obzory. Cílem je tedy rozvíjet 

účastníky ve směru, který si sami zvolí, a v souladu s tradicí lidového vysokého školství 

poskytnout vzdělávání pro život („learning for life“). Současné dánské lidové vysoké školy 

jsou do značné míry stále věrné původnímu modelu, tak jak byl popsán v předchozích 

částech práce o historii LVŠ. Charakter instituce lidové vysoké školy v Dánsku je určitým 

výchozím bodem v posuzování ostatních typů škol, neboť představuje ucelený hodnotový 

a didaktický systém, který funguje v téměř nezměněné podobě po více jako 150 let. 

Carlsen a Borgå (2009, s. 11) charakterizují současné lidové vysoké školy jako místo, kde 

se škola stává běžným životem. Až na jednu výjimku jsou všechny lidové vysoké školy 

v Dánsku internátní, studenti i učitelé tak žijí pospolu a nikdo se nemůže skrývat za svými 

běžnými životními rolemi. Skutečná osobnost člověka se odkryje ostatním a v ideálním 

případě i jemu samotnému. 

Typickými znaky lidových vysokých škol je jejich rozložení napříč celým územím Dánska, 

čímž se stávají pro potenciální účastníky místně dostupnými a známými institucemi. 

Internátní vzdělávání je prostředkem, jak vytvořit ze skupiny lidí, kteří se navzájem 

neznají, určitou mikrospolečnost, která má svou atmosféru a kde se odehrávají veškeré 

aktivity, interakce, procesy rozvoje osobnosti a samotné učení (Carlsen a Borgå, 2009,

s. 9). 
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Milana a Sørensen (2009, s. 350) charakterizují původní lidové vysoké školy jako 

instituce, které měly u účastníků vzdělávání vyvolat pocit, že jsou součástí jednotného 

společenství, které má určitou historickou kontinuitu. Tento cíl měl být dosažen metodami 

dialogu, diskuze či debaty. Zkrátka „živou interakcí“. 

Cílem současných lidových vysokých škol není v první řadě klást důraz na národní cítění 

či vyvolat u účastníků pocit národní sounáležitosti, přesto zde tuto dimenzi můžeme najít, 

zejména v aktivitách podporujících koncept aktivního občanství.  

Právě pocit sounáležitosti, přestože ne národní, ale skupinové, je důležitou 

charakteristikou moderních lidových vysokých škol. Atmosféra a interakce účastníků je 

klíčovým katalyzátorem učení a získávání zkušeností. Stejně tak metody vyučování 

vycházejí ze stejného základu jako u původních lidových vysokých škol, principem je 

interakce studenta a učitele a studentů mezi sebou.  

Stejně jako u původních lidových vysokých škol je škola otevřena všem účastníkům, kteří 

mají zájem se vzdělávat a rozvíjet, a jediným omezujícím kritériem je zde věk. Již 

Grundtvig věřil, že účast na aktivitách lidových vysokých škol má význam až v dospělém 

věku.  

Dnes je dle Zákona o lidových vysokých školách věkovou hranicí pro zápis ke studiu na 

lidové vysoké škole 17,5 let, s výjimkou speciálních lidových vysokých škol pro mládež, 

kde je minimální věkovou hranicí 16,5 let a maximální věk 19 let (LOV nr 1605 af 

26/12/2013, § 11). 

Ze zákona lidová vysoká škola nesmí provádět testy a zkoušky, s výjimkou zkoušky s 

názvem „Forberedende voksenundervisning“, která ověřuje znalost čtení a matematiky u 

dospělých. Účastníci se v rámci studia LVŠ mohou připravovat na některé obecné či 

kvalifikační zkoušky, formálně však musí zkoušku složit v jiné instituci (LOV nr 1605 af 

26/12/2013, § 15). 

 

2.1.6 Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit 

Lidových vysokých škol je obecně v Dánsku několik typů. Základními kategoriemi lidových 

vysokých škol jsou křesťanské a duchovní, obecné a grundtvigovské, tělovýchovné a 

sportovní, školy zaměřené na životní styl, školy pro seniory, specializované lidové vysoké 

školy a školy pro mládež (Types of folk high schools, 2015, nestránkováno). 
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Křesťanské a duchovní lidové vysoké školy jsou často spojeny s církevní organizací a 

vyznačují se duchovním přístupem k jedinci. Obecné a grundtvigovské školy vycházejí 

z klasických lidových vysokých škol a nabízejí možnost věnovat se během studia různým 

tématům či naopak vybrané specifické disciplíně. Tělovýchovné a sportovní lidové vysoké 

školy se výrazně zaměřují na sport, který tvoří přibližně polovinu aktivit, přičemž druhá 

polovina je věnována obecnému vzdělávání. Školy zaměřené na životní styl jsou zacíleny 

na životosprávu, cvičení a osobní rozvoj. Stejně tak je však možné navštěvovat zde kurzy 

všeobecného charakteru. Cílovou skupinou lidových vysokých škol pro seniory jsou právě 

starší občané a tyto školy nabízejí pouze krátkodobé kurzy. Specializované lidové vysoké 

školy se intenzivně věnují jedné specifické disciplíně, přestože ze zákona musí částečně 

poskytovat obecné vzdělávání. V Dánsku také existuje několik lidových vysokých škol pro 

mládež, které účast na vzdělávání omezují věkově, jak bylo blíže popsáno v předešlé 

kapitole (Types of folk high schools, 2015, nestránkováno). 

Při porovnání výše uvedených informací o typech lidových vysokých škol a datech 

dánského statistického úřadu (zobrazených v grafech výše) můžeme pozorovat, že 

statistický úřad uvádí o jeden typ lidových vysokých škol více – LVŠ zaměřené na vaření 

a textil. V ostatních pramenech jsem nedohledala bližší informace o charakteru těchto 

specifických LVŠ, nicméně z názvu si lze odvodit, na jakou oblast budou školy zaměřené, 

a nevidím zde nutnost podrobnějšího popisu. 

Nabídka konkrétních vzdělávacích aktivit se liší v závislosti na typovém zaměření lidové 

vysoké školy, ale i na preferencích konkrétní školy. Jak definuje Zákon o vzdělávání 

dospělých, polovina aktivit musí být zaměřena na obecné rozvojové vzdělávání, dále je 

však nezávislou institucí, která si sama určuje vzdělávací obsah (LOV nr 1605 af 

26/12/2013, §§ 1–2). 

Carlsen a Borgå (2009, s. 10) nabízejí konkrétnější seznam programových oblastí, kterým 

se lidové vysoké školy věnují. Patří sem literatura, historie, ekologie, informační 

technologie, komunikace, vzdělávání, hudba, divadlo, sport, venkovní aktivity, tanec, 

umění, fotografie, keramika, krejčovství, kresba, studia rozvojové pomoci, mezinárodní 

politiky a další. 

Zároveň ze statistik uvedených v předchozích podkapitolách je patrné, že se kurzy 

v lidových vysokých školách obecně dělí na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé kurzy 

trvají až 6 měsíců, kdežto ty krátkodobé probíhají v řádech několika týdnů (Types of folk 

high schools, 2015, nestránkováno). 
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Shrnutí 

V Dánsku se myšlenka lidové vysoké školy zrodila a tato instituce zde byla roku 1844 

poprvé vybudována. Instituce lidové vysoké školy zde přetrvala až do současnosti, a 

přestože za dlouhou dobu svého fungování prošla určitým vývojem, můžeme v Dánsku 

najít originální koncept LVŠ v téměř nezměněné podobě i dnes.  

Lidové vysoké školy jsou v Dánsku legislativně ošetřeny v Zákoně o lidových vysokých 

školách, který vyčerpávajícím způsobem pokrývá problematiku jejich fungování. Zdroji 

financování jsou v tomto případě příspěvky státu, místní samosprávy, poplatky účastníků 

a další příjmy školy, jako například pronajímání vzdělávacích prostor. 

Lidové vysoké školy v současné době neplní stejné funkce jako ty v 19. století, potřeba 

zdůraznění národní sounáležitosti, kultury a jazyka dnes není společenskou prioritou. 

V tomto bodě, s ohledem na obecnou snahu vytvořit tolerantní a soudržnou společnost, je 

funkce lidové vysoké školy spíše opačná, tedy snaží se vychovávat uvědomělé občany. 

Působení LVŠ v oblasti občanského vzdělávání a snaha poskytnout vzdělávání všem bez 

ohledu na společenskou vrstvu jsou společné znaky originálního a současného konceptu 

dánských lidových vysokých škol, s ohledem na společenskou funkci. Dle mého názoru je 

významným úspěchem především zachování původního hodnotového zaměření a 

charakteru vyučování lidové vysoké školy (zejména u obecných a grundtvigovských 

lidových vysokých škol) i v současné společnosti. 

Lidové vysoké školy v Dánsku rozšířily svou obsahovou nabídku a obecné typové 

zaměření a dokážou si najít svou cílovou skupinu i v dnešní době. Formálně neuznatelné, 

dlouhodobé vzdělávání obecného charakteru, které spíše nevede ke konkrétním „tvrdým“ 

znalostem či dovednostem, se zejména z ekonomického pohledu může jevit jako 

vzdělávání zbytné. Fakt, že Dánsko uplatňuje severský sociální model, však umožňuje 

provozovat tuto instituci, přestože v průběhu doby ztratila svou esenciální funkci. Podle 

mého názoru svou roli v uchování této instituce hraje i její dlouhá tradice. Znovuobjevení 

dánských tradic a jejich zakořenění bylo jedním z cílů pedagogického úsilí N. F. S. 

Grundviga, a právě to pravděpodobně pomohlo uchovat tuto instituci po více než 150 let. 
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2.2 Německo 

2.2.1 Politický, legislativní a organizační rámec 

Spolková republika Německo je federativní republika rozdělená na šestnáct spolkových 

zemí, z nichž tři jsou městské státy. 

Federální vláda určuje obecné zákony, které mají dosah na úrovni celého Německa, 

konkrétní legislativa je pak formována vládou jednotlivých spolkových zemí a lokální 

samosprávou. V Německu leží politická odpovědnost za rozvoj právě na spolkových 

zemích, otázky vzdělávání a potažmo vzdělávání dospělých tedy ošetřuje zejména 

spolková vláda (Recht und Politik der Weiterbildung, 2015, nestránkováno). 

Federální vláda přesto definuje legislativu základních principů vzdělávání dospělých a zde 

je uvedeno pět federálních zákonů, které spravují právě tuto oblast vzdělávání. Patří mezi 

ně Zákon o odborné přípravě („Berufsbildungsgesetz“), část Zákonu o sociálním 

zabezpečení („Sozialgesetzbuch“), Zákon na podporu dalšího profesního vzdělávání 

(„Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz“), Zákon o distančním vzdělávání 

(„Fernunterrichtsschutzgesetz“) a Zákon o vysokých školách (Hochschulrahmengesetz“). 

Uvedené zákony upravují pouze tu legislativu, která je v celonárodním zájmu. Jednotlivé 

spolkové zákony pak reflektují potřeby regionu (Recht und Politik der Weiterbildung, 2015, 

nestránkováno). 

Konkrétní zákony o vzdělávání dospělých nebo dalším vzdělávání, které blíže upravují 

problematiku německých lidových vysokých škol Volkshochschulen (dále také VHS), jsou 

pak také definovány jednotlivými spolkovými zeměmi.  

Jako konkrétní příklad bych chtěla uvést situaci ve spolkové zemi Severní Porýní-

Vestfálsko. Důvodem tohoto výběru je kontakt s Volkshochschule Aachen (Cáchy), kde 

jsem prováděla průzkum situace lidových vysokých škol v Německu.  

Lidové vysoké školy v této spolkové zemi zaštiťuje Zákon o organizaci a propagaci 

dalšího vzdělávání v zemi Severní Porýní-Vestfálsko („Weiterbildungsgesetz – WbG“) ze 

14. dubna 2000, vydaný Ministerstvem školství. Tento zákon upravuje další vzdělávání, 

jeho propagaci, financování a pozici v systému vzdělávání, na základě práva každého 

občana na vzdělání (Nordrhein-Westfalen Landesgesetze zur Weiterbildung, 2015, 

nestránkováno). 

Zákon definuje Volkshochschule v odstavci §10, jako vzdělávací zařízení pod záštitou 

místní samosprávy a místních organizací, které funguje v souladu odstavcem §1 
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(odstavec ukládá respektovat právo každého občana na vzdělání). Dále odstavec §11 

nařizuje VHS poskytovat nabídku aktivit dalšího vzdělávání. Tato nabídka musí obsahovat 

témata občanského vzdělávání, profesního vzdělávání, náhradního školního vzdělávání 

za účelem získání stupně vzdělání, vzdělávání v oblasti životního stylu, sociálních a 

interkulturních vztahů, stejně tak jako vzdělávání na základě klíčových kompetencí, 

včetně jazyků a mediální gramotnosti. Povinná nabídka musí být zřízena v kraji, krajském 

městě nebo obci čítající více jak 25 000 obyvatel, a to v rozsahu 3 200 vyučovacích hodin 

ročně. Zákon dále definuje podmínky a organizaci financování, a také personální strukturu 

zařízení (Weiterbildungsgesetz, 2000, nestránkováno). 

Zákony o vzdělávání dospělých nebo dalším vzdělávání, které definují fungování instituci 

lidové vysoké školy, mohou mít v každé spolkové zemi odlišný rozsah. Na příkladu jsme 

mohli pozorovat, že Zákon o organizaci a propagaci dalšího vzdělávání v zemi Severní 

Porýní-Vestfálsko definuje základní principy fungování a zřízení organizace, financování a 

personální zajištění a přesně určuje obsah vzdělávací nabídky instituce. 

Statistika VHS, kterou vydává Německý institut pro vzdělání dospělých, uvádí, že v roce 

2013 bylo v Německu 917 lidových vysokých škol. Pro přesnost bych chtěla uvést, že 

statistika pracuje pouze s daty pro 907 Volkshochschule, což činí 98,9 % z celkového 

vzorku (Huntemann, Reichart, 2014, s. 2). V době zpracování této diplomové práce byla 

nejnovější dostupná data z roku 2013, zpracována v říjnu 2014. 

Zřizovatelem lidových vysokých škol může být dle statistických údajů o Volkshochschule 

hned několik subjektů. Lidová vysoká škola může být provozována obcí, krajem, 

účelovým svazem nebo sdružením, soukromým zřizovatelem nebo spadá pod spolkovou 

samosprávu v případě VHS v městských státech (Huntemann, Reichart, 2014, s. 17). 

V přílohách práce (viz Příloha D) jsou prezentovány grafy vytvořené autorkou na základě 

statistických hodnot uvedených v ročním statistickém přehledu Volkshochschul-Statistik: 

52. Folge, Arbeitsjahr 2013 (Huntemann, Reichart, 2014). Všechny uvedené grafy nabízí 

přehled dat za 907 lidových vysokých škol, které statistika sleduje v roce 2013. 

Na grafu sledující zřizovatele lidových vysokých škol (viz Příloha D, Graf 4: Zřizovatelé 

Volkshochschule) můžeme pozorovat, že více než polovina (54,2 %) institucí 

Volkshochschule je zřizována spolkovou samosprávou, tedy obcí nebo krajem. Zvláštním 

případem je 14 lidových vysokých škol (1,5 %), které spadají přímo pod městský stát 

(Berlín, Hamburg, Brémy). Více než třetina (32,3 %) VHS je provozována sdruženími,

7,4 % účelovými svazy a 4,5 % lidových vysokých škol mají soukromého zřizovatele. Jak 

uvádí předkládaná statistika, soukromá lidová vysoká škola je obvykle vedena ve formě 
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GmbH (Huntemann, Reichart, 2014, s. 17). Tato forma podnikání je obdobou české 

společnosti s ručením omezeným.  

Lidová vysoká škola v Německu tedy může být provozována různými subjekty, pokud 

instituce splňuje kritéria definována spolkovým zákonem. Typ provozovatele pak 

nesouvisí s možností čerpat veřejné finanční prostředky, o tuto finanční podporu může 

požádat i soukromý zřizovatel. 

 

2.2.2 Financování 

Německé Volkshochschule jsou obvykle financovány z více zdrojů. Část příjmů, a to spíše 

nadpoloviční, tvoří vlastní příjmy lidové vysoké školy. Do vlastních příjmů se zahrnují 

poplatky účastníků vzdělávání a další příjmy. Další příjmy jsou pak tvořeny skupinou 

zdrojů, ze kterých mohou VHS čerpat. Mezi ně pak patří zdroje z rozpočtu na sociální 

zabezpečení („Socialgeburzbuch“ – zmíněné ve výpisu federálních zákonů), zdroje 

z prostředků spolkové republiky, Evropské unie a dalších subjektů specifikovaných jako 

kategorie ostatní příjmy (Huntemann, Reichart, 2014, s. 21). 

Druhou část příjmů VHS jsou veřejné příspěvky. Ty jsou tvořeny dvěma složkami, zdroji 

poskytnutými komunální samosprávou (obce a kraje) a prostředky vynaloženými 

spolkovou republikou (Huntemann, Reichart, 2014, s. 22). 

Volkshochschule nemusí využít všechny možnosti financování, to se bude lišit v závislosti 

na nabídce vzdělávání, aktivitě VHS v oblasti žádostí o veřejné příspěvky, granty a na 

dalších faktorech. Přehled celkového financování Volkshochschulen za rok 2013 na 

úrovni Spolkové republiky Německo můžeme najít na dalším grafu (viz Příloha D,

Graf 5: Financování Volkshochschule). 

Jak je z grafu patrné, vlastní příjmy VHS tvoří v průměru více než polovinu celkových 

zdrojů financování lidových vysokých škol. Nejvýznamnějším zdrojem jsou poplatky 

účastníků a finanční podpora obcí a krajů. Celková suma prostředků vynaložená na 

Volkshochschule za rok 2013 překračuje částku 1 miliardu EUR.  

 

2.2.3 Účast na vzdělávání dospělých 

Údaje o účasti na různých typech vzdělávání u německé populace jsou stejně jako u 

předchozí kapitoly převzaty z výzkumů Labour Force Survey (LFS) a Adult Education 

Survey (AES). Eurostat, který data přináší, hovoří o účasti osob ve věku 25–64 let na 
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formálním a neformálním vzdělávání za poslední rok. Statistika hovoří o datech z roku 

2011. V Německu se dle těchto výsledků účastní 3,8 % populace formálního a 48,5 % 

neformálního vzdělávání. Oproti průměru EU-27 (6,2 % a 36,8 %) je hodnota účasti na 

formálním vzdělávání podprůměrná, nicméně vyvážená nadprůměrnou účastí v oblasti 

vzdělávání neformálního. Muži se v Německu celkově účastní obou typů vzdělávání více 

než ženy (52,8 % muži a 47,6 % ženy), a to více než o 5 %, což je trend výjimečný. V 

průměru EU-27 nicméně podíl účasti mužů mírně převládá (40,7 % a 39,9 %). Věková 

skupina 25–34 let se účastní vzdělávání výrazně více (57,4 %) než skupina 55–64 let, kde 

je účast 38,6 %. Tento trend je shodný pro všech 27 sledovaných zemí EU. Na závěr 

sleduje statistika dosažené vzdělání účastníků formálního a neformálního vzdělání. 

S vyšším dosaženým vzděláním německého obyvatelstva roste i účast na vzdělávání 

(ISCED 0–2: 27 %, ISCED 3–4: 45,2 %, ISCED 5–6: 68,4 %), což obecně platí i pro

EU-27 (Eurostat, 2011, nestránkováno). 

Co se týče účasti na vzdělávacích a rozvojových aktivitách lidových vysokých škol, 

vyčerpávající data opět nabízí Volkshochschul-statistik 2013. Data o věkové struktuře 

účastníků aktivit VHS můžeme názorně pozorovat na vytvořeném grafu (viz Přílohy D, 

Graf 6: Věkové rozložení účastníků aktivit VHS). 

Zde můžeme vidět, že největší podíl účastníků je z věkové skupiny 35–49 let (29,3 %), 

nicméně vysoký počet návštěvníků VHS patří do kategorie nad 50 let, kdy osoby starší 

50ti let tvoří 41,5 % z celkové populace účastníků. Naopak nejméně zastoupenou 

věkovou skupinou je méně než 18 let (6,3 %) a 18–24 let (6,6 %). 

Pro dokreslení situace je důležité také pozorovat, jakých aktivit se jednotlivé věkové 

skupiny účastní. Volkshochschule obecně poskytují vzdělávání ze šesti základních 

programových oblastí: politika, společnost a životní prostředí; kultura a umění; zdraví; 

jazyky; práce a povolání; základní vzdělání a vzdělání vedoucí k ukončení stupně školní 

docházky (Huntemann, Reichart, 2014).  

Další z grafů (viz Příloha D, Graf 7: Věková struktura dle programových oblastí) tedy 

znázorňuje věkovou strukturu účastníků v rámci jednotlivých programových oblastí 

nabídky Volkshochschule. Jak bylo uvedeno, největší podíl účastníků vzdělávacích a 

rozvojových aktivit VHS je ve středním produktivním věku (35–49 let). Tito účastníci zde 

dle grafu hledají zejména vzdělávání v oblasti práce a zaměstnání, ale zároveň se v téměř 

stejném rozsahu účastní i dalších témat z oblasti rozvoje osobnosti, jako je zdraví nebo 

kultura a umění. Ze všech výše uvedených dat můžeme vyvodit, že osoby ve středním a 

také pozdním produktivním věku, kteří se účastní vzdělávání ve VHS nejvíce, vnímají 
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lidovou vysokou školu jako místo rozvoje a trávení volného času, ne pouze jako instituci 

profesního vzdělávání. 

Vzhledem k faktu, že VHS je zavedená instituce vzdělávání dospělých, nízký podíl 

účastníků pod 18 let není překvapivý. Skupina do 18 let má ze sledovaných 

programových oblastí nejvíce zájem o možnost získání základního nebo jiného stupně 

vzdělání (viz Příloha D, Graf 7: Věková struktura dle programových oblastí). To lze 

považovat za přirozený výsledek, instituce vzdělávání dospělých bude atraktivní pro 

skupinu do 18 let spíše díky specifické nabídce, v tomto případě doplnění stupně 

vzdělání. Dle mého názoru bude LVŠ pro tuto věkovou skupinu spíše ojediněle institucí 

trávení volného času. Dále na grafu můžeme pozorovat, že ještě větší podíl účastníků 

v programové oblasti získání základního nebo jiného stupně vzdělání je u kategorie 18–25 

let, pravděpodobně ze stejných důvodů. Zároveň bychom mohli říci, že výsledky 

odpovídají snaze doplnit si stupeň vzdělání ve věku, který není významně vzdálený od 

obvyklého věku osoby dokončující klasickou školní docházku. Tato programová oblast 

pak logicky nepřitahuje starší věkovou kategorii účastníků, zejména pak nad 65 let. 

Statistiky Volkshochschul-statistik 2013 také hovoří o pohlaví účastníků vzdělávání. Ze 

75,7 % se účastní vzdělávacích a rozvojových aktivit ženy. Jejich převaha je nejvýraznější 

v programových oblastech zdraví a umění a kultura (Huntemann, Reichart, 2014, s. 3). 

Pro srovnání, programová oblast získání základního nebo jiného stupně vzdělání 

vykazuje největší rovnováhu v účasti mužů a žen, kdy se se podíl žen snižuje oproti 

obecnému průměru na 52,4 %. Druhou programovou kategorií, kde je více než třetinový 

podíl mužů, je téma práce a zaměstnání (Huntemann, Reichart, 2014, s. 69). 

Jak je patrné, ženy upřednostňují v nabídce VHS zejména témata rozvoje osobnosti a 

volného času, u formálního vzdělávání se rozdíly v účasti žen a mužů téměř stírají. 

Z těchto hodnot může vyplývat, že muži mají v rámci lidové vysoké školy větší zájem o 

témata formálního nebo profesního vzdělávání, která jsou však v nabídce VHS 

zastoupena méně. To také může ovlivňovat data o nižší účasti mužů oproti ženám. 

Volkshochschul-statistik 2013, neuvádí data o úrovni vzdělání účastníků aktivit v lidových 

vysokých školách. Eurostat nabízí obecně známá data, kdy s rostoucím stupněm vzdělání 

roste i účast na formálním a neformálním vzdělání. Logicky lze také usoudit, že účastnici 

kurzů v programové oblasti získání základního nebo jiného stupně vzdělání budou mít 

vzdělání nižší nebo žádné. 
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2.2.4 Společenský kontext a funkce vzdělávání 

Jak popisuje Eckardt (2007, s. 244), Německo je v současné době konfrontováno 

s problémem, jak definovat „národnost a občanství“. Debata začala v době, kdy došlo ke 

znovusjednocení Německa po roce 1989 a Německo se rozšířilo o 16 milionů „jiných“ 

Němců. Redefinice vnímání konceptu „národnosti“ však opravdu přichází až v době 

vzrůstající etnické diferenciace obyvatelstva. Multikulturalita se stává spornou otázkou a 

přináší s sebou sociální problémy i demografické změny. 

Jak uvádí statistiky Eurostatu, v roce 2012 reportovalo Německo ze všech zemí EU-27 

největší příliv imigrantů (592 200 osob). Současně je Německo zemí, kde podle statistik 

z roku 2013 žije nejvíce osob, kteří nemají občanství dané země, konkrétně 7,7 milionu 

(Migration and migrant population statistics, 2013, nestránkováno). 

Německo čelí jak přílivu přistěhovalců ze zemí Evropské unie, tak osob přicházejících ze 

zemí mimo EU. Nejvíce osob nenarozených, přesto žijících v Německu mělo dle statistiky 

k 1. 1. 2013 turecké občanství, následované polským a italským občanstvím (Migration 

and migrant population statistics, 2013). 

Jak také uvádí Eckardt (2007, s. 236–237), od roku 1990 čelí Německo vysoké míře 

imigrace a kromě rozsáhlé turecké komunity se německá společnost se rozšiřuje o 

přistěhovalce s dalším odlišným kulturním pozadím. Do této skupiny lze zahrnout i osoby, 

které emigrovaly před rokem 1989 do Německa ze států střední a východní Evropy a 

většina z nich dnes má německé občanství. Přesto tato skupina obyvatelstva, společně 

s ostatními skupinami „nových“ imigrantů, čelí problémům s integrací ve většinové 

německé společnosti. 

Jazyková a sociální a kulturní diferenciace německé společnosti, ovlivněna mnoha 

historickými i současnými faktory, s sebou nese určité sociální problémy, které generují 

také problémy ekonomické.  

Příkladem v tomto směru může být vyšší podíl nezaměstnanosti občanů pocházejících ze 

států mimo EU a žijících v Německu. Jak dokládají statistiky, nezaměstnanost těchto osob 

žijících v Německu je více než dvojnásobná ve všech věkových kategoriích (Migration and 

migrant population statistics, 2013, nestránkováno). 

Německo se snaží s těmito problémy bojovat různou sociální a imigrační politikou, které je 

věnována pozornost již od 70. let 20. století. Tyto politiky se proměňovaly v závislosti na 

vládnoucích politických stranách a sociální situaci státu. Debaty o multikulturní společnosti 
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však provázejí tyto politické kroky již od 70. let a od roku 2001, kdy se objevily reálnější 

teroristické iniciativy, se tyto debaty začínají vyhrocovat (Eckardt, 2007, s. 237–238). 

Pro současné Německo je typická snaha o budování tolerantní multikulturní společnosti. 

Tato idea však soustavně konfrontována s mnoha skeptickými názory, přicházejícími ze 

všech vrstev společnosti.  

Příkladem může být výrok německé kancléřky Angely Merkelové, která v roce 2010 

prohlásila, že snaha budovat multikulturní společnost v Německu zcela selhala, a 

myšlenka, že budou obyvatelé s různým kulturním pozadím žít šťastně „bok po boku“, 

nefunguje. Imigranti se musí více snažit integrovat do většinové společnosti (Merkel says 

German multicultural society has failed, 2010, nestránkováno). 

A právě sociálně-ekonomické problémy a otázky integrace národnostních a kulturních 

menšin se svou činností snaží řešit lidové vysoké školy v Německu. V následující sekci 

bych chtěla přiblížit hodnoty, význam a funkce těchto vzdělávacích institucí pro německou 

společnost. 

Jak popisuje dokument Německé asociace vzdělání dospělých, lidová vysoká škola je 

instituce otevřená lidem všech společenských vrstev, příjmů, kultur a původů, a také 

všem, kteří mají či nemají nějaký handicap. Lidová vysoká škola má být bez bariér všeho 

druhu, včetně té místní, sociální nebo finanční. Lidové vysoké školy pokrývají celé území 

Německa a najdeme je ve všech šestnácti spolkových zemích (German Adult Education 

Association, 2011, s. 14).  

Hlavním principem Volkshochschule je tedy její inkluzivita a role otevřené organizace, 

která je lidem blízko sociálně i geograficky.  

Lidové vysoké školy jsou v Německu charakterizovány jako místo vzdělávání, jehož 

prostřednictvím může člověk lépe zvládat nejrůznější životní situace. Zároveň je VHS 

místem, kde se lidé potkávají, seznamují a funguje také jako kulturní centrum. Důležitým 

jmenovatelem činnosti Volkshochschule je „integrace“, a to ve smyslu komunikace lidí 

napříč generacemi, národnostmi a kulturou. Nabídka profesního vzdělávání, které škola 

poskytuje, vychází mimo jiné z potřeb místního regionu. Celá tato činnost má pak důležitý 

efekt snižování nákladů sociální politiky (German Adult Education Association, 2011,

s. 18–19). 

Volkshochschule často pracují právě s rizikovými skupinami obyvatel, kteří jsou 

z nějakého důvodu vyčleňováni z většinové společnosti. Zejména se jedná o sociální 

handicapy, mezi klasické příklady patří přistěhovalci, jazykově a kulturně odlišné skupiny 



57 
 

obyvatelstva, nebo osoby bez vzdělání (či s nízkým stupněm vzdělání). Zároveň se lidové 

vysoké školy snaží začleňovat osoby s fyzickým nebo mentálním handicapem (podrobněji 

viz Příloha B5). 

Jak můžeme z výše uvedeného textu zhodnotit, hlavními funkcemi lidových vysokých škol 

v Německu jsou budování komunity, poskytování vzdělávání pro všechny, kdo o něj mají 

zájem, a prevence proti sociálnímu a pracovnímu vyčlenění.  

Vzdělávací a rozvojové aktivity lidových vysokých škol v Německu tak mají mít několik 

očekávaných efektů. Volkshochschule se staví do pozice poskytovatele vzdělání, místa 

budování komunity a integrace různých skupin obyvatel do většinové společnosti a 

zároveň nástroje pro řešení nezaměstnanosti, ekonomických problémů regionu a tím 

pádem také snižování nákladů, které se vynakládají v rámci sociální politiky. 

 

2.2.5 Cíle a charakter instituce 

Cíle Volkshochschule se do značné míry překrývají s její funkcí. Jak již bylo 

charakterizováno, vzdělávání kromě své kvalifikační funkce také plní funkci kultivační. 

Pomineme-li vedlejší efekty vzdělávací činnosti, jako je budování komunity nebo integrace 

některých společenských skupin, můžeme pozorovat i více cílů samotného vzdělávání. 

Prvním z nich je tedy zvyšování znalostí a rozvoj dovedností účastníků, a to jak za účelem 

jejích osobního růstu, potažmo životní spokojenosti, tak z praktických důvodů 

souvisejících s jejich uplatnitelností na trhu práce. Zároveň je důležitým cílem vzdělávací 

činnosti vychovávat z účastníků aktivní občany. 

Volkshochschule poskytují možnost orientovat se ve společenské situaci a jejích 

změnách. Podporují účastníky, aby odpovědně plnili svou roli občana a byli aktivní 

v politickém, kulturním a také profesním životě (German Adult Education Association, 

2011, s. 20). 

Co se týče charakteru vyučování a hodnot instituce lidové vysoké školy, opět bylo již 

mnoho naznačeno v předchozí části práce.  

Lidové vysoké školy v Německu jsou místo, kde je vzdělávání založeno na příjemné 

skupinové atmosféře a vzdělávacím prostředí, kde se věnuje pozornost komunitě 

účastníků. Výsledkem by měl být pozitivní zážitek a motivace pro další vzdělávání. 

                                                           
5
 V příloze se nachází záznam odpovědí získaných v rámci vlastního šetření (specifikovaného v úvodu této 

kapitoly) ve Volkshochschule Kiel. Její zaměstnanec, pan Olivier Noelle poskytl uvedené informace 
v elektronickém dotazníkovém šetření. 
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Zároveň je pro lidové vysoké školy důležité, aby nebyly jen místem nahodilých 

vzdělávacích aktivit, ale institucí, která pracuje se svými účastníky v rámci dlouhodobých 

společných aktivit (German Adult Education Association, 2011, s. 14). 

Volkshochschule chce vytvářet pro účastníky bezpečné vzdělávací prostředí a vyučování 

má být spjato s pozitivní zkušeností. Jak předchozí zásady vyučování naznačují, lidová 

vysoká škola se snaží potírat negativní vnímání vzdělávání, které je často spojené 

s klasickou školní docházkou. VHS je instituce, kde se budou lidé učit na základě 

dobrovolného rozhodnutí, a proces vyučování tedy bude navržen tak, aby byl pro 

účastníky v rámci možností komfortní a příjemný, uvnitř komunity která se navzájem 

podporuje. 

Přestože některé kurzy vyžadují určité závazky (povinná docházka nebo splnění úkolů a 

zkoušek), většina vzdělávacích aktivit je založena na principu dobrovolnosti v aktivitě a 

účasti. Účastníci jsou obvykle sami motivováni na vzdělávání participovat a lidová vysoká 

škola nabízí vzdělávací kontext, který učící se komunitu k ničemu nenutí (German Adult 

Education Association, 2011, s. 16). 

Lidová vysoká škola je neziskovou organizací a vzdělávání by mělo být účastníkům 

finančně dostupné. V závislosti na kurzu a cílové skupině jsou pak poplatky přizpůsobené 

sociální skupině účastníků (German Adult Education Association, 2011, s. 24). 

Lidové vysoké školy jsou z většiny poskytovatelem neformálního vzdělávání, nicméně 

část nabídky tvoří kurzy, které vedou k získání formální kvalifikace nebo stupně vzdělání. 

Lidové vysoké školy uznávají nebo zprostředkovávají uznávání znalostí a dovedností, 

které účastníci získali informální cestou (German Adult Education Association, 2011,

s. 20). 

Volkshochschule velmi často spolupracují s dalšími organizacemi a nejvýznamněji právě 

v rámci programové oblasti získání základního nebo jiného stupně vzdělání. VHS je zde 

nejčastěji v roli poskytovatele vzdělávacího obsahu nebo zprostředkovatele, formální 

vzdělávání však uznávají příslušné formální instituce, které s lidovou vysokou školou 

kooperují (podrobněji viz Příloha B). 

Lidová vysoká škola uplatňuje holistický přístup ke vzdělávání a aplikuje vzdělávací 

metody, které podporují zapojení všech účastníků a vytváření vazeb mezi nimi. Důležitým 

prvkem je motivace a komunikace, společně se snahou posilovat sebevědomí účastníků. 

Za těchto podmínek se můžou všichni účastníci dále rozvíjet a lépe zvládat každodenní 

životní i pracovní situace (German Adult Education Association, 2011, s. 20). 
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Lidové vysoké školy se obecně řídí výše uvedenými principy vyučování a přístupu 

k účastníkům, nicméně konkrétní didaktické metody a principy si každá Volkshochschule 

definuje sama. 

Dle statistik o Volkshochschule, je největší podíl vzdělávacích aktivit organizován 

s frekvencí jednou týdně, a to jako večerní kurz. Konkrétní statistiky však naznačují, že se 

organizace kurzu odvíjí od jeho typu. Například kurzy z oblasti získání základního nebo 

jiného stupně vzdělání jsou převážně organizovány vícekrát týdně jako denní kurzy. 

Stejně je tomu v případě programové oblasti práce a zaměstnání. Naopak kurzy v 

programové oblasti zdraví, jazyky a kultura a umění jsou ve většině pořádány právě 

jednou týdně ve večerních hodinách. Volkshochschule také pořádají aktivity ve formě 

celodenních, týdenních nebo několikatýdenních kurzů (Huntemann, Reichart, 2014,

s. 33). 

Můžeme pozorovat, že vzdělávací cíle ve většině vycházejí z funkce instituce, a to také 

ovlivňuje charakter vyučování. V tomto případě se rozšířená funkce instituce promítá do 

vyučování s důrazem na komunitu, atmosféru, dobrovolnost vzdělávání (pokud se 

nejedná o formální či certifikované vzdělávání) a pozitivní přístup. Snahou je na účastníky 

působit v takovém směru, aby docházelo nejen k jejich osobnímu rozvoji, ale také aby byli 

schopni pozitivně měnit společenské klima a poměry. 

 

2.2.6 Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit 

Z předchozího textu vyplývá, že rozsah vzdělávací nabídky německých lidových vysokých 

škol pokrývá celou oblast vzdělávání dospělých a Volkshochschule obecně poskytují 

vzdělávání v šesti programových oblastech: politika, společnost a životní prostředí; kultura 

a umění; zdraví; jazyky; práce a povolání; získání základního nebo jiného stupně 

vzdělání. 

Pro přehlednost byl vytvořen graf (viz Příloha D, Graf 8: Podíl kurzů dle programové 

oblasti) znázorňující podíl kurzů podle programové oblasti na celkové nabídce vzdělávání 

a rozvoje ve VHS za všechny spolkové republiky. 

Můžeme pozorovat, že nejvíce kurzů je poskytováno z oblasti zdraví (33,6 %) a jazyky 

(29,8 %). Kategorie kultura a umění (16,1 %) společně s oblastí práce a zaměstnání

(10,8 %) jsou v nabídce méně zastoupeny, následovány tématem politika, společnost a 

životní prostředí (7,2 %). Velmi nízký podíl pak tvoří kurzy získání základního nebo jiného 

stupně vzdělání (2,6 %). Důvodem bude zejména menší cílová skupina v porovnání 
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s ostatními kurzy a také časová náročnost kurzu, který vede k ukončení stupně vzdělání. 

VHS tedy těchto kurzů nebude nabízet v jednom kalendářním roce tolik, jako například 

volnočasových krátkodobých kurzů. 

Z toho je patrné, že v nabídce významně převažuje neformální vzdělávání. Kategorie 

zdraví s kultura a umění bude patřit do oblasti zájmového vzdělávání, jazyky budou na 

pomezí zájmového a profesního, kategorie politika, společnost a životní prostředí jsou 

klasická témata občanského vzdělávání a práce a zaměstnání se řadí do oblasti 

profesního vzdělávání. Formální vzdělávání pak bude zastoupeno kategorií získání 

základního nebo jiného stupně vzdělání a některými kurzy z programové oblasti práce a 

zaměstnání. 

Pro porovnání je důležité uvést data o návštěvnosti kurzů v jednotlivých programových 

kategoriích. Další graf (viz Příloha C, Graf 9: Účast dle programových oblastí) znázorňuje 

podíl zápisů na kurzy v jednotlivých oblastech, nejedná se tedy o čísla o počtu účastníků, 

nýbrž o počtu přihlášek na kurzy. 

Tento graf nabízí proporčně stejné hodnoty jako předchozí graf programové nabídky. Lze 

tedy říci, že podíl účastí na jednotlivých tématech odpovídá rozložení programové 

nabídky. Je samozřejmé, že pokud VHS nabízí nejvíce kurzů k tématu zdraví, 

pravděpodobně budou i data o zápisu na tyto kurzy ukazovat vysoká čísla. Nicméně 

v případě, že by o toto téma nebyl zájem, data o podílu účastníků by ukazovala rozdílné 

hodnoty v porovnání s údaji o rozložení programové nabídky. 

Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit Volkshochschule pokrývá široké spektrum 

témat vzdělávání dospělých. Naplňuje v mnoha případech čistě vzdělávací a kvalifikační 

funkci. Pro jinou skupinu kurzů však bude mít za cíl budování komunity či integraci 

různých skupin obyvatelstva. Stejně tak je nabídka koncipována tak, aby zde občané našli 

kurzy, které umožňují rozvoj v rámci jejich zájmů a dávají příležitost k trávení volného 

času právě v lidové vysoké škole. 

 

Shrnutí 

Lidové vysoké školy v Německu, takzvané Volkshochschule, jsou legislativně ošetřené na 

základní úrovni zákony spolkové republiky a konkrétně legislativou spolkové země. Zdroje 

financování VHS jsou tvořeny veřejnými příspěvky a vlastními příjmy školy, kterými jsou 

z většiny poplatky účastníků vzdělávání (které také tvoří největší položku ze všech 
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finančních zdrojů). Zřizovatelem lidové vysoké školy je ve většině obec nebo kraj, ale 

provozovatelem bývají i sdružení, spolky nebo soukromý zřizovatel. 

Lidová vysoká škola je v Německu institucí formálního i neformálního vzdělávání. Nabídka 

aktivit Volkshochschule pokrývá širokou škálu témat vzdělávání dospělých včetně 

profesního, občanského, zájmového a náhradního školního vzdělávání. Vzdělávací a 

kvalifikační funkce VHS je rozšířena o další společenské funkce, jako je komunitní a 

integrační. S ohledem na heterogenní německou společnost a snahu učinit z ní 

společnost tolerantní, multikulturní a zároveň více integrovanou, se Volkshochschule 

stává jedním z nástrojů sociální, ale i imigrační politiky.  

V Německu bylo v roce 2013 celkem 917 Volkshochschule a tyto instituce jsou 

zastoupeny v každé spolkové zemi. Hustá síť pokrytí a cenová dostupnost umožňuje 

občanům snadný přístup ke vzdělávání. Široká nabídka vzdělávacích aktivit ze všech 

oblastí vzdělávání dospělých pak činí z lidové vysoké školy instituci, která pro dospělé 

občany představuje určité univerzální řešení v situaci, kdy hledají možnosti vzdělávání a 

rozvoje.  

Volkshochschule v Německu jsou velmi vyspělou institucí vzdělávání dospělých, mají za 

cíl vzdělávat a v určitém rozsahu formovat společnost a pozitivně ovlivňovat její 

směřování. Zejména dnes, v době politických, kulturních a náboženských proměn 

evropské společnosti získávají na stále větší důležitosti. 

 

2.3 Belgie – Vlámská část 

2.3.1 Politický, legislativní a organizační rámec 

Belgie, oficiálně Belgické království, je rozdělena do tří regionů a nachází se zde tři 

jazykově a kulturně odlišné komunity. Otázky vzdělávání dospělých jsou tedy spravovány 

několika úřady, které mají různý dosah. Federální vláda (formulující zákony pro celou 

Belgii), ošetřuje elementární principy vzdělávání, kterými jsou podmínky pro získání 

formální certifikace, rozsah základního vzdělání a penze školských pracovníků. Tato 

legislativa má spíše nepřímý vliv na vzdělávání dospělých (Departement Onderwijs en 

Vorming, 2008, s. 7).  

Vlámské společenství, ve smyslu institucionálního celku, má vlastní parlament a vládu, 

která spravuje politiku regionu a komunity. Vlámská komunita se nachází na severu země 

ve stejnojmenném regionu a také v hlavním městě Bruselu, který je oficiálně dvojjazyčný 
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a rozdělený mezi vlámskou a francouzsky mluvící komunitu. Vlámské společenství tak pro 

svou komunitu formuluje vzdělávací politiku, pod niž spadá i vzdělávání dospělých 

(Departement Onderwijs en Vorming, 2008, s. 6). 

Otázky vzdělávání dospělých jsou spravovány třemi vlámskými ministerstvy6. Většinu této 

agendy má na starosti Vlámské ministerstvo školství, které se věnuje zejména 

certifikovanému, formálnímu vzdělávání dospělých. Vlámské ministerstvo práce, se stará 

o spíše o profesní vzdělávání dospělých a vzdělávání z pohledu zaměstnanosti. Konečně 

Vlámské ministerstvo kultury ošetřuje neformální vzdělávání dospělých, a právě tato 

instituce zaštiťuje vlámské lidové vysoké školy, takzvaná Vormingplus centra. 

Lidové vysoké školy spadají do sekce ministerstva s názvem Sociálně-kulturní práce 

s dospělými, která zastřešuje práci sociálně-kulturních asociací, školících institucí, 

sociálně-kulturních hnutí a lidových vysokých škol. Každá z těchto institucí je zaměřena 

na neformální vzdělávání a měla by plnit vzdělávací, kulturní a sociální funkci ve 

společnosti (Vermeersch, Vandenbroucke, 2010, nestránkováno). 

Lidová vysoká škola se nachází v každém regionu Vlámského společenství, včetně 

hlavního města Bruselu. Celkem se tedy ve vlámské části Belgie nachází 13 lidových 

vysokých škol s názvem Vormingplus, tedy v překladu „Vzdělání plus“. Název vyjadřuje 

charakter této instituce, tedy jakési extra aktivity nad rámec již dosaženého formálního 

vzdělání.  

Lidové vysoké školy jsou také součástí několika zastřešujících organizací. FOV, neboli 

Federace sociálně-kulturní práce („Federatie sociaal-cultureel werk“) je neziskovou 

organizací hájící zájmy institucí a organizací spadajících pod sektor sociálně-kulturní 

práce s dospělými. Vormingplus centra také spolupracují s organizací SoCiuS, která 

slouží k podpoře a rozvoji sektoru sociálně-kulturní práce. 

Legislativně je sociálně-kulturní práce s dospělými ošetřena Výnosem ze 4. dubna 2003. 

Tento výnos byl vytvořen, aby restrukturalizoval oblast vzdělávání dospělých a dal větší 

váhu neformálnímu a informálnímu vzdělávání. V rámci tohoto výnosu byla oficiálně 

založena a legislativě ukotvena instituce lidové vysoké školy ve Vlámsku (OECD, 2008, 

2008, s.47–48). 

                                                           
6
 Můžeme najít i několik okrajových témat vzdělávání dospělých, která jsou ošetřována jinými ministerstvy, 

například školení dospělých v oblasti zemědělství, které spadá pod pravomoc Ministerstva zemědělství. Na 
tato specifická témata vzdělávání dospělých se však nebudu v této práci blíže zaměřovat. 
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Výnos z roku 2003, definuje lidové vysoké školy jako poskytovatele neformálního 

vzdělávání, který musí pokrýt potřeby obyvatel daného regionu, ve kterém se škola 

nachází (Flemish Ministry of Education and Training, 2010, s. 292). 

Vormingplus centra jsou neziskovými organizacemi, které fungují jako samostatné 

jednotky definující svou vlastní podobu a obsah vzdělávání. Výnos z roku 2003 obsahuje 

tři obecné směrnice, kterými se tyto instituce musí řídit:  

 tvořit svůj vlastní program vzdělávání a rozvoje; 

 rozložit aktivity v rámci celého regionu tak, aby byly lidem místně dostupné; 

 spolupracovat s dalšími organizacemi v kulturní, sociální a vzdělávací oblasti. 

Každá lidová vysoká škola vychází z těchto tří principů a dále funguje jako nezávislá 

organizace. Škola je zodpovědná za hospodaření s rozpočtem, definování jejího poslání a 

cílů a tvorbu kurikula (Macharis, 2014, nestránkováno). 

 

2.3.2 Financování 

Lidové vysoké školy jsou z většiny financovány z rozpočtu Vlámského společenství. 

Dalším zdrojem jsou poplatky účastníků vzdělávání a případně granty získané na 

organizaci specifických projektů. 

Dle publikace z roku 2010 Vlámské společenství od roku 2005 přispívá lidovým vysokým 

školám částkou maximum 1,5 EUR na jednoho vlámského obyvatele žijícího v regionu, 

který konkrétní škola pokrývá. Minimální příspěvek činí alespoň 500 tisíc EUR (De Vries, 

2010, s. 48).  

Data organizace FOV ukazují, že vlivem krize, která zasáhla lidové vysoké školy nejvíce 

v roce 2011, klesají významně od tohoto roku příjmy lidových vysokých škol, které musely 

zavést značná úsporná opatření. Přehledová data (viz příloha E, Obr. 1: Vývoj příjmů 

LVŠ) nabízí data pouze do roku 2012, kdy došlo k mírnému zlepšení situace, a to 

zejména díky redistribuci příjmů úspornějším způsobem (De Vormingplus-centra, 2012). 

Dalším zdrojem příjmů vlámských lidových vysokých škol jsou poplatky účastníků 

vzdělávání. Poplatky by však z principu neměly tvořit hlavní část příjmů, lidové vysoké 

školy stojí na myšlence, že vzdělávání je účastníkům co nejdostupnější. Ceny jsou tedy 

obvykle nižší než u kurzů v komerční sféře, často také jednotlivé školy nabízejí slevy pro 

studenty, seniory, uchazeče o zaměstnání nebo jinak finančně znevýhodněné účastníky. 
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Vormingplus centra také získávají další příjmy vlastní aktivitou, prostřednictvím žádostí o 

granty a další příspěvky nebo zapojováním se projektů (Macharis, 2014, nestránkováno).  

Lidové vysoké školy jako neziskové organizace investují zisk do dalších vzdělávacích a 

rozvojových aktivit a organizují je i v situaci, kdy příjem z kurzu pokryje alespoň jeho 

náklady (Macharis, 2014, nestránkováno).  

 

2.3.3 Účast na vzdělávání dospělých 

Data o účasti osob ve věku 25–64 let na formálním a neformálním vzdělávání nabízí 

Eurostat, který využívá výzkumů Labour Force Survey (LFS) a Adult Education Survey 

(AES). Eurostat nabízí data o účasti dospělých na formálním a neformálním za rok 2011 a 

v tomto případě jsou to údaje na úrovni celé belgické populace. Přesto považuji za 

přínosné zmapovat tato statistická data a porovnat je s níže uvedenými konkrétními 

hodnotami účasti na vzdělávání v centrech Vormingplus.  

V Belgii se dle Eurostatu v roce 2011 zúčastnilo 7,4 % sledovaných osob formálního 

vzdělávání a 33,1 % neformálního. Oproti průměru EU-27 (6,2 % a 36,8 %) je hodnota 

účasti na formálním vzdělávání mírně nadprůměrná, u neformálního vzdělání mírně 

podprůměrná. Muži se v Belgii celkově účastní vzdělávání více než ženy (38,6 %

a 36,9 %), přičemž tento trend odpovídá i hodnotám EU-27, kde podíl účasti mužů 

nepatrně převažuje. Věková skupina 25–34 let se účastní vzdělávání výrazně více (49,5 

%) než skupina 55 – 64 let, kde je účast 19,9 %. Tento trend je shodný pro všech 27 

sledovaných zemí EU. Na závěr sleduje statistika dosažené vzdělání účastníků 

formálního a neformálního vzdělání. S vyšším dosaženým vzděláním německého 

obyvatelstva roste i účast na vzdělávání (ISCED 0–2: 15,2 %, ISCED 3–4: 33,2 %, ISCED 

5–6: 62,9 %), což obecně platí i pro EU-27 (Eurostat, 2011, nestránkováno). 

Zaměříme-li se na samotnou účast v centrech Vormingplus, tedy ve vlámských lidových 

vysokých školách, data organizace FOV (viz příloha D, Obr. 2: Vývoj účasti na aktivitách 

LVŠ) ukazují ve sledovaném období, mezi lety 2007–2012, stálý růst účasti na vzdělávání 

v centrech Vormingplus. Poskytnutá statistika poskytuje spíše přehledová data a nelze 

určit přesná čísla účasti v jednotlivých letech. Je nicméně patrné, že v roce 2007 se účast 

pohybovala mírně nad hodnotou 60 000 návštěv a v roce 2012 dle grafu dosahuje celková 

návštěvnost aktivit v centrech Vormingplus za jeden rok hodnoty přibližně 100 000 účastí. 

Graf tedy ukazuje nárůst účasti o 56 %, a to i přes krizové období úsporných opatření 

v roce 2011, kdy se růst výrazně zpomalil (De Vormingplus-centra, 2012, nestránkováno). 
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Studie organizace SoCiuS a Katholieke Universiteit Leven z roku 2010 přináší 

podrobnější data o profilu účastníka vzdělávání v institucích, spadajících pod oblast 

sociálně-kulturní práce. Obecně se aktivit sociálně-kulturní práce účastní spíše starší část 

populace nad 50 let. Konkrétně průměrný věk účastníka aktivit lidových vysokých škol 

Vormingplus je 50,9 let. Do vzdělávání v sociálně-kulturní oblasti se více zapojují ženy, a 

to zejména v organizacích Vormingplus, kde tvoří 73,3 % účastníků. Naprostou většinu 

účastníků vzdělávání a rozvoje v sociálně-kulturní oblasti tvoří osoby se středoškolským 

nebo vysokoškolským vzděláním. U Vormingplus center má více než polovina účastníků 

(63,9 %) vysokoškolské vzdělání. Zajímavým ukazatelem je fakt, že většina osob 

zapojujících se do aktivit spadajících pod sociálně-kulturní práci je dle výzkumu spokojena 

s mnoha aspekty jejich života, a to včetně jejich příjmu. Přesto se vzdělávacích aktivit 

sociálně-kulturní práce účastní zejména ekonomicky neaktivní obyvatelstvo, obvykle 

v důchodu (Vermeersch, Vandenbroucke, 2010, nestránkováno). 

Stejný výzkum se také zabývá otázkou, proč se obyvatelstvo účastní aktivit sociálně-

kulturní práce. Specificky pro Vormingplus centra je obvyklé, že účastníci vnímají 

vzdělávací aktivitu jako možnost poznat nové lidi, je pro ně také aktivitou sociální. Dalším 

důležitým faktorem účasti na aktivitách v rámci sociálně-kulturní práce je jejich finanční 

dostupnost. Poplatky za vzdělávací aktivity považuje za nízké nebo přiměřené 85 % osob. 

Zároveň je zásadním činitelem blízkost a místní dostupnost vzdělávacích aktivit. Více než 

polovina účastníků cestuje do místa organizace méně než 20 km. Odpovědí na otázku, 

proč se účastníci zapojují do aktivit center Vormingplus, je v 68 % chuť dozvědět se něco 

nového, pro 26 % jsou aktivity lidových vysokých škol možností, jak poznat sám sebe a 

pochopit lépe druhé, okolo 24 % osob uvádí příležitost dělat něco kreativního a tvořit, a 

pro přibližně 18 % účastníků je vzdělávací aktivita možnost, jak poznat nové lidi. Mezi 

ostatní motivy s nižšími výsledky patří příležitost přispět pozitivně ke změně společnosti, 

zájem o konkrétní téma nebo pozitivní zážitek z předchozí vzdělávací aktivity 

(Vermeersch, Vandenbroucke, 2010, nestránkováno). 

Jak je patrné z výše uvedeného výzkumu, účastník vzdělávání ve vlámských lidových 

vysokých školách odpovídá nejvíce profilu osoby kolem 50 let, častěji již ekonomicky 

neaktivní. Lze tedy říci, že značnou část účastníků aktivit Vormingplus center budou tvořit 

osoby v důchodovém věku. Většina účastníků jsou ženy a více než polovina osob 

navštěvujících lidové vysoké školy má vysokoškolské vzdělání. Důležitým faktorem účasti 

je místní a finanční dostupnost aktivit Vormingplus center. Nejčastějším motivem účasti je 

pak získávat nové informace a dozvědět se něco nového, sebepoznání a seberealizace, 

zastoupen je také sociální efekt učení. To můžeme označit jako motivy typické pro účast 

na neformálním vzdělávání 



66 
 

Výzkumy AES a LFS interpretované Eurostatem a výše uvedený výzkum jsou 

uskutečněny na rozdílném vzorku populace a liší se i rozsahem sledovaných oblastí 

vzdělávání dospělých. Není tedy na místě výzkumy porovnávat, nicméně můžeme zde 

hledat některé společné znaky. V tomto případě bude takovým znakem vyšší zájem o 

vzdělávání dospělých se zvyšujícím se stupněm vzdělání. V ostatních oblastech, jakými 

jsou podíl mužů a žen na vzdělávání nebo věkové rozložení účastníků, se oba výzkumy 

liší. Vormingplus centra poskytují specifický typ vzdělávání dospělých, který bude zajímat 

konkrétní cílovou skupinu a spíše tak nebude souviset s obecnými trendy účasti populace 

na vzdělávání dospělých. 

 

2.3.4 Společenský kontext a funkce vzdělávání 

Jak již bylo řečeno, Belgie je jazykově a kulturně heterogenní země. Zároveň je Brusel 

hlavním městem Evropské unie, což do tohoto města, ale i zbytku země přivádí další 

obyvatelstvo zejména ze zemí EU. Tuto úvahu podporují i data Eurostatu, kdy je 

z výzkumu z roku 2013 patrné, že v Belgii obecně žije vysoký podíl osob, které nemají 

belgické občanství, a to více než 10 % obyvatelstva. Na rozdíl od většiny ostatních EU-27 

zemí, kde většina obyvatelstva s jiným občanstvím než dané země pochází ze zemí mimo 

EU, v Belgii je větší podíl obyvatel, kteří nejsou Belgičané, ze zemí Evropské unie. Přesto 

však skupina obyvatelstva ze zemí mimo EU tvoří 4 % z celkové populace země, což je 

ve srovnání s EU-27 spíše vyšší hodnota (Migration and migrant population statistics, 

2013, nestránkováno). 

Jak dále uvádí Eurostat, mezi země, ze kterých pochází největší podíl obyvatelstva 

s jiným než belgickým občanstvím, patří Itálie, Francie a Nizozemí ze zemí EU a Maroko 

ze zemí mimo Evropskou unii (Migration and migrant population statistics, 2013, 

nestránkováno). 

Lidové vysoké školy jako poskytovatelé neformálního vzdělávání dostaly v tomto kontextu 

silnou funkci integrační a komunitní. Vormingplus centra spadají pod úsek sociálně-

kulturní práce a z analýzy cílů a aktivit těchto center lze říci, že vzdělávací funkce 

v případě lidových vysokých škol ve Vlámsku není funkcí nosnou. Vzdělávací a rozvojové 

aktivity jsou zde zároveň nástrojem rozvoje jedince v otázkách tolerance, informovanosti a 

poznávání jiných jazykových, kulturních a náboženských skupin obyvatelstva. Jak bude 

podrobněji popsáno níže, nabídka vzdělávání ve vlámských lidových vysokých školách se 

často zaměřuje na témata občanského vzdělávání s důrazem na budování komunity a 

otázky mulitikulturality.  
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Každé Vormingplus centrum nabídku přizpůsobuje aktuálním potřebám a charakteru 

obyvatelstva regionu a v tomto případě je zajímavým příkladem Vormingplus Citizenne, 

lidová vysoká škola pro region hlavního města Bruselu. Právě v Bruselu je značná 

jazyková, kulturní a náboženská pluralita obyvatelstva. Jak se můžeme dočíst na 

webových stránkách Vormingplus Citizenne (2015, nestránkováno), jejich hodnotami jsou 

důvěra ve schopnosti a kvality obyvatel Bruselu, rovnost a odpovědnost, respektování 

různorodosti, solidarita a otevřenost. 

Přestože Brusel je specifické místo vyžadující větší důraz na posun vzdělávací nabídky 

směrem k její sociální funkci, všechny Vormingplus centra mají podobné hodnoty se 

zaměřením na budování tolerantní a otevřené společnosti. Funkce lidových vysokých škol 

zde výrazně přesahuje i do sociální sféry, snaží se pomocí vzdělávacích a rozvojových 

aktivit řešit problémy nejednotné společnosti. 

Vormingplus centra neposkytují jazykové vzdělávání, které by v tomto společenském 

kontextu jistě našlo uplatnění. Vzdělávání v jazykové sféře je v tomto případě ošetřováno 

jinými institucemi, které poskytují vzdělávání dospělých formálního charakteru, anebo 

komerčními subjekty. 

 

2.3.5 Cíle a charakter instituce 

Každé Vormingplus centrum má za úkol pokrýt potřeby obyvatel svého regionu v oblasti 

neformálního vzdělávání. Lidové vysoké školy v tomto ohledu organizují vlastní program a 

zároveň jsou koordinátorem dalších aktivit nabízených ostatními poskytovateli vzdělávání 

a kulturní činnosti. Kurzy musí pokrývat široké spektrum aktivit a být otevřené účastníkům. 

Otevřenost je v tomto smyslu myšlena jako adekvátní propagace tak, aby byli účastníci o 

aktivitách včas informováni a kdokoliv se mohl zúčastnit (Flemish Ministry of Education 

and Training, 2010, s. 292). 

Výnos z roku 2003 upravující legislativu sociálně-kulturní práce definuje obecně sociálně-

kulturní zařízení jako místo, kde jsou jednotlivci i skupiny účastníků aktivizováni ke své 

společenské roli „hledačů smyslu a hodnot“, „tvůrců vědění“, „schopných a kreativních 

občanů“ a „kulturních a společenských osobností“. To vše v rámci individuálního rozvoje, 

za účelem budování demokratické, odpovědné a otevřené společnosti (OECD, 2008,

s. 48). 

Jak uvádí webová stránka organizace Vormingplus (2015, nestránkováno), lidové vysoké 

školy chtějí dospělé populaci nabídnout možnost rozvíjet se ve svém volném čase a zvýšit 
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jejich osobní a sociální dovednosti. Vormingplus centra mají podporovat účast jednotlivců 

a skupin na sociálním a kulturním životě a posílit jejich odhodlání budovat společnost. 

Zároveň chtějí vytvořit prostor blízký občanům, kde dochází k vzájemné interakci 

účastníků a učení se od druhých uvolněnou a zábavnou formou. 

Vzdělávací aktivity jsou koncipovány tak, aby rozvíjely jedince na základě jeho 

dosavadních znalostí a zkušeností. Principy vyučování jsou přizpůsobeny dospělému 

účastníkovi, který má o dané téma zájem a chce získat další znalosti a dovednosti 

v kontextu neformálního prostředí. Lidové vysoké školy tak často využívají metody 

vzdělávání, které podporují interakci účastníků a vymykají se klasickým metodám 

formálního vzdělávání (Macharis, 2014, nestránkováno). 

Vzdělávání je organizováno formou krátkodobých zejména večerních nebo víkendových 

aktivit, případně kurzů v řádu několika dní. Mezi typické metody využívané centry 

Vormingplus jsou přednášky, workshopy, diskuze nebo vycházky. Jak již bylo řečeno, ne 

vždy se jedná o jednoznačně vzdělávací činnost, LVŠ organizuje také aktivity podporující 

setkávání lidí v místní komunitě nebo akce na oživení veřejného prostoru.  

Lidové vysoké školy ve Vlámsku nevyžadují žádnou zkoušku na konci vzdělávacího kurzu 

a neposkytují formální certifikáty. Organizace SoCiuS nicméně v poslední době nabízí 

možnost získat dokument o absolvování kurzu, aby vzdělávání v oblasti sociálně-kulturní 

práce získalo větší váhu a společenské uznání (OECD, 2008, s. 48). 

 

2.3.6 Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit 

Lidové vysoké školy ve Vlámsku jako součást sekce sociálně-kulturní práce zaměřují svou 

nabídku právě tímto tematickým směrem. Najdeme zde tedy spíše kategorii zájmového a 

občanského vzdělávání. Nabídka vždy vychází ze vzdělávacích a rozvojových potřeb 

daného regionu. 

Na základě analýzy nabídky vzdělávacích a rozvojových aktivit7 uvedené na webových 

stránkách v třinácti centrech Vormingplus jsem sestavila následující tabulku, která 

znázorňuje zastoupení jednotlivých témat, která aktivity lidových vysokých škol pokrývají.  

 

                                                           
7
 Data byla sledována v únoru 2015, kdy byla analyzována nabídka inzerovaná na webových stránkách na 

několik následujících měsíců (časový horizont se liší dle konkrétní LVŠ). Data byla přeložena autorkou a 
upravena do tabulky. 
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Vormingplus centra jsou nezávislé organizace, programové oblasti si tedy do jisté míry 

(popsané v předchozích částech práce) určují samy. Názvy kategorií, pod kterými byly 

uvedeny jednotlivé vzdělávací a rozvojové aktivity, se u některých LVŠ lišily, sledována 

byla obsahová stránka kurzů. Z analýzy nabídky vzniklo devět hlavních kategorií, které 

reprezentují vzdělávací a rozvojovou nabídku Vormingplus center.  

Jak je z tabulky znovu patrné, v nabídce lidových vysokých škol je výrazně zastoupeno 

zájmové vzdělání a své místo má v každé lidové vysoké škole také občanské vzdělávání. 

Některé technologické kurzy bychom mohli označit i za zástupce profesního vzdělávání, 

nelze však v tomto případě říci, zda je motivem zájem nebo získání znalostí využitelných 

v zaměstnání.  

Všechna Vormingplus centra nabízí aktivity z tematické skupiny společnost, 

multikulturalita a politika. Ve společenském kontextu Belgie a sociálně či integračně 

orientované funkci vzdělávání ve vlámských LVŠ jsou tato témata občanského vzdělávání 

jedním ze základních kamenů činnosti lidových vysokých škol. Právě zde lidová vysoká 

škola naplňuje svou funkci podpory budování tolerantní otevřené a demokratické 

společnosti. 

Druhým plošně zastoupeným tématem je kreativita. V tomto případě se jedná o kurzy, 

které umožňují účastníkům rozvoj na základě osobních zájmů a většinou se zabývají 

populárními volnočasovými tématy. Tento typ kurzů bude spíše naplňovat cíle v oblasti 

rozvoje jednotlivce a možnost jeho socializace. 

Výrazně zastoupená témata jsou pak další z oblasti zájmového vzdělávání, jako jsou 

umění a kultura, zdraví a životní styl, vztahy nebo příroda a životní prostředí, které budou 

mít stejnou funkci rozvoje jednotlivce. 

Hlavní tematické skupiny Typ vzdělávání Počet LVŠ poskytujících téma 

Kreativita zájmové 13 

Společnost, multikulturalita a politika občanské 13 

Technologie, PC a multimédia zájmové a profesní 12 

Umění a kultura zájmové 11 

Zdraví a životní styl zájmové a občanské 10 

Vztahy zájmové 10 

Filozofie zájmové 7 

Příroda a životní prostředí zájmové 6 

Věda, vzdělávání a praktické dovednosti zájmové a profesní 6 
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Na pomezí zájmového a profesního vzdělávání je tematická skupina technologie, PC a 

multimédia, která je až na jednu ze škol zastoupena ve všech Vormingplus centrech. Lze 

říci, že toto téma obecně spojuje jak faktor popularity, tak důležitosti a bude zde 

zastupovat do velké míry vzdělávací funkci. Druhou tematickou skupinou dotýkající se 

tématu profesního vzdělávání je věda, vzdělávání, praktické znalosti a dovednosti, kde 

nabízené kurzy mohou být využitelné v pracovním životě. Zde bude také převažovat 

vzdělávací funkce aktivit. 

 

Shrnutí 

Lidové vysoké školy ve vlámské části Belgie jsou spravovány a financovány Vlámským 

ministerstvem kultury. Vormingplus centra spadají pod úsek sociálně kulturní práce 

v rámci tohoto ministerstva a jsou poskytovatelem výhradně neformálního vzdělávání. 

Každá lidová vysoká škola je neziskovou organizací, která má do značné míry volnost ve 

vytváření obsahové nabídky, pokud splňuje základní kritéria definovaná Výnosem o 

vzdělávání dospělých. 

Lidové vysoké školy fungují na regionální úrovni tak, aby byly místně dostupné 

potenciálním účastníkům, a vzdělávací nabídka je také definována na základě potřeb a 

možností jednotlivého regionu. Cenová dostupnost je dalším z klíčových principů instituce, 

jako nezisková organizace LVŠ investuje prostředky ze zisku do dalších vzdělávacích a 

rozvojových aktivit. 

Koncept lidové vysoké školy ve Vlámsku zapadá do společenského kontextu Belgie a 

funkce Vormingplus center je kromě vzdělávací také silná integrační a komunitní funkce. 

Vzdělávání zde má spíše kultivační než kvalifikační funkci a je pro obyvatele regionu 

možností, jak trávit volný čas či získávat zajímavé informace a cílem LVŠ je působit na 

účastníky tak, aby byli aktivními občany, tolerantními a zodpovědnými osobami, jež mají 

zájem o místní komunitu. 

Vormingplus centra nabízejí alternativu ke klasické formě vyučování a dávají důraz na 

učení v neformálním kontextu pomocí vzájemné interakce. U účastníků se bere ohled na 

jejich dosavadní znalosti a dovednosti a respektuje se účast na základě jejich vlastního 

zájmu. Nabídka vzdělávání se skládá zejména ze zájmových kurzů a aktivit, společně 

s tématy občanského vzdělávání, právě s ohledem na heterogenní společnost.   
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2.4 Porovnání základních kategorií u vybraných konceptů lidových vysokých 

škol 

Všechny tři vybrané koncepty lidových vysokých škol na sebe určitým způsobem 

historicky navazují. Myšlenka lidové vysoké školy se zrodila v Dánsku, odkud se rozšířila 

do Německa, kde se koncept vyvinul do převládající formy Abendvolkshochschule, tedy 

večerních lidových vysokých škol. Tento model byl pak inspirací pro podobu konceptu 

LVŠ ve vlámské části Belgie. 

V této kapitole bych chtěla srovnat jednotlivé koncepty na základě šesti daných kategorií a 

podchytit rozdíly a specifika jednotlivých konceptů oproti druhým dvěma sledovaným. 

 

2.4.1 Politický, legislativní a organizační rámec 

Politický rámec určuje řešení problematiky vzdělávání dospělých v jednotlivých zemích v 

tom nejobecnějším smyslu. Zatímco v Dánsku je vzdělávání dospělých řešeno plošně, 

Německo a Belgie jako státy s federativním členěním mají roztříštěnou kontrolu nad 

systémem vzdělávání. V Německu jsou stejně jako v Belgii definovány některé aspekty 

vzdělávání dospělých na federální úrovni, konkrétní zákony, které pak upravují 

problematiku lidových vysokých škol, jsou ošetřeny v rámci dílčích celků (spolková 

republika v Německu nebo vlámské společenství v případě Belgie). 

Lidové vysoké školy jsou ukotveny v legislativě ve všech třech sledovaných zemích. 

V Dánsku definuje Zákon o lidových vysokých školách tyto instituce velmi podrobně a 

pokrývá zejména problematiku organizace, financování, logistických aspektů (například 

standard ubytování) nebo věkové hranice účastníků. Z hlediska vzdělávacího obsahu 

vymezuje lidovou vysokou školu jako instituci, která nabízí obecné rozvojové vzdělávání a 

musí se tomuto typu vzdělávání věnovat alespoň z poloviny. Konkrétnější nabídka je pak 

ovlivněna charakterem lidové vysoké školy (liší se dle typu, např. tělovýchovné, duchovní) 

a další výběr témat je pak volbou samotné LVŠ. 

Zákony o vzdělávání dospělých v Německu, které upravují fungování lidových vysokých 

škol, se liší u každé ze spolkových zemí. Uvedený příklad zákona o dalším vzdělávání 

spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko definuje fungování lidové vysoké školy obecněji 

než dánský zákon, přesto se věnuje stejným základním aspektům činnosti organizace 

jako je financování nebo podmínky zřizování. Vzdělávací obsah pak definuje výrazně 

podrobněji než zákon v Dánsku, neboť určuje konkrétní programové oblasti, kterým se 

musí lidová vysoká škola věnovat. 
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Vlámský výnos o vzdělávání dospělých, který ustavuje instituci lidové vysoké školy, je 

jediným z legislativních dokumentů, který jsem neměla možnost studovat v původní 

podobě, nýbrž pouze z popisu sekundárních dokumentů a v rámci rozhovoru 

uskutečněného v LVŠ. Z informací pocházejících těchto zdrojů vychází, že uvedený výnos 

ošetřuje základní aspekty činnosti instituce (definici cílů a vize, cílovou skupinu a právní 

ukotvení organizace jako neziskové) a financování. Z hlediska vzdělávacího obsahu je 

lidová vysoká škola definována velmi obecně, jako poskytovatel výhradně neformálního 

vzdělávání, a dále zákon formuluje pouze tři zásady tvorby vzdělávací nabídky (tvořit svůj 

vlastní program, rozložit aktivity v rámci regionu a spolupracovat s dalšími kulturními a 

vzdělávacími organizacemi). Konkrétní nabídka je pak založena na potřebách regionu a 

na rozhodnutí samotné lidové vysoké školy. 

Lidová vysoká škola je v Dánsku provozována jako nezávislá soukromá nadace (splňující 

podmínky uvedené v zákoně), která může fungovat i v rámci spolků nebo organizací. 

V Německu může být lidová vysoká škola zřizována různými subjekty, jak z oblasti 

veřejné samosprávy (kraje, obce, městské státy), tak ze soukromé sféry nebo v rámci 

spolků či organizací. Jediným zástupcem konceptu lidové vysoké školy, kde zřizovatel 

není do jistého smyslu volný, je vlámská část Belgie. Zde vlámské společenství obecně 

definuje systém lidových vysokých škol, když ustanovuje jednu LVŠ pro každý region. 

Všechny uvedené koncepty provozují lidovou vysokou školu jako neziskovou organizaci či 

nadaci. 

 

2.4.2 Financování 

Z hlediska financování nejsou mezi třemi uvedenými příklady konceptů výrazné rozdíly. 

Zdrojem příjmů lidových vysokých škol jsou ve všech uvedených zemích veřejné 

příspěvky (stát, místní samospráva nebo v případě Belgie vlámské společenství). Druhou 

skupinou finančních zdrojů jsou pak poplatky účastníků vzdělávání a další vlastní příjmy 

školy (např. pronajímání vzdělávacích prostor). Německý a vlámský příklad dále popisuje 

jako další způsob financování granty a dotace z různých zdrojů. Přestože informace o 

čerpání finančních zdrojů z grantů a dotací jsem nebyla schopna dohledat u dánského 

příkladu, lze se domnívat, že i lidové vysoké školy v Dánsku mohou využívat takové 

finanční zdroje. 

Z hlediska financování můžeme pozorovat rozdíl mezi poměrem veřejných příspěvků a 

poplatků účastníků u lidových vysokých škol v Německu a Vlámsku. Zatímco poplatky 

účastníků tvoří dle statistik v roce 2013 největší část příjmů lidových vysokých škol, 
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vlámské lidové vysoké školy mají zásadu co největší finanční dostupnosti vzdělávacích 

aktivit a stlačují jejich cenu na minimum. Přestože to přímo nevypovídá o výši příjmů 

z těchto poplatků u vlámské školy, lze předpokládat, že poplatky účastníků nebudou 

stěžejním zdrojem finančních prostředků pro lidové vysoké školy ve vlámské části Belgie. 

 

2.4.3 Účast na vzdělávání dospělých 

Data Eurostatu o účasti dospělé populace na formálním a neformálním vzdělávání (dle 

výzkumů AES a LFS), která udávají určitý kontext ke specifické účasti v na vzdělávání 

v LVŠ, ukazují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. 

Zatímco Dánsko vykazuje jeden z nejvyšších podílů účasti dospělé populace na 

formálním i neformálním vzdělávání, hodnoty pro Německo či Belgii jsou spíše průměrné. 

V Dánsku oproti Německu a Belgii převládají jako účastníci vzdělávání ženy. Největší 

účast je shodně u všech tří zemí ve věkové kategorii 25–34 let, a s rostoucím stupněm 

vzdělání roste i podíl na účasti na formálním a neformálním vzdělávání ve všech 

sledovaných zemích. 

Konkrétní statistiky zachycující účast na vzdělávacích a rozvojových aktivitách lidových 

vysokých škol jsou obtížně porovnatelné, neboť lidové vysoké školy v jednotlivých zemích 

nabízí vzdělávání jiného typu a charakteru. Kurzy se významně liší v délce trvání, typu 

vzdělávání i charakteru vyučování. 

Shodným rysem u všech tří sledovaných zemí je celková vyšší účast žen než mužů na 

aktivitách lidových vysokých škol. Věková struktura účastníků aktivit lidových vysokých 

škol se v každé zemi liší, v tomto případě však nelze porovnávat ani dílčí statistiky, neboť 

každá lidová vysoká škola nabízí kurzy zcela jiného charakteru, které zajímají diametrálně 

odlišnou věkovou skupinu. 

 

2.4.4 Společenský kontext a funkce vzdělávání 

Existence současných lidových vysokých škol v Dánsku je do určité míry dána 

dlouhodobou tradicí tohoto vzdělávacího zařízení a příznivými podmínkami pro 

vzdělávání, které umožňuje Dánsko jako sociální stát. Lidové vysoké školy zde spíše 

nemají rozšířenou společenskou funkci, přestože lze vnímat určité tendence podporovat 

hodnoty tolerance a solidarity přes důraz na občanské vzdělávání. Základní funkcí je tedy 
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poskytovat vzdělávání obecně rozvojového typu, které je alternativou ke klasickému 

školskému vyučování a umožňuje rozvoj jedince v odlišném vzdělávacím kontextu. 

Německé lidové vysoké školy mají dle mého názoru rozšířenou funkci v závislosti na 

aktuálním společenském kontextu. Stěžejní funkcí je zde vzdělávací, neboť německé 

Volkshochschule tematicky pokrývají téměř celou oblast vzdělávání dospělých a do jisté 

míry fungují jako univerzální vzdělávací instituce pro dospělé. Zároveň však fungují jako 

nástroj sociální politiky. Na rozdíl od dánských lidových vysokých škol se aktivně zapojují 

do řešení některých společenských problémů, zejména spojených s diverzitou německé 

společnosti. Prostřednictvím vzdělávání přímo řeší problémy gramotnosti nebo získání 

základního vzdělání a nepřímo podporuje integraci různých společenských skupin a 

budování komunity. 

U vlámských lidových vysokých škol, oproti dvěma předchozím příkladům, je vzdělávací 

funkce spíše méně významná a do popředí vstupují další funkce, taktéž v závislosti na 

společenském kontextu. Vormingplus centra ve Vlámsku spadají pod úsek sociálně-

kulturní práce, a to také definuje vzdělávací nabídku, která vychází zejména z těchto dvou 

oblastí. Cílem LVŠ je tedy spíše poskytnout možnost trávení volného času a představovat 

určitou instituci, která umožňuje setkávání různých skupin populace, které žijí v daném 

regionu. Lidová vysoká škola se tímto snaží pomoci účastníkům orientovat se v různorodé 

společnosti a vybudovat tolerantní a soudržnou komunitu. V této snaze se nejvíce 

přibližuje právě německému modelu. Zároveň je pro všechny koncepty společné, že za 

účelem rozvíjet účastníka v roli aktivního a tolerantního občana často cílí v programové 

nabídce na témata občanského vzdělávání. 

2.4.5 Cíle a charakter vyučování 

Cíle a charakter vyučování jsou aspekty, které budou alespoň částečně shodné pro 

všechny koncepty, neboť jsou to faktory, které definují instituci jako lidovou vysokou školu. 

Cílem vyučování je ve všech uvedených případech rozvoj účastníka, s respektem 

k dobrovolnosti jeho návštěvy a s ohledem na jeho předchozí zkušenosti a názory. 

Konkrétní cíle pak vycházejí zejména z funkcí jednotlivých lidových vysokých škol, které 

jsou popsány v předchozí kapitole. 

Co se týče charakteru vyučování, i zde můžeme najít společné znaky. Důraz je vždy 

kladen na pozitivní a otevřenou atmosféru, rovnocennou interakci mezi vzdělavatelem a 

účastníky, a také komunikaci mezi účastníky navzájem. Lidová vysoká škola účastníky 

nehodnotí a netestuje, kurzy v drtivé většině případů nebývají zakončeny zkouškou nebo 

certifikací. Výjimkou jsou profesně zaměřené kurzy nebo vzdělávání za účelem získání 
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stupně školní docházky v německých Volkshochschule. Dánský zákon až na jedinou 

výjimku testování v lidových vysokých školách nepřipouští a vlámské lidové vysoké školy 

taktéž neprovádí žádné zkoušky. Tento přístup, který ve většině najdeme u všech třech 

příkladů, je v souladu s tradiční rolí lidových vysokých škol, které mají představovat a 

dodnes představují určitý ideový protiklad k výuce v rámci klasického školského systému. 

Rozdíly mezi jednotlivými koncepty najdeme zejména ve formě vyučování. Zcela 

specifický je dánský koncept internátního vyučování, kdy dospělí účastníci nejen společně 

navštěvují vzdělávací aktivity, ale také bydlí a tráví volný čas. To vše také společně se 

vzdělavatelem. Kurzy mohou být různé délky, nejčastěji v řádu několika týdnů. Klasickými 

kurzy lidových vysokých škol jsou pak dlouhodobé vzdělávací aktivity v délce několika 

měsíců.  

Tuto formu vzdělávání můžeme najít zcela minimálně i v Německu, kde dodnes existují 

takzvané Heimvolkshochschule, tedy původní model německých lidových vysokých škol, 

který se opíral o podobu LVŠ v Dánsku. Dnes je takových lidových vysokých škol 

v Německu velmi málo a literatura se tomuto modelu spíše nevěnuje. Většinové 

Volkshochschule nabízejí zejména denní a večerní formu vzdělávání, kurzy mohou být i 

několikadenní či několikatýdenní, to vše se odvíjí od charakteru kurzu. Spíše však 

převládá typ večerních kurzů, kdy se účastníci setkávají vícekrát v týdnu.  

Vlámské lidové vysoké školy se v tomto ohledu podobají německým Volkshochschule, 

nabídka se skládá zejména z večerních kurzů nebo kratších aktivit v průběhu dne. Časový 

rozsah kurzů je zde maximálně v řádu několika dní. 

 

2.4.6 Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit 

Jak již bylo řečeno, dánské lidové vysoké školy poskytují obecné rozvojové vzdělávání, 

jehož cílem je rozšíření obzorů účastníka, sebepoznání či vnímavost vůči okolnímu světu. 

To platí zejména pro obecné a grundtvigovské lidové vysoké školy, ostatní typy škol pak 

umožňují částečně zaměření na konkrétní téma. To je koncept zcela specifický, kdy 

dlouhodobý kurz bez konkrétního výstupu najdeme jen zřídka u ostatních modelů lidových 

vysokých škol. Typově by tato nabídka spadala do neformálního vzdělávání, konkrétněji 

do oblasti zájmového a občanského vzdělávání. 

Německé Volkshochschule pokrývají vzdělávání dospělých v celé své šíři, neboť nabízejí 

vzdělávací a rozvojové aktivity z oblasti profesního, občanského, zájmového a také 

náhradního školního vzdělávání. Ve srovnání s dvěma ostatními modely se nezaměřuje 
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na konkrétní formy nebo programové oblasti vzdělávání, ale nabízí vyčerpávající škálu 

témat.  

Vlámské Vormingplus centra se naopak soustředí pouze na neformální vzdělávání, 

s důrazem na zájmové a občanské vzdělávání. Stejné programové oblasti můžeme najít i 

u dánských vysokých škol, přestože se kurzy odehrávají jinou formou. 

 

Jak je z porovnání jednotlivých konceptů patrné, tři uvedené příklady jsou svébytné 

modely lidových vysokých škol, které reprezentují odlišnou instituci vzdělávání dospělých. 

Liší se zejména svou funkcí a programovou nabídkou. Společným rysem je však původní 

hodnotové zaměření, tedy orientace na občanství, demokracii a respektování jednotlivce, 

společně s liberálním přístupem k vyučování, který je definuje jako lidové vysoké školy. 
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3 NÁVRH APLIKACE KONCEPTU LIDOVÉ VYSOKÉ ŠKOLY DO 

ČESKÉHO PROSTŘEDÍ 

Chceme-li zkoumat možnosti implementace modelu lidové vysoké školy do českého 

prostředí, je nutné v první řadě zjistit, v jaké podobě budeme chtít tento koncept aplikovat. 

Vybraný model by měl korespondovat se situací v českém vzdělávání dospělých. 

V předchozích částech práce byly nabídnuty příklady jednotlivých modelů lidové vysoké 

školy, ať už v historii či současnosti, zastupující odlišně přístupy k pojetí této instituce. 

V tomto bodě bych ráda stručně nastínila a zhodnotila českou situaci vzdělávání 

dospělých v kontextu tří současných konceptů lidových vysokých škol (výše popsaných), 

a v závěru vybrat jeden z nich jako variantu k implementaci do českého prostředí.  

Politický, legislativní a organizační rámec vzdělávání dospělých v českém prostředí 

v těchto otázkách nabízí spíše roztříštěnou strukturu kompetencí. Vzdělávání dospělých 

je obecně ošetřováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, v záležitostech 

profesního a kvalifikačního vzdělávání Ministerstvem práce a sociálních věcí, a okrajově 

Ministerstvem kultury, které zaštiťuje kulturně výchovnou činnost. V České republice 

neexistuje celistvý zákon o vzdělávání dospělých, tato problematika je řešena dílčími 

zákony a vyhláškami. Z hlediska organizačního rámce, stát nebo místní samospráva 

neprovozují instituce, které se primárně věnují poskytování vzdělávání dospělých. Takové 

organizace v České republice existují jako komerční subjekty nebo neziskové organizace, 

které v některých případech musí splňovat určitá kritéria daná legislativou.  

V porovnání s příklady současných situací ve třech sledovaných zemích, je struktura 

rozdělení kompetencí vzdělávání dospělých stejná jako ve vlámské části Belgie. Oproti 

České republice nicméně ve Vlámsku existuje Výnos, který ustanovuje a ošetřuje činnost 

lidových vysokých škol. V Dánsku je zákon o lidových vysokých školách také vydán 

Ministerstvem kultury. Německo představuje zcela jinou kompetenční strukturu, kdy část 

odpovědnosti leží na federální úrovni a většinu záležitostí řeší spolková samospráva. 

Správa vzdělávání dospělých se pak liší u každé spolkové země, v příkladu Severního 

Porýní-Vestfálska bylo uvedeno Ministerstvo školství, které ustanovuje i činnost lidových 

vysokých škol.  Z hlediska organizačního rámce jsou LVŠ ve vlámské části Belgie 

zřizovány Vlámským společenstvím. V Dánském a Německém případě jsou to neziskové 

organizace s několika variantami provozovatele. 

Financování organizací poskytující vzdělávání dospělých v České republice bude ze 

strany státu spíše nepřímé, neboť není provozovatelem organizace poskytující primárně 

vzdělávání dospělých. V určitých případech, kdy organizace splní legislativou dané 
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podmínky, může získat finanční podporu státu. Zároveň mohou na základě vlastní aktivity 

čerpat prostředky z dotací Evropské unie. 

Zde můžeme vidět významný rozdíl ve finanční podpoře státu. Přestože v Dánsku nebo 

Německu mohou být lidové vysoké školy provozovány soukromými subjekty, v momentě 

kdy jsou uznány jako LVŠ, mohou čerpat finanční prostředky od státu nebo místní 

samosprávy. V České republice stát přispívá pouze na některé konkrétní, v zákoně 

definované vzdělávací činnosti v rámci organizace. Ve vlámské části Belgie je pak 

Vlámské společenství provozovatelem a zdrojem finančních prostředků. Ve všech třech 

příkladech, stejně jako v České republice jsou zdrojem financování dospělých příspěvky 

účastníků vzdělávání. 

Pro porovnání se zahraničními příklady můžeme uvést účast na vzdělávání dospělých 

v České republice zmapovanou v rámci výzkumu AES a LFS z roku 2011. Dle dat 

Eurostatu, se formálního vzdělávání účastnilo 3,7 % a neformálního 34,9 % obyvatelstva. 

Muži obecně v účasti jen velmi mírně převažují nad ženami (37,2 % a 37 %) a podíl 

populace ve věku 25–34 let je vyšší (44,2 %) než u populace ve věku 55–64 let (20,4 %). 

Se vzrůstajícím stupněm vzdělání také roste účast na vzdělávání a školení (Eurostat, 

2011, nestránkováno). 

Hodnoty8 pro Českou republiku v tomto výzkumu se blíží nejvíce údajům o účasti v Belgii. 

Vyjma hodnot pro formální vzdělávání, kde Česká republika zaostává za Belgií, jsou 

hodnoty pro celkovou účast, neformální vzdělávání i poměr žen a mužů na vzdělávání 

velmi podobné (rozdíl max. 2 %). Údaje o dánské a německé účasti se ve většině případů 

od té české liší řádově o 10–20 %. 

Dle mého názoru můžeme říci, že společenský kontext není jednoznačně determinujícím 

faktorem funkce vzdělávání dospělých v České republice. V porovnání s výše uvedenými 

zahraničními příklady je česká společnost spíše homogenní a nečelí významným 

společenským problémům spojených s migrací obyvatelstva. Přestože další faktory, 

jakými jsou globalizace nebo europeanizace ovlivňují českou společnost, právě imigrace 

není v ČR zásadní problém, který by významně ovlivňoval funkci vzdělávání dospělých. 

Na druhou stranu je nutné vzít v potaz i historický kontext země, kdy podoba české 

společnosti bude jistě ovlivněna politickou situací před rokem 1989 a následným obdobím 

rané demokracie. V tomto ohledu je zde jistě prostor pro vzdělávání podporující roli 

aktivního občana a naplnění této společenské funkce vzdělávání. Zároveň se Česká 

                                                           
8
 V tomto bodě již nechci znovu opakovat konkrétní číselné údaje, vycházím zde z hodnot, které byly v práci 

výše popsány. 
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republika potýká i s problémem integrace některých etnických menšin do většinové 

společnosti. 

Ve všech třech uvedených zahraničních příkladech plní lidové vysoké školy (v různém 

rozsahu) funkce integrační a komunitní, zejména v kontextu faktorů, jakými jsou imigrace 

nebo globalizace. Přestože tyto problémy zatím nepředstavují v České republice zásadní 

problém, domnívám se, že s měnící se evropskou společností zde má vzdělávací zařízení 

s touto funkcí významný potenciál, ať již v podobě jakéhokoliv modelu. 

Charakter a cíle vyučování u organizací poskytujících vzdělávání dospělých v České 

republice takto obecně nelze jednoznačně vymezit. Ve vztahu k charakteru vyučování v 

lidových vysokých školách můžeme říci, že ať už neziskové, nebo komerční subjekty 

budou spíše cílit na vzdělávání, které respektuje znalosti a zkušenosti účastníka 

podporující učení v neformální atmosféře. A to zejména s ohledem na fakt, že jsou tyto 

organizace závislé na poplatcích účastníků. Co do organizace vzdělávání budou převládat 

spíše večerní kurzy, nebo denní v řádu několika dnů či týdnů. Testování a známkování 

účastníků se pak bude odvíjet od typu konkrétního kurzu. 

Ve srovnání s Dánskem zde budou markantní rozdíly v oblasti formy vzdělávání. 

Internátní vzdělávání není typické pro český vzdělávací systém obecně a internátní 

vzdělávání dospělých můžeme považovat za jev zcela ojedinělý. Charakter vyučování 

v organizacích poskytujících vzdělávání dospělých se tak z hlediska formy přibližuje spíše 

německému nebo vlámskému modelu. I zde však nelze vymezit typickou formu 

vzdělávání, neboť se výrazně liší od typu vzdělávací instituce. 

Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit vzdělávání dospělých v České republice 

obecně pokrývá základní témata vzdělávání dospělých, přestože v různém rozsahu. 

Problematika nabídky vzdělávání dospělých je podrobněji zmapována ve studii 

společnosti Donath-Burson-Marsteller (2009), která ve spolupráci s Asociací institucí 

vzdělávání dospělých ČR provedla průzkum mezi laickou a odbornou veřejností. Uvedená 

studie (2009, s. 4) zmiňuje, že odborná veřejnost považuje nabídku za rozsahem 

dostatečnou, často však pro potenciálního účastníka nepřehlednou. Oslovení odborníci 

v rámci studie (2009, s. 21) hovoří také o regionální nedostupnosti, chybějící systemizaci 

vzdělávání dospělých, nejisté kvalitě a omezené škále témat. Někteří nich uvádí převahu 

nabídky v oblasti profesního vzdělávání a naopak nedostatek u občanského vzdělávání.  

Z výše uvedených informací lze usoudit, že v České republice je prostor pro lidovou 

vysokou školu i z pohledu nabídky, neboť taková instituce by mohla řešit hned několik 

problémů české nabídky vzdělávání dospělých. Právě faktor přehlednosti pro jednotlivce 
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je typický pozitivní aspekt německé Volkshochschule. Ta nabízí širokou škálu 

vzdělávacích aktivit a pro jednotlivce tak může být univerzálním místem, kde hledat 

příležitosti ke vzdělávání dospělých. Všechny příklady lidových vysokých škol mají za cíl 

finanční a místní dostupnost. Dánský model nabízí zcela specifický typ obecného 

rozvojového vzdělávání, který na českém trhu není pokryt. Vlámský koncept lidové vysoké 

školy se zaměřuje zejména na otázky občanského a zájmového vzdělávání, což by mohlo 

pokrývat některá „bílá místa“ v české nabídce vzdělávání dospělých. Jak bylo uvedeno, 

profesnímu vzdělávání je věnována spíše dostatečná pozornost a náhradní školní 

vzdělávání, které je přidanou hodnotou německých Volkshochschule, nemá v České 

republice dostatečnou cílovou skupinu. Podíl osob bez základního nebo středního 

vzdělání je oproti průměru EU velmi nízký a tento segment vzdělávání je již dobře pokryt 

nabídkou školských institucí. 

Na základě předchozího srovnání se přikláním ke konceptu lidové vysoké školy ve 

vlámské části Belgie jako k modelu, který se z uvedených zahraničních příkladů hodí 

k aplikaci do českého prostředí nejvíce. Zejména jsem tak zvolila z ohledem na funkci této 

instituce a vzdělávací nabídku kterou poskytuje v kontextu potřeb českého vzdělávání 

dospělých. Vlámská lidová vysoká škola má více společenských funkcí a zejména 

podpora občanství a integrace jsou funkce, které vzdělávací instituce mají v České 

republice spíše ojediněle. Nabídka vzdělávání, s těmito funkcemi spojená, se skládá 

z kombinace občanského a zájmového vzdělávání, kdy právě zájmové vzdělávání a 

kulturně-vzdělávací charakter instituce pomáhá získat širší základnu účastníků, kteří 

zajišťují finanční udržitelnost instituce. To pak umožňuje provozovat méně finančně 

rentabilní kurzy občanského vzdělávání, které nemají vždy širokou cílovou skupinu. 

Vlámský koncept lidové vysoké školy zřízený na regionální úrovni a financovaný 

(společně s poplatky účastníků) Vlámským společenstvím, považuji za zdařilý a úsporný 

model lidové vysoké školy. Zaměřuje se na konkrétní segment vzdělávání, který odpovídá 

potřebám obyvatel Vlámska a dává vzdělávání přidanou hodnotu, z které profituje jak 

jednotlivec, tak společnost. 

Teoreticky by byl v českém prostředí z hlediska funkce a nabídky prostor i pro instituci 

dánské lidové vysoké školy. Nicméně z hlediska zájmu české populace o takový typ 

vzdělávání a zejména možností finanční podpory státu je tato představa spíše utopická. 

Vzdělávání typické pro dánskou lidovou vysokou školu je finančně nákladné jak pro 

účastníka, tak pro stát, a v České republice tento charakter vyučování nemá vybudovanou 

tradici. Jak jsme mohli pozorovat na pokusech rozšířit koncept lidové vysoké školy 

v tradiční podobě do zemí bývalého východního bloku, většina snah selhala právě 

z ekonomických důvodů. Dle mého názoru zde má taková instituce smysl pouze 
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v případě, že reprezentuje jasnou společenskou funkci, jako Kašubská lidová vysoká 

škola v Polsku, a v České republice takový potenciál nevidím.  

Koncept německé Volkshochschule je pro české prostředí pravděpodobně příliš 

ambiciózní a rozsah vzdělávací nabídky by nenašel v České republice uplatnění. 

Německá lidová vysoká škola představuje pravděpodobně nejvyspělejší systém lidového 

vysokého školství a taková instituce by jistě byla pro českou společnost přínosem. Přesto 

se domnívám, že z finančního hlediska je to poměrně nákladná instituce, která nabízí typy 

vzdělávání (profesní a náhradní školní vzdělávání), které jsou již v českém prostředí 

dobře pokryté. 

 

3.1 Městská knihovna v Praze jako instituce poskytující vzdělávací a 

rozvojové aktivity pro dospělé 

„Veřejné knihovny hrají v České republice důležitou roli kulturních a vzdělávacích center 

plně zakořeněných do lokálních komunit.“ (Protivínský, Čáp, 2012, s. 4) 

Nezisková organizace Centrum občanského vzdělávání dlouhodobě upozorňuje na 

historickou roli knihoven na poli rozvoje demokracie, vzdělanosti a občanské osvěty. 

V návaznosti na svou tradiční funkci mají v současnosti knihovny definovaný rozvojový cíl 

stát se přirozeným informačním, komunitním, kulturním a vzdělávacím centrem 

(Protivínský, Čáp, 2012, s. 4). 

Uvedeným autorům lze jistě dát za pravdu, že veřejné knihovny mají potenciál rozšířit 

svou funkci a představovat určité vzdělávací a komunitní centrum. Knihovny považuji za 

instituce, které mají širokou síť rozmístění a pro obyvatelstvo jsou známé, ověřené 

instituce. S ohledem na tyto charakteristiky není nezbytné zaměřovat se pouze na 

občanské vzdělávání, dle mého názoru může knihovna pokrýt více vzdělávacích témat a 

transformovat se do role centra vzdělávání dospělých. Velmi často již knihovny aktivity 

vzdělávání a rozvoje dospělých vyvíjí a domnívám se, že představují ideální instituci, 

která by mohla převzít funkce lidové vysoké školy. 

Myšlenka vybudovat lidovou vysokou školu v českém prostředí samostatně se jeví jako 

dosti ambiciózní vzhledem k tomu, že zde nemá tato instituce dlouholetou tradici a 

nabídka vzdělávání dospělých se obecně jeví jako dostatečná. V rámci veřejné knihovny 

by však lidová vysoká škola mohla těžit ze zájmu čtenářů o další aktivity knihovny a 

splňovat důležité atributy úspěšnosti lidových vysokých škol v zahraničí, tedy místní 

dostupnost a určitý faktor známosti této instituce pro běžného občana. Zároveň již nyní 
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veřejné knihovny cílí na roli komunitního centra a podporovatele občanského vzdělávání, 

čímž by naplňovaly funkce typické pro vlámskou lidovou vysokou školu. Z hlediska 

legislativního by bylo na místě ošetřit v zákoně úlohu knihovny jako poskytovatele 

vzdělávání, z čehož by ideálně mělo vyplynout i zvýšení finanční podpory takové instituce. 

Knihovna jako organizace, která získává prostředky z veřejných zdrojů, může alespoň 

částečně přizpůsobit cenu vzdělávací aktivity tak, aby byla účastníkům finančně dostupná. 

Na základě těchto předpokladů, jsem chtěla blíže prozkoumat podmínky veřejné knihovny 

pro provozování instituce lidové vysoké školy. Pro tento účel jsem si vybrala Městskou 

knihovnu v Praze, zejména z důvodu dostupnosti a možnosti provést zde výzkumné 

šetření. Zde jsem uskutečnila rozhovor s vedoucí odboru služeb Martinou Dokládalovou a 

s hlavní knihovnicí Jaroslavou Štěrbovou. Ve výzkumném rozhovoru jsem se zaměřovala 

na podmínky pro teoretické fungování vlámského konceptu lidové vysoké školy a okruhy 

dotazování vycházely ze šesti stejných základních kategorií aspektů fungování LVŠ, které 

jsem stanovila v předchozí části textu. 

Legislativně je činnost městských knihoven ošetřována Ministerstvem kultury, Knihovním 

zákonem č. 257/2001 Sb., nicméně knihovny zde nejsou definovány jako instituce 

poskytující vzdělávání. Svaz knihovníků dlouhodobě usiluje o legislativní úpravu v tomto 

směru, aby vznikla dlouhodobá koncepce knihovny jako vzdělávacího centra, která zatím 

chybí. Přesto se knihovny v současné době řídí Koncepcí rozvoje knihoven na léta

2011 – 2015, která jako jednu z priorit definuje využívání knihoven v koncepci 

celoživotního učení a podporu úlohy knihoven jako center rozvoje občanských komunit 

(Dokládalová, Štěrbová, 2015, nestránkováno).  

Financování knihoven obecně se liší dle jejich vlastníka, kterým je zpravidla kraj nebo 

město. U Městské knihovny v Praze je to kraj, Hlavní město Praha, který poskytuje 

příspěvek na činnost. Další finanční zdroje pak plynou z grantových programů, 

sponzorství nebo partnerství. Na vzdělávací aktivity nicméně zbývá málo peněz 

z rozpočtu knihovny a v důsledku chybějící legislativy logicky nejsou vzdělávací a 

rozvojové aktivity prioritou knihovny (Dokládalová, Štěrbová, 2015, nestránkováno).  

Účastníci aktuálních vzdělávacích a kulturních aktivit knihovny nemají specifický profil 

z hlediska věkové struktury nebo pohlaví. Obecně jsou to však nejčastěji příslušníci 

střední třídy, s vyšším vzděláním. Knihovna zde naráží na typický problém vzdělávání 

dospělých, tedy že lidé, kteří by ze vzdělávání profitovali nejvíce, se takových aktivit spíše 

neúčastní (Dokládalová, Štěrbová, 2015, nestránkováno).  
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Společenský kontext hraje roli ve výběru vzdělávacích a rozvojových aktivit v Městské 

knihovně v Praze spíše okrajově. Praha nečelí významným společenským problémům 

v oblasti střetu různých skupin obyvatelstva a knihovna tedy nefunguje jako multikulturní 

místo nebo místo setkávání různých společenských skupin za účelem sociální prevence. 

Knihovna se ve vzdělávání zaměřuje zejména na rozvojové aktivity a budování komunity. 

Přesto lze říci, že v kontextu Prahy jako velkoměsta se knihovna soustředí na aktivity, 

které umožňují lidem potkávat se s ostatními občany ve svém okolí, a je určitým 

zprostředkovatelem vzdělávání, které může být pro jedince příležitostí k socializaci 

(Dokládalová, Štěrbová, 2015, nestránkováno).  

Cíle, charakter vyučování se obecně odvíjí od konkrétních vzdělávacích a rozvojových 

aktivit, které jsou plánovány zčásti v rámcovém ročním plánu, který určité vzdělávací cíle 

definuje a nabídku obvykle tematicky zaměřuje určitým směrem. Každý rok má knihovna 

speciální komunikační téma, od kterého se odvíjí i vzdělávací a kulturní aktivity. Zčásti je 

pak vzdělávací program tvořen nahodile, v případě že má knihovna příležitost získat 

zajímavého přednášejícího. Charakter vyučování závisí obvykle na vedoucím kurzu, může 

být přesto ovlivněn konkrétním tematickým zaměřením knihovny. Například komunitní 

knihovna Smíchov bude pořádat spíše aktivity se specifickým charakterem podporujícím 

interakci a budování vztahů účastníků (Dokládalová, Štěrbová, 2015, nestránkováno).  

Nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit, jak již bylo řečeno, vychází z 

rámcového ročního plánu, který je průběžně upravován v závislosti na aktuálních 

příležitostech. Takzvaná Lidová univerzita je sekce knihovny, která zastřešuje vzdělávací 

a rozvojové aktivity. Nabídka se zaměřuje zejména na tematickou oblast kreativity a 

tvůrčího vyjádření jednotlivce, společně s dalšími tématy zájmového vzdělávání. Knihovna 

také pořádá kurzy a přednášky týkající se právní, politické nebo počítačové gramotnosti. 

Obecně také v rámci svých aktivit podporuje budování veřejného prostoru a komunity 

(Dokládalová, Štěrbová, 2015, nestránkováno).  

V návaznosti na informace získané z rozhovoru můžeme říci, že za určitých podmínek je 

myšlenka, aby Městská knihovna v Praze zastupovala funkci vlámské lidové vysoké školy, 

reálná. Zásadní podmínkou je zde změna legislativy, která by zvýšila finanční prostředky, 

které jsou investovány do vzdělávacích a rozvojových aktivit. Knihovny již o takovou 

změnu usilují a záměr sdružovat funkce knihovny a vzdělávacího centra je ošetřen 

v koncepci rozvoje knihoven. Společné znaky s vlámskou lidovou vysokou školou zde 

můžeme najít v zařazení potenciální legislativní úpravy pod Ministerstvo kultury. Případná 

lidová vysoká škola v rámci Městské knihovny v Praze by tak měla kulturně-vzdělávací 

charakter, tedy podobné programové zaměření jako vlámské LVŠ. Co se týče 
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společenského kontextu a funkce vzdělávání, zde můžeme najít určité rozdíly. Vlámská 

lidová vysoká škola funguje jako multikulturní místo, kde se setkávají občané z různých 

společenských, kulturních i věkových skupin. Pro Městskou knihovnu v Praze je typické, 

že návštěvníky jsou zejména příslušníci vzdělané střední třídy a kromě věkových skupin 

zde není velká různorodost cílové skupiny. Přestože je lze předpokládat, že se 

společenskými změnami může v budoucnu docházet i k problémům spojeným 

s nejednotnou strukturou obyvatelstva, a to bude ovlivňovat funkci veřejných vzdělávacích 

zařízení, tento problém zatím veřejné knihovny neřeší. Přesto se domnívám, že právě 

integrační funkce vlámské lidové vysoké školy by měla do budoucna potenciál pro české, 

potažmo pražské prostředí. Pokud jde o komunitní funkci vlámské lidové vysoké školy, i 

zde již knihovny vyvíjí podobnou aktivitu. Z hlediska nabídky pak opět můžeme pozorovat 

stejný trend, soustředit se na témata zájmového a občanského vzdělávání. 

Otázkou tedy zůstává, pokud již dnes Městská knihovna v Praze do značné míry plní 

funkce lidové vysoké školy a nabízí vzdělávací a rozvojové aktivity podobného zaměření, 

zda je nutné řešit aplikaci konceptu vlámské lidové vysoké školy v rámci veřejných 

knihoven. Domnívám se, že tento krok by zařadil spíše nahodilou činnost knihovny 

v tomto ohledu do koncepčního rámce a umožnil dlouhodobé budování hodnot a vzorců 

chování, které jsou výstupem zejména občanského vzdělávání. Nesystematický přístup 

ve vzdělávání dospělých je dle mého názoru nedostatkem v českém systému vzdělávání 

dospělých. Ustanovení instituce lidové vysoké školy v relativně úsporné variantě, jakou je 

její přičlenění k síti veřejných knihoven, se jeví jako reálná možnost, která by znamenala 

důležitý krok v rozvoji systematického vzdělávání dospělých. 

 

3.2 Zájem o koncept lidové vysoké školy mezi čtenáři Městské knihovny 

v Praze 

V návaznosti na zkoumání možností institucionálního ukotvení konceptu vlámské lidové 

vysoké školy v rámci Městské knihovny Praha jsem považovala za důležité zmapovat také 

zájem o takovou instituci a u potenciálních účastníků vzdělávací a rozvojových aktivit. 

Z toho důvodu jsem se rozhodla provést empirické šetření u čtenářů Městské knihovny v 

Praze, kteří jsou výzkumným vzorkem9 pro zkoumání zájmu o instituci, která by 

potenciálně mohla existovat v rámci sítě veřejných knihoven MKP. 

 

                                                           
9
 Výzkumný vzorek je podrobněji popsán níže, v části o metodologii šetření. 
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3.2.1 Východiska dotazníkového šetření  

Východiskem byla snaha přenést v rámci šetření existující model lidové vysoké školy do 

českého prostředí a získat zpětnou vazbu od potenciálních účastníků vzdělávání. Na 

základě analýzy výsledků šetření by pak byla formulována určitá doporučení pro podobu 

české lidové vysoké školy v rámci MKP. Zkoumat názor čtenářů MKP na lidovou vysokou 

školu jako takovou, tedy celistvou instituci plnící určité funkce, považuji za obtížné a v 

šetření zkreslující, proto jsem se rozhodla omezit měření na zájem o vzdělávací témata 

typická pro vlámskou lidovou vysokou školu.  

Šetření tedy zkoumá pouze názor čtenářů na možnost rozšířit aktivity knihovny o 

poskytování vzdělávacích a rozvojových kurzů a zájem o vybraná témata vzdělávání, 

která typicky můžeme najít ve vlámské lidové vysoké škole10. Šetření je konstruováno tak, 

aby bylo možné sledovat profil a charakteristiky čtenářů MKP, kteří o vzdělávací a 

rozvojové aktivity mají zájem, a vyvodit z těchto výsledků závěry v oblasti specifik 

potenciální české lidové vysoké školy.  

Formulace výzkumného problému a hypotéz proběhla na základě studia pramenů 

vztahujících se k fungování a činnosti vlámských lidových vysokých škol. Výstup získaný 

prací s těmito primárními a sekundárním zdroji k  tématu je popsán ve druhé kapitole 

práce. Konkrétně pak výchozím bodem ke konstrukci šetření byla data k nabídce 

vzdělávacích a rozvojových aktivit a data o profilu účastníků vlámských lidových vysokých 

škol.  

Má-li být šetření zaměřeno primárně na zájem čtenářů o specifická témata vzdělávání a 

rozvoje, bylo nezbytné respondentům výzkumu tyto programové oblasti přiblížit ve 

srozumitelné formě. Lidové vysoké školy ve Vlámsku se především zaměřují na 

následující tematické oblasti, které byly použity k šetření v českém prostředí: kreativita; 

společnost, multikulturalita a politika; technologie, PC a multimédia; umění a kultura; 

zdraví a životní styl; vztahy. Lze předpokládat, že pokud by uvedená témata byla 

předložena respondentům k hodnocení v této podobě, měření by bylo značně zkreslující, 

neboť jsou to oblasti často příliš široké a pro respondenta vágní. Rozhodla jsem se proto 

převést tyto tematické oblasti na nabídku konkrétních kurzů. Ke každému tématu byly 

přiřazeny 2–3 konkrétní názvy kurzů, které reprezentují dané téma. Názvy kurzů 

vycházely z reálných kurzů pořádaných v některé z vlámských lidových vysokých škol 

                                                           
10

 Šetření zaměřující se na zájem čtenářů knihovny o vzdělávací témata vzniklo v inspiraci na výzkum 
Občanské vzdělávání v knihovnách (Protivínský, Čáp, 2012). 
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nebo byly vytvořeny fiktivní názvy pro účely šetření11. Seznam konkrétních kurzů 

zastupující jednotlivé tématické oblasti můžeme najít v přehledu níže. 

Kreativita:  

 Poznej svůj talent – workshop který pomůže najít a rozvinout váš potenciál. 

 Fotografování ve městě – série vycházek s profesionálním fotografem, který vám 

předá své tipy a zkušenosti k fotografování v městském prostředí. 

 

Společnost, multikulturalita a politika: 

 Co mi může přinést dobrovolnictví a jak se aktivně zapojit ve svém okolí? 

 Kultura, zvyky a odlišnosti v evropské a asijské kultuře – náhled do odlišných 

kultur asijských zemí z pohledu Evropana. 

 Zajímaví hosté o aktuálních politických tématech. 

 

Technologie, PC a multimédia: 

 Jak na Windows 8 – tipy a triky na jednoduché používání Windows 8. 

 Tablet nebo čtečka e-knih? Jaké zařízení a aplikace vám umožní vychutnat si 

vaše oblíbené knihy v elektronické verzi. 

 

Umění a kultura: 

 Impresionisté – získejte přehled o malířích tohoto jedinečného výtvarného směru a 

jejich významných dílech. 

 Umělecké a kulturní dědictví Prahy – procházka po známých i neznámých 

pražských památkách. 

 Vývoj českého a světového filmu v průběhu 20. století. 

 

Zdraví a životní styl: 

 Vaříme a pečeme bez lepku – zjitěte více o stravování bez glutenu. 

 Jak předcházet bolestem zad – tipy a jednoduché cviky pro vaše zdravá záda. 

 Jak zvládat stres – techniky relaxace a jednoduché tipy, jak předcházet stresovým 

situacím. 

 

(Mezilidské) vztahy: 

 Asertivita ve vztazích – naučte se asertivně komunikovat v partnerském vztahu. 

 Řeč těla a nonverbální komunikace. 

                                                           
11

 Název kurzu Co mi může přinést dobrovolnictví a jak se aktivně zapojit ve svém okolí? byl převzat z 
výzkumu Občanské vzdělávání v knihovnách (Protivínský, Čáp, 2012). 
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Přestože vybrané konkrétní kurzy vyčerpávajícím způsobem nepokrývají celé tématické 

oblasti, domnívám se, že aktivity reprezentují typickou nabídku k danému tématu a 

obsáhnout jej v celé šíři není v možnostech tohoto výzkumného šetření. 

Cílem empirického šetření je zjistit, zda mají čtenáři MKP zájem o knihovnu jako instituci, 

která nabízí vzdělávací a rozvojové kurzy pro dospělé. Zároveň má šetření za úkol 

vysledovat zájem čtenářů o vybrané vzdělávací a rozvojové aktivity, které zastupují 

vzdělávací témata typická pro vlámskou lidovou vysokou školu. Na základě bližší 

představy o jejich názoru na uvedenou instituci a předkládaná témata je pak cílem 

zachytit preference čtenářů MKP v oblasti nabízené vzdělávací nabídky a dle toho 

formulovat určitá doporučení pro podobu potenciální instituce lidové vysoké školy v rámci 

Městské knihovny v Praze. Výstupem dotazníkového šetření je tedy určitá úvaha, v jaké 

podobě má tento specifický koncept lidové vysoké školy potenciál a na které cílové 

skupiny a témata by se mohl zaměřit v českém prostředí. 

 

3.2.2 Metodologie dotazníkového šetření  

Výzkumný problém 

Šetření si pokládá tyto základní otázky: 

Mají čtenáři MKP zájem o to, aby Městská knihovna Praha nabízela vzdělávací a 

rozvojové kurzy pro dospělé? 

Je nabídka vzdělávacích a rozvojových aktivit sestavena dle modelu typické nabídky pro 

vlámskou lidovou vysokou školu zajímavá pro čtenáře Městské knihovny v Praze? 

Jaký je profil čtenářů MKP, kteří vyjádří zájem nebo naopak nezájem o vzdělávání 

dospělých a o konkrétní nabídku vzdělávacích a rozvojových aktivit? 

Hypotézy 

Chráska (2007, s. 69) uvádí, že hypotézy jsou obvykle nejdříve formulovány jako věcné 

hypotézy, tedy určitá tvrzení. Aby bylo možné věcné hypotézy ověřovat, je nezbytné je 

převést na hypotézy statistické. Statistickou hypotézu pak neověřujeme přímo, ale proti 

nějakému tvrzení, kterým je obyčejně nulová hypotéza. Nulová hypotéza je pak doměnka, 

která pomocí statistických termínů tvrdí, že mezi zkoumanými proměnnými není vztah. 

Pokud statistická analýza ukáže, že nulovou hypotézu můžeme odmítnout, přijímáme 

alternativní hypotézu. 
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Tvrzení 1: Většina čtenářů MKP má zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací 

a rozvojové aktivity pro dospělé. 

H0: Četnost jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 1 v dotazníku je stejná. 

HA: Četnost jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 1 v dotazníku je různá. 

Tvrzení 2: Čtenáři MKP s vysokoškolským vzděláním mají větší zájem jako instituci 

poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. 

H0: Neexistuje závislost mezi vzděláním čtenářů MKP a zájmem o knihovnu jako lidovou 

vysokou školu. 

HA: Existuje závislost mezi vzděláním čtenářů MKP a zájmem o knihovnu jako lidovou 

vysokou školu. 

Tvrzení 3: Ženy mají větší přehled o současných vzdělávacích a kulturních aktivitách 

Městské knihovny Praha. 

H0: Neexistuje závislost mezi pohlavím respondenta a zájmem o současné vzdělávací a 

kulturní aktivity MKP. 

HA: Existuje závislost mezi pohlavím respondenta a zájmem o současné vzdělávací a 

kulturní aktivity MKP. 

Tvrzení 4: Ženy se více účastní současných vzdělávacích a kulturních aktivit Městské 

knihovny Praha. 

H0: Neexistuje závislost mezi pohlavím respondenta a účastí na současných 

vzdělávacích a kulturních aktivitách MKP. 

HA: Existuje závislost mezi pohlavím respondenta a účastí na současných vzdělávacích a 

kulturních aktivitách MKP. 

Tvrzení 5: Lidé vyššího věku mají větší přehled o současných vzdělávacích a kulturních 

aktivitách Městské knihovny Praha. 

H0: Neexistuje závislost mezi věkem respondenta a zájmem o současné vzdělávací a 

kulturní aktivity MKP. 

HA: Existuje závislost mezi věkem respondenta a zájmem o současné vzdělávací a 

kulturní aktivity MKP. 

Tvrzení 6: Lidé vyššího věku se více účastní současných vzdělávacích a kulturních aktivit 

Městské knihovny Praha. 
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H0: Neexistuje závislost mezi věkem respondenta a účastí na současných vzdělávacích a 

kulturních aktivitách MKP. 

HA: Existuje závislost mezi věkem respondenta a účastí na současných vzdělávacích a 

kulturních aktivitách MKP. 

Tvrzení 7: Ženy pozitivněji hodnotí zájem o aktivity z programové oblasti zdraví a životní 

styl. 

H0: Neexistuje závislost mezi pohlavním respondenta a zájmem o programovou oblast 

zdraví a životní styl. 

HA: Existuje závislost mezi pohlavním respondenta a zájmem o programovou oblast 

zdraví a životní styl. 

Tvrzení 8: Čtenáři MKP, kteří mají zájem o knihovnu jako lidovou vysokou školu, se 

častěji účastní vzdělávacích kurzů (v posledním roce), které nejsou organizovány MKP 

nebo zaměstnavatelem. 

H0: Neexistuje závislost mezi zájmem respondentů o knihovnu jako lidovou vysokou školu 

a účastí na vzdělávacích kurzech, které nejsou organizovány MKP nebo 

zaměstnavatelem. 

HA: Existuje závislost mezi zájmem respondentů o knihovnu jako lidovou vysokou školu a 

účastí na vzdělávacích kurzech, které nejsou organizovány MKP nebo zaměstnavatelem. 

 

Testování hypotéz 

„Při testování (ověřování, verifikaci) hypotézy jde o rozhodování, zda můžeme vyslovenou 

hypotézu přijmout (zda není v rozporu s empirickými fakty). Rozhodnout o přijatelnosti 

hypotézy lze u klasických (kvantitativně orientovaných) výzkumů pouze na základě 

rozsáhlého shromažďování (sběru) dat, jejich tříděním, zpracováním a vyhodnocováním.“ 

(Chráska, 2007, s. 19) 

Jak již vychází z charakteru dosud popsaných informací, výzkumné šetření bylo 

kvantitativně orientováno. Jako technika sběru dat bylo zvoleno dotazování, v písemné 

formě, tedy dotazníkovou metodou (definice této techniky již byla v předchozím textu 

uvedena). Dotazník použitý ke sběru dat je dostupný v přílohách práce (viz Příloha F). 
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Výběrovým souborem12 byli v tomto šetření čtenáři Městské knihovny v Praze. Čtenáři 

Městské knihovny v Praze reprezentují vzorek populace, který je spjatý s knihovnou, a 

tedy relevantní pro hodnocení případných vzdělávacích a rozvojových aktivit konaných 

v rámci lidové vysoké školy v Městské knihovně Praha. Zároveň jsou to osoby vykazující 

určitou aktivitu v rámci osobního rozvoje. 

Druhem výběru vzorku byl pak výběr na základě dostupnosti, který charakterizuje Reichel 

(2009, s. 84) jako náhodný výběr na určitém místě, kdy nemáme bližší údaje o populaci, 

neexistuje její soupis apod.  

Výběr souboru byl tedy uskutečněn ve dvou pobočkách Městské knihovny Praha, v 

Ústřední knihovně na Mariánském náměstí (pátek odpoledne) a pobočce Opatov (sobota 

celý den), kdy dva tazatelé13 náhodně oslovovali osoby přítomné v knihovně a prováděli 

s nimi osobní dotazování. 

 

Statistické metody vyhodnocování dat 

Podrobná data a všechny statistické výpočty k ověřování hypotéz jsou k dispozici 

v příloze práce (viz Příloha G), přesto považuji za nezbytné uvést základní metody použité 

k vyhodnocování dat k šetření. 

Všechny alternativní hypotézy byly ověřované oproti nulové hypotéze, která byla zamítána 

nebo přijímána na hladině významnosti 0,05. Statistickou metodou pro vyhodnocení 

hypotézy č. 1 byl test dobré shody chí-kvadrát. Chráska (2007, s. 71) definuje tento test, 

který ověřuje, zda se četnosti, které byly získány v realitě, odlišují od teoretických četností 

odpovídajících nulové hypotéze.  

Pokud v návaznosti na výsledek výpočtu můžeme zamítnout nulovou hypotézu, přijímáme 

alternativní hypotézu a s pravděpodobností 95 % (vzhledem k hodnotě 0,05 pro hladinu 

významnosti) můžeme tvrdit, že byla prokázána mezi proměnnými závislost. 

Hypotézy č. 2–8 pak byly vyhodnoceny statistickou metodou test nezávislosti chí-kvadrát 

pro kontingenční tabulku. Uvedený test je dle Chrásky (2007, s. 76) využíván v případech, 

kdy rozhodujeme, zda existuje závislost mezi dvěma jevy, které byly zachyceny pomocí 

měření.  

                                                           
12

 „Pojmem základní soubor rozumíme všechny prvky (osoby a situace) patřící do skupiny, kterou 
zkoumáme. Výběrovým souborem (výběrem, vzorkem) rozumíme určitou část prvků vybranou ze 
základního souboru, která základní soubor zastupuje (reprezentuje).“ (Chráska, 2007. s. 20) 
13

 Markéta Soukupová a Michaela Možná. 
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Jak dále uvádí Chráska (2007, s. 78), test nezávislosti chí-kvadrát nemůžeme použít 

v případě, kdy jsou ve více než 20 % polí kontingenční tabulky očekávané četnosti menší 

než hodnota 5. Tato skutečnost je ve výpočtech také brána v potaz a některé kategorie 

s nižší četností odpovědí byly sloučeny. 

V případě, že bude nulová hypotéza zamítnuta a přijata hypotéza alternativní, můžeme na 

95 % konstatovat, že byl prokázán vztah mezi proměnnými. V případě měření závislosti 

mezi dvěma jevy však nestačí potvrdit jejich závislost, pro interpretaci statistických dat je 

nezbytné vědět, jak se vztah projevuje. Pro účely takového zjištění bylo v této práci 

použito tzv. znaménkové schéma kontingenční tabulky. Znaménkové schéma určuje 

významnost rozdílů mezi očekávanou a pozorovanou četností a na základě výsledku 

tohoto schématu byly v práci určeny významnosti vztahů jednotlivých proměnných pro 

hypotézy č. 2–8. 

Za účelem měření zájmu čtenářů MKP o jednotlivé kurzy uvedené v dotazníku byla 

spočítána absolutní i relativní četnost všech variant odpovědí a následně sledován podíl 

odpovědí „mám velký zájem“ a „spíše mám zájem“ na celkovém hodnocení kurzu. Jako 

příklad uvádím následující tabulku pro první kurz, přičemž výpočty pro všechny aktivity 

sledované v dotazníku lze najít v přílohách práce (viz Příloha H). 

Asertivita ve vztazích - naučte se efektivně komunikovat v partnerském vztahu 

Hodnocení 
respondentů 

Absolutní četnost Relativní četnost (%) 
Kumulativní relativní četnost 

(%) 

Mám velký zájem 15 15,8 15,8 

Spíše mám zájem 34 35,8 51,6 

Spíše nemám zájem 29 30,5 82,1 

Nemám zájem 17 17,9 100,0 

 

3.2.3 Analýza výsledků dotazníkového šetření 

Charakteristika výběrového souboru  

Dotazník byl celkem vyplněn s 95 respondenty ve dvou pobočkách Městské knihovny 

Praha. Knihovny (Ústřední knihovna a Opatov) byly vybrány s ohledem na snahu zajistit 

rozdílnou strukturu výběrového vzorku.  

Jak uvádí Chráska (2007, s. 26), potřebný rozsah výběrového souboru lze vypočítat 

pomocí vzorce nmin = 0,1.√n a nmax = √n, kdy n vyjadřuje prvky populace. V rámci tohoto 

šetření byli jako n stanoveni všichni registrovaní čtenáři MKP. Knihovna nabízí data za rok 

2014, kdy při součtu čtenářů s platným průkazem (bez ohledu na to zda využívají služby 



92 
 

knihovny) a nově registrovaných čtenářů MKP, dojdeme k hodnotě 256 023 osob 

(Knihovna v číslech, 2015, nestránkováno). 

Minimální a maximální rozsah výběrového souboru je tedy nmin = 51 a nmax = 506. Počet 

respondetů šetření, který čítá 95 čtenářů MKP, tedy můžeme považovat za dostatečný. 

Následující tabulky specifikují základní charakteristiky výběrového souboru: 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Ženy 51 53,7 

Muži 44 46,3 

Celkem 95 100 

   

   

Věk Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Méně než 26 let 27 28,4 

26 - 35 let 17 17,9 

36 - 45 let 13 13,7 

46 - 55 let 13 13,7 

56 - 65 let 9 9,5 

Více než 65 let 16 16,8 

Celkem 95 100 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Základní vzdělání 10 10,5 

Vyučení (bez maturity) 11 11,6 

Střední s maturitou 31 32,6 

Vysokoškolské 43 45,3 

Celkem 95 100 

 

Sociálně-ekonomický status Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Student 20 21,1 

Mateřská nebo rodičovská dovolená 3 3,2 

Zaměstnanec/podnikatel 53 55,8 

Důchodce 17 17,9 

Nezaměstnaný 2 2,1 

Celkem 95 100 

 

Uvedené tabulky ukazují mírně nadpoloviční zastoupení žen mezi respondenty. 

Nadpoloviční většinu tvořili také mladší respondenti do 45 let a více než tři čtvrtiny 

dotazovaných měly ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Samotná 

kategorie vysokoškolské vzdělání pak zahrnovala téměř polovinu respondentů (45,3 %). 

Více než polovinu dotazovaných tvořily ekonomicky aktivní osoby (v tomto případě mezi 

ně nebyli zahrnuti studenti), kdy kategorie zaměstnanec/podnikatel zahrnovala 55,8 % 

respondentů. 
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Výsledky šetření 

Tvrzení 1: Většina čtenářů MKP má zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací 

a rozvojové aktivity pro dospělé. 

V případě prvního tvrzení bylo možné odmítnout nulovou a přijmout alternativní hypotézu. 

S 95% pravděpodobností je četnost jednotlivých variant odpovědí na otázku č. 1 

v dotazníku různá. V závislosti na podílu pozitivních (74,7 %) vůči negativním (25,3 %) 

odpovědím lze konstatovat, že čtenáři MKP mají zájem o knihovnu jako instituci 

poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. 

Tvrzení 2: Čtenáři MKP s vysokoškolským vzděláním mají větší zájem o knihovnu jako 

instituci poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. 

V rámci statistického výpočtu byla sloučena kategorie základní vzdělání a vyučení (bez 

maturity) z důvodu nižší četnosti čtenářů MKP s tímto stupněm vzdělání. Kategoriemi tedy 

bylo základní vzdělání a vyučení, středoškolské vzdělání s maturitou a vysokoškolské 

vzdělání. Na základě výpočtu můžeme tvrdit, že s 95% pravděpodobností existuje 

závislost mezi výší dosaženého vzdělání a zájmem o knihovnu jako instituci poskytující 

vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. Metodou znaménkového schématu 

kontingenční tabulky pak bylo prokázáno, že s 95% pravděpodobností nemají čtenáři se 

základním vzděláním a vyučením zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací a 

rozvojové aktivity pro dospělé. Naopak s 95% pravděpodobností mají čtenáři se středním 

vzděláním zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro 

dospělé. Stejně tak s 95% pravděpodobností mají čtenáři s vysokoškolským vzděláním o 

knihovnu jako instituci nabízející vzdělávání dospělých. Znaménkové schéma zde 

nicméně neukázalo významnou výchylku. Mezi pozorovanou a očekávanou četností 

v případě vysokoškolsky vzdělaných čtenářů tedy není statisticky významný rozdíl.  

Tvrzení 3: Ženy mají větší přehled o současných vzdělávacích a kulturních aktivitách 

Městské knihovny Praha 

V případě tohoto tvrzení byla zamítnuta nulová a přijata alternativní hypotéza. S 95% 

pravděpodobností existuje závislost mezi pohlavím respondenta a jeho přehledem o 

současných vzdělávacích a kulturních aktivitách Městské knihovny Praha. Dále bylo 

prokázáno, že s 95% pravděpodobností mají ženy větší přehled o současných 

vzdělávacích a kulturních aktivitách Městské knihovny Praha než muži. 

Tvrzení 4: Ženy se více účastní současných vzdělávacích a kulturních aktivit Městské 

knihovny Praha 
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Zde byla přijata nulová hypotéza. Na základě statistických výpočtů nebyla v rámci šetření 

potvrzena závislost mezi pohlavím respondenta a účastí na současných vzdělávacích a 

kulturních aktivitách Městské knihovny Praha. 

Tvrzení 5: Lidé vyššího věku mají větší přehled o současných vzdělávacích a kulturních 

aktivitách Městské knihovny Praha. 

V případě tvrzení č. 5 byla přijata nulová hypotéza. V rámci empirického šetření nebyla 

prokázána závislost mezi věkem respondenta a zájmem o současné vzdělávací a kulturní 

aktivity MKP. 

Tvrzení 6: Lidé vyššího věku se více účastní současných vzdělávacích a kulturních aktivit 

Městské knihovny Praha. 

I u tohoto tvrzení byla přijata nulová hypotéza. V rámci šetření nebyla prokázána závislost 

mezi věkem respondenta a účastí na vzdělávacích a kulturních aktivitách MKP. 

Tvrzení 7: Ženy pozitivněji hodnotí zájem o aktivity z programové oblasti zdraví a životní 

styl 

Původním záměrem v rámci této hypotézy bylo spojit výsledky zájmu pro tři kurzy, které 

byly zařazeny pod programovou oblast zdraví a životní styl. Dílčí výsledky však ukázaly 

výrazné rozdíly ze zastoupení žen a mužů v závislosti na konkrétním tématu a považovala 

jsem tedy za nelogické sdružovat specifické výsledky, které v celkovém pojetí 

neukazovaly statisticky významné hodnoty. Rozhodla jsem se tedy vypočítat platnost 

hypotézy pro tři konkrétní kurzy v rámci tématu zdraví a životní styl.  

S 95% pravděpodobností existuje závislost mezi pohlavím respondenta a zájmem o kurz 

Vaříme a pečeme bez lepku - zjistěte více o stravování bez glutenu. Při použití metody 

znaménkového schématu kontingenční tabulky bylo prokázáno, že v rámci tohoto šetření, 

mají ženy dokonce s 99% pravděpodobností větší zájem o kurz Vaříme a pečeme bez 

lepku - zjistěte více o stravování bez glutenu než muži.  

S 95% pravděpodobností existuje závislost mezi pohlavím respondenta a zájmem o kurz 

Jak předcházet bolestem zad – tipy a jednoduché cviky pro vaše zdravá záda. Dále bylo 

oproti původnímu očekávání zjištěno, že s 95% pravděpodobností mají muži větší zájem o 

kurz Jak předcházet bolestem zad – tipy a jednoduché cviky pro vaše zdravá záda než 

ženy.  

U kurzu Jak zvládat stres – techniky relaxace a jednoduché tipy, jak předcházet 

stresovým situacím byla přijata nulová hypotéza. V rámci tohoto šetření nebyla prokázána 
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závislost mezi pohlavím respondenta a zájmem o kurz Jak zvládat stres – techniky 

relaxace a jednoduché tipy, jak předcházet stresovým situacím. 

V původním záměru šetření bylo také testovat tvrzení uvádějící, že ženy pozitivněji 

hodnotí zájem o aktivity z programové oblasti umění a kultura. V závislosti na specifických 

výsledcích pro jednotlivá témata u předchozí hypotézy jsem se nakonec rozhodla tuto 

hypotézu neověřovat a v hlavním soupisu sledovaných hypotéz neuvádět.  

Tvrzení 8: Čtenáři MKP, kteří mají zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací a 

rozvojové aktivity pro dospělé, se častěji účastní vzdělávacích kurzů (v posledním roce), 

které nejsou organizovány MKP nebo zaměstnavatelem. 

V tomto případě byla zamítnuta nulová hypotéza a přijata alternativní. S 95% 

pravděpodobností existuje vztah mezi zájmem čtenářů MKP o knihovnu jako instituci 

poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé a účastí těchto čtenářů MKP (v 

posledním roce) na vzdělávacích kurzech, které nejsou organizovány MKP nebo 

zaměstnavatelem. Na základě dalších výpočtů bylo prokázáno, že s 95% 

pravděpodobností se čtenáři, kteří mají zájem o knihovnu jako instituci poskytující 

vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé, účastní (v posledním roce) vzdělávacích 

kurzů, které nejsou organizovány MKP nebo zaměstnavatelem. 

 

Další výsledky šetření v oblasti zájmu o jednotlivé předkládané kurzy byly zjišťovány 

pomocí sledování podílu odpovědí „mám velký zájem“ a „spíše mám zájem“ na celkovém 

hodnocení kurzu. Kurzy u kterých kumulativní relativní četnost pozitivních odpovědí 

překročila hranici 50 %, jsou v rámci tohoto šetření vnímány jako ty, o které byl projeven 

zájem. Hodnotu 50 % jsem zvolila s ohledem na výzkum Centra občanského vzdělávání, 

Občanské vzdělávání v knihovnách (Protivínský, Čáp, 2012), které provádí šetření 

stejného charakteru a stanovuje hranici úspěšnosti dokonce na 30 %. Jak uvádí 

Protivínský a Čáp (2012, s. 10), u témat s hodnotou vyšší než 30 % je zájem veřejnosti 

dostatečně veliký, aby realizace takového vzdělávacího programu měla smysl. Pro účely 

tohoto šetření byla zvolena hranice 50 %, neboť výsledek hodnotím jako více vypovídající, 

pokud více než polovina respondentů uvedla, že má o kurz zájem. 

Následující kurzy překročily hodnotu 50 %: 

 Asertivita ve vztazích – naučte se asertivně komunikovat v partnerském vztahu. 

 Impresionisté – získejte přehled o malířích tohoto jedinečného výtvarného směru a 

jejich významných dílech. 

 Jak předcházet bolestem zad – tipy a jednoduché cviky pro vaše zdravá záda. 
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 Jak zvládat stres – techniky relaxace a jednoduché tipy, jak předcházet stresovým 

situacím. 

 Kultura, zvyky a odlišnosti v evropské a asijské kultuře – náhled do odlišných 

kultur asijských zemí z pohledu Evropana. 

 Poznej svůj talent – workshop který pomůže najít a rozvinout váš potenciál. 

 Řeč těla a nonverbální komunikace. 

 Umělecké a kulturní dědictví Prahy – procházka po známých i neznámých 

pražských památkách. 

 Vývoj českého a světového filmu v průběhu 20.století. 

 

Předloženým kurzem, o který čtenáři MKP projevili největší zájem, je Umělecké a kulturní 

dědictví Prahy – procházka po známých i neznámých pražských památkách, kde podíl 

pozitivních odpovědí tvořil 70,5 % na celkovém hodnocení kurzu. Kurzem, který pak 

překročil 60 % hranici podílu pozitivních odpovědí je Kultura, zvyky a odlišnosti v evropské 

a asijské kultuře – náhled do odlišných kultur asijských zemí z pohledu Evropana

(65,3 %). Ostatní výše uvedené kurzy získaly podíl mezi 50 % a 60 % pozitivních 

odpovědí. Lze tedy říci, že čtenáři MKP projevili zájem o kurzy z tématické skupiny umění 

a kultura, mezilidské vztahy, částečně z oblasti zdraví a životní styl a po jednom tématu 

z kategorie společnost, multikulturalita a politika a kreativita. Jedná se tedy převážně o 

témata zájmového vzdělávání. 

Naopak mezi hůře hodnocené kurzy patřily ty, jež spadají do tématické skupiny 

technologie, PC a multimédia, které jsou na pomezí zájmového a profesního vzdělávání. 

Jedná se o kurzy Jak na Windows 8 – tipy a triky na jednoduché používání Windows 8 

(42,1 %) a Tablet nebo čtečka e-knih? Jaké zařízení a aplikace vám umožní vychutnat si 

vaše oblíbené knihy v elektronické verzi (32,6 %). Zároveň jsou mezi hůře hodnocenými 

kurzy (shodně 43,2 %) dva z kategorie společnost, multikulturalita a politika, a to právě ty 

kurzy, které jsou typickým zástupcem kurzů občanského vzdělávání (Co mi může přinést 

dobrovolnictví a jak se aktivně zapojit ve svém okolí? a Zajímaví hosté o aktuálních 

politických tématech). 

 

Analýza výsledků šetření 

Tvrzení 1: Většina čtenářů MKP má zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací 

a rozvojové aktivity pro dospělé. 
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Přijetí alternativní hypotézy u prvního tvrzení bylo očekávaným jevem. Obecně bývá 

záměrem návštěvníků knihovny snaha o určitý osobní rozvoj nebo přímo vzdělávání. Je 

tedy logické, že takové osoby budou mít zájem o to, aby knihovna vzdělávací aktivity 

podporovala a organizovala. Na druhou stranu jsem považovala za důležité takovou 

otázku položit, neboť čtenáři MKP mohou vnímat knihovnu jako místo spojené pouze 

s literaturou, čtením a dalšími tradičními aktivitami typickými pro knihovnu a nebudou mít 

zájem charakter takové instituce měnit. Zároveň mohou být čtenáři osobami, kteří mají 

zájem spíše o méně odbornou a oddechovou literaturu a jejich motivací k návštěvě 

knihovny není snaha se vzdělávat nebo rozvíjet. Jak ukázaly výsledky šetření, čtvrtina 

respondentů vyjádřila nezájem o knihovnu jako poskytovatele vzdělávání dospělých.  

Přestože otázka neměří skutečnost, zda se čtenáři budou vzdělávacích a rozvojových 

aktivit skutečně účastnit, a ani si takové cíle neklade, použitá škála vynechávající 

neutrální středovou hodnotu nutí čtenáře jasněji vyjádřit zájem či nezájem o knihovnu 

v uvedené rozšířené podobě. Domnívám se tedy, že výsledek ukazuje poměrně reálný 

zájem čtenářů MKP o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávání dospělých. 

V návaznosti na tento fakt se můžeme domnívat, že knihovna jako lidová vysoké škola má 

v českém prostředí určitý potenciál.  

Tvrzení 2: Čtenáři MKP s vysokoškolským vzděláním mají větší zájem o knihovnu jako 

instituci poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. 

Ověřování druhého tvrzení v rámci šetření přineslo dle mého názoru zajímavé výsledky. 

Pravděpodobně není překvapením, že čtenáři se základním vzděláním a vyučením nemají 

o knihovnu jako instituci vzdělávání dospělých zájem. Za důležité zjištění však považuji 

statisticky významný zájem o takovou instituci u čtenářů se středním vzděláním 

s maturitou. Oproti očekávání pak čtenáři s vysokoškolským vzděláním projevili méně 

statisticky významný zájem. Tuto skutečnosti si odůvodňuji obecně vyšším zájmem o 

vzdělávání dospělých u vysokoškolsky vzdělané vrstvy obyvatel, který také může 

implikovat vyšší informovanost o této oblasti vzdělávání a vyšší samostatnost v hledání 

příležitostí k rozvoji a vzdělávání. V důsledku toho tedy vysokoškolsky vzdělaní čtenáři 

nemusí cítit zvýšenou potřebu rozšiřovat knihovnu o možnosti vzdělávání dospělých, 

neboť považují nabídku za dostatečnou a snadno dostupnou. Naopak čtenáři s nižším 

než vysokoškolským vzděláním se mohou potýkat s již výše zmíněným problémem 

českého vzdělávání dospělých, tedy určité nepřehlednosti pro potenciálního účastníka. 

Možnost najít rozvojové a vzdělávací aktivity v rámci ověřené instituce tak může být pro 

středoškolsky vzdělané čtenáře vítanou skutečností.  
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Domnívám se, že z tohoto zjištění vyplývá, že středoškolsky vzdělaní čtenáři MKP by 

mohli být vhodnou cílovou skupinou pro aktivity vzdělávání dospělých v rámci knihovny 

jako lidové vysoké školy. Na základě tohoto zjištění jsem se rozhodla ověřit, zda se 

středoškolsky vzdělaní čtenáři MKP více účastní vzdělávacích a kulturních aktivit MKP. 

Pokud, jak vyšlo v předchozím měření, mají zájem o knihovnu jako poskytovatele 

vzdělávání dospělých, mělo by to určitým způsobem souviset s jejich účastí na 

současných aktivitách MKP v tomto směru. V tomto bodě tedy byla vytvořena další, 

celkově devátá hypotéza14: 

H0: Neexistuje závislost mezi výší dosaženého vzdělání a účastí na současných 

vzdělávacích a kulturních aktivitách MKP. 

HA: Existuje závislost mezi výší dosaženého vzdělání a účastí na současných 

vzdělávacích a kulturních aktivitách MKP. 

Zde nicméně byla přijata nulová hypotéza a nebyla prokázána závislost mezi výší 

dosaženého vzdělání a účastí na současných vzdělávacích a kulturních aktivitách MKP. 

Můžeme tedy předpokládat, že zájem středoškolsky vzdělaných čtenářů MKP o knihovnu 

jako instituci poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé, je spíše deklarovaný 

nebo je nabídka současných vzdělávacích a kulturních aktivit Městské knihovny v Praze 

neoslovuje. Svou roli mohou hrát i bariéry vzdělávání, nicméně zde bych se přikláněla 

k názoru, že nejde o problém finanční nedostupnosti. Aktivity MKP se vyznačují velmi 

nízkou cenou nebo jsou dokonce pořádány zdarma. Určitý vliv může mít spíše nedostatek 

času u čtenářů se středoškolským vzděláním, zejména pokud jsou aktivity organizovány 

mimo večerní hodiny nebo víkendy. 

V této situaci jsem toho názoru, že zde existuje určitý potenciál přivést středoškolsky 

vzdělané čtenáře k vzdělávacím a rozvojovým aktivitám, které by se mohly konat v rámci 

knihovny jako lidové vysoké školy. Mohlo by se tak stát, pokud budou aktivity MKP lépe 

zacíleny na tuto vrstvu čtenářů, a to jak nabídkou, tak i časově. Středoškolsky vzdělaní 

čtenáři projevují o knihovnu jako vzdělávací instituci zájem, a přestože toto tvrzení 

můžeme brát s rezervou, považuji toto zjištění za určité vodítko k úpravě vzdělávací 

nabídky. 

Tvrzení 3: Ženy mají větší přehled o současných vzdělávacích a kulturních aktivitách 

Městské knihovny Praha 

                                                           
14

 Hypotéza byla vyhodnocena statistickou metodou test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku. 
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Tvrzení 4: Ženy se více účastní současných vzdělávacích a kulturních aktivit Městské 

knihovny Praha 

Komentář k výsledkům šetření pro třetí a čtvrté tvrzení bych zde ráda spojila. V rámci 

dotazníkového šetření jsem se rozhodla sledovat zájem o vzdělávací a kulturní aktivity 

MKP a jejich účast na nich v závislosti na pohlaví. Při formulaci hypotézy jsem vycházela 

z dat vlámských lidových vysokých škol, kde ženy tvoří většinu účastníků kurzů. Šetření 

tedy mělo sledovat, zda tento trend platí i pro české prostředí, také vzhledem k 

podobnému kulturně-vzdělávacímu charakteru nabídek obou institucí. V rámci šetření se 

potvrdilo, že ženy více sledují vzdělávací a kulturní aktivity MKP než muži, nicméně se 

těchto aktivit neúčastní více než muži. Na základě uvedených informací lze říci, že ženy 

se více zajímají o kulturní a vzdělávací aktivity MKP, ale nemá to přímý vliv na jejich 

účast. Stejně jako u předchozího tvrzení se můžeme pozastavit nad tím, zda je tento 

přehled o aktivitách pouze deklarovaný nebo vstupují mezi zájem a účast na aktivitách 

MKP u žen další faktory. Může jimi být opět nedostatečně atraktivní nabídka, která ženy 

nemotivuje na kurz přijít, nebo již výše zmíněné časové bariéry.  

Opět výsledek šetření vnímám jako ukázku směru, kterým by se mohla úprava vzdělávací 

nabídky ubírat. Ženy jsou dle mého názoru významnou cílovou skupinou, na kterou by 

aktivity potenciální lidové vysoké školy v rámci knihovny mohly být zaměřeny. Jak šetření 

později dokládá, ženy vykazují prokazatelný zájem o určitá témata, a pokud bude nabídka 

konkrétněji zaměřena, mohla pro ně představovat impulz k reálné účasti na aktivitách 

v rámci knihovny jako lidové vysoké školy. 

Tvrzení 5: Lidé vyššího věku mají větší přehled o současných vzdělávacích a kulturních 

aktivitách Městské knihovny Praha. 

Tvrzení 6: Lidé vyššího věku se více účastní současných vzdělávacích a kulturních aktivit 

Městské knihovny Praha. 

Oproti statistikám účasti ve vlámských lidových vysokých školách, které ukazují vysoký 

zájem o kulturně-vzdělávací aktivity u starší populace, v rámci šetření v prostředí MKP se 

neprokázala závislost mezi věkem a přehledem o vzdělávacích a kulturních aktivitách 

Městské knihovny Praha, stejně tak jako věkem a účastí na těchto aktivitách. Šetření tedy 

nepotvrdilo tento trend typický pro vlámské LVŠ a při případné úvaze o lidové vysoké 

škole v českém prostředí by neměli být senioři primární cílovou skupinou. 

Přesto tato skupina při tvorbě nabídky nemůže být opomenuta. Při pohledu na současnou 

nabídku kulturních a vzdělávacích aktivit MKP můžeme konstatovat, že zde své místo 

mají aktivity zaměřené na seniory. Některé jsou na tuto skupinu zacíleny výhradně. Za 
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předpokladu, že tyto aktivity mají v nabídce MKP své opodstatnění a účastníky, považuji 

za logické takové aktivity zachovat i u případné lidové vysoké školy v rámci Městské 

knihovny v Praze, z hlediska zájmu účastníků a společenského významu.  

Tvrzení 7: Ženy pozitivněji hodnotí zájem o aktivity z programové oblasti zdraví a životní 

styl 

Jak již bylo řečeno, původním záměrem bylo zobecnit výsledky tří kurzů tak, aby 

reprezentovaly tematickou oblast zdraví a životní styl, nicméně hodnoty pro jednotlivé 

kurzy se ukázaly natolik rozdílné, že hypotéza byla ověřována pro každý z nich zvlášť. 

Výsledkem pak byl jednoznačný zájem žen oproti mužům u kurzu s názvem Vaříme a 

pečeme bez lepku - zjistěte více o stravování bez glutenu. Zde byla potvrzena poněkud 

stereotypní domněnka, že ženy mají zájem o témata vaření, přestože název kurzu se 

snažil naznačovat také řešení zdravotního problému spojeného s dodržováním diety. Na 

tomto případě můžeme vidět, že ženy vyjadřují zájem o některá specifická témata, a při 

tvorbě potenciální nabídky lidové vysoké školy by se taková skutečnost měla zohlednit. 

Přestože instituce typu lidové vysoké školy má za cíl spíše utvořit na vzdělávacím kurzu 

diverzitní skupinu, kdy účastníci dostanou příležitost poznat se navzájem i ve svých 

odlišnostech, kurzy zaměřené na konkrétní cílovou skupinu mají dle mého názoru šanci 

přilákat větší skupinu účastníků. V tomto případě pak získání určité základny účastníků 

může vést k další účasti těchto osob na kurzech v rámci instituce lidové vysoké školy. 

Výsledkem testování druhé dílčí hypotézy byl větší zájem mužů, oproti ženám o kurz Jak 

předcházet bolestem zad – tipy a jednoduché cviky pro vaše zdravá záda. Oproti 

původnímu tvrzení byl zde výsledek opačný. Tento jev si vysvětluji skutečností, že muži 

mohou mít menší přehled v oblasti životního stylu a například média zaměřená na muže 

se méně věnují právě takovým tématům. V případě obtíží například s bolestmi zad pak 

teoreticky budou mít větší zájem o takový kurz muži oproti ženám, které jsou o této oblasti 

informovanější a nemají potřebu navštívit kurz takového zaměření. Tento specifický 

výsledek šetření považuji za zajímavý příklad, kdy do jisté míry stereotypní úvaha nebyla 

ve výsledcích šetření potvrzena. Právě takové kurzy, které jsou obvykle navštěvovány 

specifickou skupinou účastníků, mohou mít v kontextu odlišné instituce širší cílovou 

skupinu. Zde také pozoruji význam lidové vysoké školy v rámci MKP, kdy knihovna, která 

je vnímána jako instituce pro všechny, bude podněcovat zájem o vzdělávací aktivity u širší 

skupiny potenciálních účastníků, než specificky zaměřené organizace.  

Kurz Jak zvládat stres – techniky relaxace a jednoduché tipy, jak předcházet stresovým 

situacím nepřinesl statisticky významné výsledky v rozdílu zájmu žen oproti mužům a 
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pravděpodobně se bude řadit k tématům, které nemají specifickou cílovou skupinu 

z hlediska pohlaví účastníků.  

Tvrzení 8: Čtenáři MKP, kteří mají zájem o knihovnu jako instituci poskytující vzdělávací a 

rozvojové aktivity pro dospělé, se častěji účastní vzdělávacích kurzů (v posledním roce), 

které nejsou organizovány MKP nebo zaměstnavatelem. 

Cílem této hypotézy bylo otestovat, zda čtenáři MKP, kteří projevují zájem o knihovnu jako 

poskytovatele kurzů vzdělávání dospělých, vyvíjejí určitou vlastní aktivitu ve vzdělávání. 

Pokud o takovou instituci mají zájem a zároveň věnují čas vzdělávání dospělých, existuje 

zde možnost, že by se stali účastníky vzdělávacích a rozvojových aktivit v rámci knihovny 

jako lidové vysoké školy. Dále bylo v rámci šetření sledováno, jakého typu vzdělávání se 

tito čtenáři MKP účastní. Nejčastěji se u těchto respondentů objevovala účast na 

profesním (21 respondentů), jazykovém (20) a zájmovém (19), méně často pak účast na 

občanském vzdělávání (11 respondentů). Někteří ze sledovaných čtenářů se v posledním 

roce zúčastnili více typů kurzů. U této sledované skupiny čtenářů MKP se tedy nejčastěji 

objevila účast na profesním a jazykovém vzdělávání, které není součástí typické 

vzdělávací nabídky vlámské lidové vysoké školy a potažmo i LVŠ v prostředí Městské 

knihovny v Praze. V tomto bodě tedy vzniká určitý prostor pro adaptaci vlámského modelu 

LVŠ v českém prostředí a lze teoreticky předpokládat, že by se nabídka rozšířená o tyto 

typy vzdělávání setkala se zájmem účastníků. Domnívám se však, že je zde nutné brát 

v potaz kontext české nabídky vzdělávání dospělých, kdy právě profesní a jazykové 

vzdělávání považuji za (zejména v Praze) dobře pokryté organizacemi různého typu a 

nelze předpokládat, že by takové vzdělávání v prostředí knihovny přilákalo zcela novou 

skupinu účastníků. V návaznosti na srovnatelnou účast sledované skupiny čtenářů MKP 

na zájmovém vzdělávání a ne zcela zanedbatelnou účast na vzdělávání občanském, 

přikláněla bych se k názoru zachovat výběr typů vzdělávání dle modelu vlámské lidové 

vysoké školy. To by znamenalo soustředit se na oblast občanského vzdělávání, které 

český trh vzdělávání dospělých pokrývá spíše sporadicky a má svůj společenský smysl, a 

na témata vzdělávání zájmového, která jsou vybrána s ohledem na konkrétní cílovou 

skupinu.  

 

Konkrétní míra zájmu o jednotlivé kurzy byla zjišťována nezávisle na hypotézách, pomocí 

sledování podílu pozitivních odpovědí (vyjadřujících zájem) na všech známkách 

udělených kurzu. Jako úspěšnější byly vyhodnoceny kurzy, které přesáhly hranici 50 %. 

Jak bylo popsáno ve výsledcích šetření, byla to především klasická témata zájmového 

vzdělávání v oblasti umění a kultury, zdraví a mezilidských vztahů. Domnívám se, že 
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takové kurzy jsou především prostředkem smysluplného trávení volného času, získávání 

informací v oblasti, kde leží účastníkův zájem, nebo možností seznámit se s novými lidmi. 

Nejúspěšnější kurz šetření byl koncipován jako procházka po pražských památkách, a 

dále se objevil mezi úspěšnými aktivitami workshop a další kurzy naznačující interaktivní 

metody vyučování. Tato skutečnost podle mého názoru naznačuje určitý potenciál 

v oblasti používání kooperativních a netradičních metod vyučování pro lidovou vysokou 

školu v rámci MKP. Takové metody jsou typické pro současné zahraniční lidové vysoké 

školy a stejný didaktický přístup byl využíván již u původních, klasických LVŠ. Pokud 

účastníci vnímají zmiňované vzdělávací aktivity spíše jako možnost trávení volného času, 

považuji za důležité, věnovat pozornost možnostem, jak kurz pojmout méně tradiční 

formou. Právě vlámské lidové vysoké školy se často zaměřují na využití veřejného 

prostoru či odlišný vzdělávací kontext u aktivit vzdělávání dospělých, a snaží se v tomto 

směru minimalizovat využití klasického přednáškového stylu. Šetření ukázalo, že takový 

přístup může potenciální účastníky zaujmout. Již lidovým vysokým školám 

v Československu byla vytýkána „přílišná akademičnost“ a domnívám se, že obecným 

problémem vzdělávání v českém prostředí je právě pojetí vyučování jako spíše 

jednosměrné komunikace od přednášejícího k účastníkům (či od učitele na žáka), 

s využitím přednáškové metody. Knihovna jako lidová vysoká škola by se tak mohla stát 

nositelem určitého odlišného přístupu k vyučování, zejména s ohledem na metody, právě 

v duchu „grundtvigovského“ liberálního pojetí.  

Dále bych se chtěla věnovat analýze méně úspěšných témat. Kurzy z oblasti PC a 

technologií a některá témata občanského vzdělávání, zaznamenala nižší úroveň zájmu.  

Domnívám se, že kurzy PC a technologií mají v nabídce vlámské lidové vysoké školy své 

opodstatnění v kontextu specifické cílové skupiny, která zahrnuje zejména seniory a 

osoby vyššího věku, kteří mají s technologiemi tohoto typu méně zkušeností. Stejný jev 

můžeme najít i v současné nabídce vzdělávacích aktivit MKP, kde najdeme hned několik 

kurzů PC zaměřených na seniory. V šetření, které zahrnuje širší vzorek čtenářů MKP, se 

však zájem specifické skupiny o takové kurzy neprojeví. Lze říci, že tento typ kurzů bude 

méně zajímavý pro většinu střední a mladší generace čtenářů, neboť ti jsou častěji 

konfrontování s užíváním PC a technologií a případné vzdělávání v tomto směru budou 

řešit jinými metodami než prezenčním kurzem. Nižší úspěšnost kurzů zaměřených na PC 

a technologie tedy nepovažuji za důvod je vynechat v potenciální nabídce lidové vysoké 

školy v rámci MKP, nicméně kurz by měl být navržen s ohledem na velmi konkrétní 

cílovou skupinu.  
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V případě aktivit občanského vzdělávání dopadly hůře kurzy zaměřené na politickou 

gramotnost a sféru dobrovolnictví. Naopak kurz, který měl v názvu definovaný záměr 

přiblížit účastníkovi odlišnosti v asijské a evropské kultuře, získal velmi dobré hodnocení. 

Přestože takový kurz může ošetřovat seriózní otázky občanského vzdělávání, jakými jsou 

větší informovanost v oblasti multikulturality a tolerance, na účastníka na první pohled 

nepůsobí jako aktivita, která spadá do takového typu vzdělávání. Přestože tak konstatuji 

s určitou dávkou zklamání, považuji za cestu k předávání takových hodnot širší 

společnosti právě prostřednictvím vzdělávacích aktivit, které prvoplánově tento záměr 

nedeklarují. Jsem přesvědčena, že v rámci knihovny jako lidové vysoké školy mají své 

místo aktivity občanského vzdělávání, ať už v jakékoliv podobě. I přesto, že klasické kurzy 

občanského vzdělávání nemusí vykazovat vysoký zájem mezi potenciálními účastníky, 

jejich společenský význam je v rámci veřejné vzdělávací instituce prioritní oproti 

profitabilitě těchto kurzů. Jak nakonec ukazuje i praxe lidové vysoké školy ve Vlámsku, 

zájmové kurzy často získávají prostředky pro možnost realizace méně populárních, 

nicméně více společensky významných kurzů. Stejnou praxi považuji za reálnou v rámci 

potenciální knihovny jako lidové vysoké školy. Zájem o kurzy občanského vzdělávání pak 

může být umocněn tvorbou kurzů v určité „odlehčené formě“, která však nebrání 

plnohodnotné komunikaci zamýšlených hodnot a postojů účastníků kurzu.   

 

Shrnutí 

Chceme-li tedy v určité formě úvahy navrhnout podobu lidové vysoké školy fungující 

v rámci Městské knihovny Praha, musíme zvolit, aby model korespondoval s charakterem 

českého prostředí vzdělávání dospělých a zároveň přinesl přidanou hodnotu oproti 

současným organizacím poskytujícím takové vzdělávání.  

Jednu z hlavních přidaných hodnot lidové vysoké školy v rámci MKP spatřuji ve 

společenské funkci takové instituce, přestože zájem o ni nebyl zkoumán v rámci 

dotazníkového šetření. Funkce typické pro vlámskou lidovou vysokou školu, jakými jsou 

posilování občanských kompetencí a budování tolerantní společnosti a komunity, jen 

zřídka najdeme u institucí vzdělávání dospělých existujících v českém prostředí. Přidanou 

hodnotou, která pak byla vyvozena v kontextu dotazníkového šetření, je dle mého názoru 

určitá odlišnost charakteru vyučování, která je obecně typická pro lidovou vysokou školu a 

mohla by být implementována v rámci potenciální knihovny jako lidové vysoké školy. 

Právě liberální přístup k vyučování, odlišné vzdělávací metody a neformální kontext učení 

v rámci veřejné instituce vzdělávání dospělých je koncept, který najdeme v českém 

prostředí ojediněle, a lze říci, že účastníci vyjádřili o určité prvky této koncepce zájem.  
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Dotazníkové šetření obecně prokázalo zájem čtenářů MKP o knihovnu jako instituci 

poskytující vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. Dále bylo zjištěno, že u čtenářů 

MKP existuje závislost mezi zájmem o takovou instituci a účastí na kurzech vzdělávání 

dospělých. V kontextu tohoto zjištění se můžeme domnívat, že určitá skupina čtenářů, 

kteří jsou aktivní v oblasti vzdělávání, by uvítala možnost vzdělávat se v rámci knihovny a 

tvořila by tak základní skupinu účastníků aktivit knihovny jako lidové vysoké školy. Jak 

bylo v rámci šetření sledováno, tito čtenáři se účastní z vlastní iniciativy různých typů 

vzdělávání, včetně profesního nebo jazykového s kterým zamýšlený koncept LVŠ pro 

knihovnu nepočítá. Přesto se domnívám, že je uvážené omezit nabídku potenciální lidové 

školy pouze na zájmové a občanské vzdělávání, a to zejména v kontextu současné 

nabídky vzdělávání dospělých v českém prostředí. Šetření prokázalo zájem čtenářů o 

většinu kurzů z oblasti zájmového vzdělávání. Přestože z oblasti občanského vzdělávání 

výrazněji zaujal čtenáře pouze jeden kurz, ostatní dva stále vykazovaly určitou míru 

popularity (shodně 43,2 %) a společenský význam takových kurzů dle mého názoru 

převažuje nad poptávkou.  

V návaznosti na tuto skutečnost považuji za přidanou hodnotu instituce typu lidové vysoké 

školy zprostředkovávání témat zájmového a občanského vzdělávání pomocí již 

zmíněných interaktivních a netradičních metod vzdělávání, typických pro zahraniční LVŠ. 

Jak bylo zmíněno v případě občanského vzdělávání, určitá „odlehčená“ forma aktivity, 

v rámci tohoto typu vzdělávání by mohla u potenciálních účastníků vzbudit vyšší míru 

zájmu.  

Z hlediska konkrétní vzdělávací nabídky v rámci knihovny jako lidové vysoké školy je 

možné vyjádřit určitá doporučení, zejména co se týče zaměření na některé cílové skupiny. 

Šetření prokázalo, že ženy vyvíjejí větší aktivitu ve sledování vzdělávacích a kulturních 

aktivit MKP než muži, nicméně se to významně neprojevuje na struktuře účastníků 

takových aktivit. Zároveň bylo ověřeno, že ženy vyjadřují jednoznačný zájem o některé 

nabízené vzdělávací aktivity oproti mužům. Ženy tedy jako cílová skupina mají určitý 

potenciál a dle mého názoru by bylo přínosné zařadit do vzdělávací nabídky kurzy, které 

jsou primárně zaměřené právě na ně. V takovém případě by instituce měla možnost 

získat stabilnější skupinu účastníků, kteří by byli v případě spokojenosti motivovanější 

k participaci na dalších vzdělávacích aktivitách. Muži, ač byl v rámci šetření prokázán 

zájem o konkrétní kurz oproti ženám, budou pravděpodobně v rámci zájmového a 

občanského vzdělávání spíše účastníky obecněji zaměřených aktivit a nepovažuji za 

nezbytné počítat se specifickými kurzy zaměřenými na tuto cílovou skupinu. U starších 

osob a důchodců se neprokázal vyšší přehled o vzdělávací a kulturní činnosti MKP ani 

vyšší účast na takových aktivitách, přestože mnoho současných aktivit knihovny je na ně 
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zaměřeno. Domnívám se, že by tedy neměli být primární cílovou skupinou vzdělávacích a 

rozvojových aktivit, přestože zejména důchodci budou z časového hlediska flexibilními 

potenciálními účastníky. Z mého pohledu mají v rámci zamýšlené instituce vzdělávací 

aktivity zaměřené na tuto skupinu účastníků význam, nicméně by neměly tvořit základ 

programové nabídky. 

S touto úvahou souvisí také závěrečné doporučení k časovému rozložení vzdělávacích a 

rozvojových aktivit. Lze z výsledků šetření usoudit, že rozmístění aktivit do večerních 

hodin či víkendů, jak často najdeme u vlámských lidových vysokých škol, by mohlo 

podpořit účast zamýšlených cílových skupin účastníků, mezi které patří i osoby 

v produktivním věku.  

Takto koncepčně pojatá instituce, zprostředkovávající výše uvedená témata a plnící určité 

společenské funkce, v českém prostředí nemá obdoby. Domnívám se, že skutečnosti 

které vyplývají ze šetření, podporují domněnku o reálné potřebě lidové vysoké školy 

v rámci MKP a o zájmu čtenářů o takové vzdělávací zařízení. 
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4 ZÁVĚR 

Lidová vysoká škola představuje významnou instituci vzdělávání dospělých, která má 

dlouholetou tradici a důležitou roli v evropském vzdělávacím kontextu. Přesto k tomuto 

tématu nenajdeme v českém jazyce ucelenou publikaci. Záměrem této diplomové práce 

tedy bylo vytvořit určitý komplexně pojatý přehled o lidových vysokých školách a jejich 

historické a současné situaci ve vybraných zemích. Zároveň měla práce zvolit jeden z 

modelů této instituce, o kterém lze uvažovat z hlediska implementace v českém prostředí, 

zmapovat podmínky pro takový koncept v rámci Městské knihovny v Praze, a současně 

ho otestovat u potenciálních účastníků vzdělávání. Pomocí kvantitativního šetření pak 

bylo cílem zjistit obecný zájem čtenářů MKP o instituci typu lidové vysoké školy a jejich 

názor na nabídku vzdělávacích aktivit sestavenou dle zvoleného konceptu LVŠ. Analýzou 

výsledků šetření by pak mělo být docíleno určité představy o možné podobě lidové vysoké 

školy v českém prostředí.  

V rámci této práce byly sledovány charakteristiky lidové vysoké školy v minulosti i dnes, 

včetně nastínění obrazu o lidové osvětě a výchově v Československu do roku 1945. Text 

dále představil tři koncepce současných lidových vysokých škol v zahraničí, které byly 

zkoumány z hlediska šesti kategorií, které pokrývají základní principy jejich fungování. 

Bylo zjištěno, že tři uvedené koncepty lidových vysokých škol se od sebe liší zejména 

v oblasti legislativní úpravy, účasti populace na vzdělávání, charakteru vyučování a 

vzdělávací nabídky. Naopak co se týče financování, společenského kontextu fungování 

instituce, hodnotového zaměření a cílů vzdělávání, zde můžeme najít společné znaky. 

Přesto jednotlivé koncepty reprezentují odlišně pojatou vzdělávací instituci. 

Na základě porovnání vybraných podmínek českého prostředí vzdělávání dospělých s 

uvedenými zahraničními koncepty LVŠ byla vybrána vlámská lidová vysoká škola jako 

nejvíce vyhovující model. Tento typ lidové vysoké školy plní důležité společenské funkce, 

které můžeme najít u českých vzdělávacích institucí pouze ojediněle, a pokrývá oblast 

zájmového a občanského vzdělávání, jež má možnost získat si zde svoje účastníky. 

V inspiraci na výzkum Centra občanského vzdělávání o využití veřejných knihoven a 

vlastní úvahy o možnostech provozovat lidovou vysokou školu v českém prostředí byla 

vybrána Městská knihovna v Praze jako instituce, v rámci které má lidová vysoká škola 

potenciál k udržitelné činnosti. Rozhovor kvalitativního charakteru s odborníky z MKP, 

zkoumal podmínky Městské knihovny v Praze pro provozování zamýšleného modelu 

lidové vysoké školy. Možnost vytvořit instituci kombinující funkce knihovny a lidové vysoké 

školy se ukázala jako reálná pouze v případě legislativního ukotvení knihovny jako 

vzdělávací instituce a z toho plynoucí finanční podpory. Městská knihovna v Praze 
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v současné době provozuje určité vzdělávací a rozvojové aktivity, nicméně vzhledem 

k nedostatku finančních prostředků tato činnost není prioritou a nemá celistvou koncepci.  

Dotazníkové šetření prokázalo zájem čtenářů MKP o knihovnu jako instituci poskytující 

vzdělávací a rozvojové aktivity pro dospělé. Zároveň čtenáři projevili zájem o většinu 

uvedených témat zájmového vzdělávání, a to zejména z oblasti umění a kultury, zdraví a 

mezilidských vztahů. Témata občanského vzdělávání zaznamenala u čtenářů nižší 

popularitu, nicméně i zde lze pozorovat určitou míru zájmu, zejména pokud je téma 

komunikováno určitou „oddechovou“ formou, která neimplikuje snahu předávat 

společensky významné otázky.  

Na základě šetření můžeme interpretovat jako případnou přidanou hodnotu lidové vysoké 

školy, oproti existujícím organizacím poskytujícím vzdělávání dospělých, specifické 

metody vyučování a neformální kontext vzdělávání účastníků v duchu klasického 

„grundtvigovského“ pojetí učení.  

Na základě sledování vztahu mezi profilem účastníků a jejich volbou v oblasti 

vzdělávacích témat byla vyjádřena určitá doporučení pro cílové skupiny. Účelem těchto 

výstupů však není zaměřit vzdělávací aktivity určitým směrem, cílem je spíše rozšíření 

portfolia o aktivity, které budou jednoznačně oslovovat určité skupiny potenciálních 

účastníků. Šetření prokázalo, že ženy sledují současné aktivity MKP více než muži, 

nicméně se to neprojevuje na jejich vyšší účasti na těchto aktivitách. Po vyloučení 

některých možných bariér vzdělávání můžeme konstatovat, že pokud by byla nabídka 

lidové vysoké školy v rámci MKP dobře zacílena na ženy, existuje zde potenciál k vysoké 

účasti žen na vzdělávacích aktivitách takové instituce. 

V rámci šetření byl zjištěn zvláštní zájem středoškolsky vzdělaných čtenářů MKP o 

knihovnu jako poskytovatele vzdělávání dospělých. Za faktor ovlivňující jejich zájem 

považuji především dostupnost a přehlednost vzdělávacích aktivit v rámci veřejné 

knihovny. Vysokoškolsky vzdělaní čtenáři jsou více informovaní a orientují se lépe 

v současné nabídce, proto jsou čtenáři se středoškolským vzděláním vytipováni jako další 

potenciální cílová skupina. 

V případě vlámských lidových vysokých škol tvoří většinu účastníků starší osoby v pozdně 

produktivním nebo post-produktivním věku, šetření neprokázalo, že by starší čtenáři měli 

větší přehled o aktivitách MKP ani vyšší účast na těchto kulturních a vzdělávacích 

činnostech knihovny. Tato sledovaná skupina čtenářů tedy nebyla doporučena jako cílová 

skupina. 



108 
 

V závislosti na výsledcích šetření jsem dospěla k názoru, že lidová vysoká škola v rámci 

MKP má význam jako instituce, která osloví širokou základnu potenciálních účastníků. 

Současná nabídka vzdělávání dospělých v českém prostředí je zaměřena spíše na 

vzdělanější vrstvu populace, která se ho také nejčastěji účastní. Domnívám se, že místní i 

finanční dostupnost vzdělávání v lidové vysoké škole Městské knihovny v Praze a pojetí 

vyučování právě v určité „lidové“ formě může mít pozitivní vliv na účast různých skupin 

obyvatelstva na vzdělávání dospělých. Koncepční pojetí vzdělávání a rozvoje v rámci 

instituce lidové vysoké školy by pak mohlo umožnit dlouhodobé budování společensky 

významných hodnot a vzorců chování, které lze posilovat prostřednictvím vzděláváním 

dospělých. 
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