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Motto: 
„Jak dlouho si ještě můžeme dovolit 
připravovat dnešní děti 
ve včerejších školách 
s předvčerejšími metodami 
na zítřejší problémy?“ 
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ÚVODEM 
 
Proč musí být dosahováno společenského koncensu jen tlakem „shora“? Existují 

ještě pádné důvody a argumenty pro to, aby např. kvalitu a celkovou úroveň škol stále 
zajišťoval především stát, což dosud všeobecně platí jako jedno z neochvějitelných 
dogmat školské politiky? Skutečně musí být podmínky, v nichž se jednotliví lidé 
sdružují s cílem uskutečnit vlastní vzdělávací a výchovné představy, určovány 
z naprosté většiny jenom státem? 

Jak vypadá ideál společnosti, v niž chceme žít? Jde o společnost do sebe 
zapadajících koleček s přesným vymezením rolí v rámci velkého a dokonalého 
státního ústrojí, v němž o téměř každé iniciativě a rozhodnutí jednotlivce rozhoduje 
státní úředník? Nebo nám jde o společnost samostatně jednajících a rozhodujících 
lidí, kteří vytvářejí společenský koncensus „zdola", v rámci vlastního uvědomování 
spoluzodpovědnosti, vycházející ze svobody svědomí? Státní aparát přitom nediriguje 
a nekontroluje tyto mnohdy bolestivé a těžko se prosazující snahy, často doprovázené 
četnými nedorozuměními a chybami, ale vytváří a hájí především právní rámec, který 
prospěšným iniciativám zdola (pracujícím na základě všeobecných dohod a mravních 
norem společnosti) neklade zbytečné překážky. 

Chceme-li „existovat“ v klidu prvního modelu, nemá smysl dále číst tuto knihu, 
ale toužíme-li po skutečném naplnění svých možností a představ podle svých 
vlastních sil, poskytuje nám druhý model jistou příležitost k uplatnění vlastních 
schopností, dovedností a možností, které jen částečně (a to v obecně uznávaných 
oblastech bezpečností a právní ochrany) jsou státem omezovány. Chceme-li tedy 
druhý model, není možné ho realizovat bez samosprávného prostředí či autonomie ve 
většině oblastí společenského života. 

Zvláště v oblasti výchovy a vzdělávání je samosprávná idea pro společnost 
dvojnásob užitečná a potřebná. Vytváří totiž předpoklady pro budoucnost a celkový 
rozvoj společnosti, ale zároveň každý autonomní krok a pokus ve školství je 
i výcvikem v autonomii všech zúčastněných pro ostatní oblasti společenského života. 

Autonomní prostředí pak přesně vymezí „zdola“ otázku hranic kompetencí občana 
a státu v rámci liberálního prostředí a poskytne celkem jasné odpovědi na otázky 
typu: Jaká je potom ale role státu v silně liberalizovaném společenském prostředí? 
Kde je míra a hranice rozhodovacího prostoru samostatně jednajícího občana na 
straně jedné a státního aparátu na straně druhé? 

Následující stránky jsou proto věnovány objasnění historických východisek 
dosavadních snah o autonomizaci školství, různým formám chápání obsahu pojmů, 
které s autonomií a s konkrétními projevy autonomních snah v zahraničí a v České 
republice úzce souvisejí. Druhou linií, která se vine následujícími stránkami, je linie 
autonomního vyučování a učení a s tím souvisejícího autonomního učitele. Na 
příkladech si ukážeme progresivitu a vyšší efektivnost autonomního vyučování, které 
může sloužit jako inspirace dalším učitelům. Mohli by se přinejmenším zamyslet nad 
tím, proč se stále více a vím učitelů, vychovatelů, rodičů a pedagogů snaží prosadit do 
vlastní praxe autonomní samosprávné prvky, což je často státními institucemi 
chápáno jako „nepřátelské“ zasahování do jejich vlastní kompetence a podle toho se 
také k „netradičně“ jednajícím jednotlivcům chovají. 
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Na světě dosud neexistuje uspokojivý a ověřený model autonomního školství, 
s nímž by byla vyslovována všeobecná spokojenost. Autonomní školství není ideální 
stav, ale stále se zdokonalující proces, umožňující stále hlubší a širší prosazování 
možností demokratického společenského modelu. Této problematice je věnována 
zejména v zahraničí stále vetší pozornost a publicita, vyplývající z velké částí 
z nespokojenosti občanů s úrovní plnění úkolů státních institucí v oblasti školství. 
Autonomizaci školy a práce učitele jsou věnovány celé konference, organizované 
Evropským forem pro řízení a správu školství (EFEA), jejími národními pobočkami 
v Německu (DGBV), Francii (AFAE), Nizozemí (NFEM), Dánsku (EFEAD), ale také 
již v Maďarsku (HEMA), dále Evropským forem pro svobodu ve výchově 
a vzdělávání (EFFE) a četnými regionálními profesními organizacemi pro přípravu 
učitelů a jejich další vzdělávání téměř ve všech rozvinutých zemích. Diskuse a první 
pokusy o realizaci autonomních projevů v oblasti výchovy a vzdělávání se od počátku 
90. let opět objevují i u nás. 

Dosud chybějící jasné představy o tom, z čeho tyto ideje vyvěrají a proč, jaký je 
jejich obsah a v jakých formách existují v zahraničí, se pokouší poskytnout 
předkládaná publikace. Ale ani ona nemohla vyčerpat všechny problémy, které se 
k autonomii školy a práce učitele váží a s ní souvisejí. Řada problémů je jen 
naznačena a vyžadovala by hlubší zkoumání na společenském pozadí. Záměrně více 
důrazu klademe na objasnění společenských předpokladů autonomizace školství, na 
její právní a ekonomické aspekty, což lze označit za projevy vnější autonomie. 
Autonomii v oblasti pedagogického působení škol, kterou řada autorů v zahraničí 
označuje termínem vnitřní autonomie školy, věnujeme pozornost ve zvláštní kapitole, 
v níž se pokoušíme ji vysvětlovat i z hlediska její vnitřní rozpornosti. Jen okrajově, 
spíše jako podněty k zamyšlení, věnujeme pozornost otázkám autonomního učení, což 
považujeme za subjektivní projev míry profesionality každého učitele, čímž se tato 
autonomie stává nutně záležitostí didaktickou a metodickou. Přesto kniha poskytuje 
řadu podnětů a informací k zamyšlení i k inspiraci pro všední školní činnost. 

Autor se snažil získat podněty od dalších kolegů, kteří projevili počátkem roku 
1995 zájem o řešení otázek autonomizace školy v rámci projektu NEMES, ale přes 
opakované výzvy reagovala jen paní Věra Šumanová. ředitelka Gymnázia 
v Čelákovicích, a pan František Tomášek, ředitel Základní školy v Brandýse nad 
Labem a předseda Asociace ředitelů základních škol v České republice. Oběma patří 
velký dík za cenné podněty a připomínky k tématu práce. Zároveň děkuji za 
připomínky po prvním čtení práce paní Janě Nováčkové, Miluši Havlínové a Haně 
Hudcové. 

 
Jsem si vědom výrazné diskusní povahy textu a budu vděčen za připomínky, 

podněty a názory všem čtenářům, zejména učitelům a rodičům, 
Lysá nad Labem, listopad 1995, Karel Rýdl 
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I. 
IDEA AUTONOMIE VE VÝVOJI SPOLEČNOSTI A 

ŠKOLSTVÍ 
 
Pojem autonomie pochází ze dvou řeckých slov a sice autos (vlastní) a nomos 

(zákon) a lze jej tedy ve smyslu politickém a právním překládat pojmem svéprávnost, 
čímž chápeme poskytnutí práva určité společenské nebo etnické skupině, aby řešila 
vlastní záležitosti samostatně, nezávisle na jiném subjektu. Tak byl i pojem autonomie 
chápán ve starověku, jako politická kategorie, která přiznávala městským státům 
(polis) právo na spravování vnitřních záležitostí nezávisle na cizí moci. Uvnitř polis 
šlo vlastně také o oprávnění vydávat z vlastní vůle a moci nezávislé skupiny zákony 
a zákonná nařízení (potestas leges ferendi) nezávislé na státu. 

V této souvislosti se domnívám, že je nutné rozlišovat mezi autonomií ve smyslu 
svéprávnosti a mezi samosprávou. (V 19. století bylo používání pojmu autonomie 
v oblasti školství orientováno nesprávně na procesy samosprávné, kdy šlo hlavně 
o protikladné tendence vůči centralistickým a totalitním státním snahám. Tak se 
mluvilo a na mnoha místech se ještě mluví o autonomii školství národnostních menšin, 
o autonomii škol náboženských skupin, o autonomii správní ve smyslu oddělení 
školských úřadů od politické moci, což se i dnes jeví jako velmi progresivní prvek, 
a o autonomii učitelské ve smyslu stavovském. Ta měla být realizována 
prostřednictvím učitelských komor, majících pravomoce v oblasti kvalifikační, 
disciplinární a ustanovovací, a učitelských konferencí na úrovní okresních, zemských 
a v případě českých učitelů i říšských. Jedinou samosprávnou organizací v oblastí 
školství byla u nás před druhou světovou válkou tzv. místní školní rada.) 

 

Z hlediska filozofického potom pod pojmem autonomie rozumíme názor, že 
člověk je sám o sobě, tedy nezávisle na společnosti, schopen poznávat, co je mravně 
závazné a co nikoliv. Poprvé se v této souvislosti jako antropologická kategorie 
objevil termín autonomie u Immanuela Kanta v jeho díle „Základy metafyziky 
mravů“ (Grundlegung zur Metaphysik von Sitten) z roku 1785. Kant zde vlastně 
rozvíjel rousseauovskou myšlenku o tom, že „svoboda je podřízena zákonu, který 
jsme uložili sobě samým“ (ve smyslu hlasu svědomí) a přesněji vymezil pojem 
svobody jako autonomii (podle prvních překladů samozákonost). kterou je nutno 
odlišit od anomie (nezákonnosti) na straně jedné a heteronomie (jinozákonnosti) na 
straně druhé. 

Protože jsme se dotkli filozofického pojmu svoboda, který by sám o sobě zasloužil 
ve vztahu k výchově a k současnosti podrobného rozboru, omezíme se nyní jen na 
konstatování faktu, že lze rozeznávat kladnou a zápornou svobodu. Negativní 
svobodou rozumíme stav libovůle, která je myšlena staticky, zatímco kladná svoboda 
jakožto tvorba je růstem a lze v ní rozlišovat vývojová stadia a stupně. Pod pojmem 
autonomie rozumíme kladnou svobodu, v níž je obsažen i odkaz k mravnímu vývoji 
jednotlivce, a to právě tím, že je poslušen zákonu, který si uložil na základě vlastní 
volby a schválení nadosobního cíle osobnosti. Tím je autonomie odlišována od 
heteronomie, což znamená poslušnost zákonům, které nám ukládají jiní, a od anomie, 
tedy stavu existence v úplné bezzákonnosti. ale chápané z hlediska platnosti 
přírodních zákonů nikoliv jako existenci nahodilou, ale libovolnou. Proto ani svoboda 
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na autonomní úrovni nemůže usilovat o odstranění pořádku přírodních zákonů, ale 
zvyšuje formu toho, co má být v rámci příčinné zákonnosti. 

Člověk se tedy rodí jako tvor anomní (genialita Rousseauova tkví v tom, že tuto 
věc odhalil a promýšlel pedagogiku ve smyslu anomního rázu dětství), a rozvíjí se 
přes stadium heteronomní do stadia autonomního, v němž se může jako autonomní 
svobodna rozumná bytost sebeutvářet. Z tohoto hlediska je potom podle Kanta 
autonomie vůle nejvyšším principem mravnosti, pojímané jako charakteristický znak 
svobody člověka. 

Kantovi pokračovatelé, Fichte a Schelling, pak chápali pod pojmem autonomie 
absolutní zákonodárství rozumu. Bergson, který se ve svých pracích zabýval 
záporným obsahem pojmu svoboda, ukázal, jak prázdný je pojem svobody, snížený 
na úroveň prosté zvůle, která neobsahuje vnitřní zákon svobodného jednáni, tedy 
vnitřní nutnost libovolného jednání. 

Autonomii lze ale také (a v současnosti to platí nejvíce) chápat jako kategorii 
kulturně a sociálně kritickou. V této souvislosti je pojem autonomie používán jako 
bojový termín ve prospěch radikální individualizace a proti každé formě nadvlády 
a moci (obvykle člověka nad člověkem). 

Poslední známou rovinou, v níž se hovoří o autonomii, je oblast výchovy. 
Autonomie jako pedagogická kategorie je z hlediska svého chápání jednotlivce 
a instituce zaměřena na vytváření reflektivních a kritických dovedností a na odvahu 
jednotlivce a instituce utvářet si vlastní život zodpovědně vůči sobě. Zodpovědně 
znamená na základě zákonů vlastního svědomí a v dialogu s ostatními jednotlivci, 
vytvářejícími společně sociální prostředí. 

 

Nechceme-li ustrnout na povrchním prosazování autonomie v oblastí vzdělávání 
a zejména školství jen proto, že tím jsou proklamovány politicky chtěné liberální 
ideály, musíme znát a pochopit zdlouhavou cestu nároků na školu ze strany státu 
(potažmo společnosti), které vymezovaly od počátků 19. století tzv. funkci školy pro 
společnost a jednotlivce. Jen na základě pochopení tohoto vývoje získáme 
přesvědčení, že další vývoj společnosti je možný jen pomocí realizace ideje 
svobodného rozhodování na základě vlastní zodpovědnosti, tedy na základě 
autonomizace dalších sfér společenského života. 

V souvislosti s postupující industrializací společnosti na přelomu 18. a 19. století 
začala být velmi aktuální idea všeobecně povinné školní docházky. Organizoval ji 
pomocí sítě veřejných škol (státních škol) zejména stát. Protože stát nutil občany ke 
školní docházce, musel také postupně jednoznačně určit, co školou rozumí a v jakých 
funkcích ji bude podporovat, aby mohla naplnit jeho požadavky. V zemích. kde stát 
od počátků zavedení povinné školní docházky vybudoval hustou sít vlastních škol 
(Francie, Německo, Rakousko, Španělsko), se až do poloviny 20. století projevovaly 
silné tendence k postupnému omezováni vlivu státu v oblasti organizace a obsahu 
školní výuky tak, aby byly na minimum omezovány negativní projevy zaostávání 
školy za společenským pokrokem. 

Opačnou tendenci můžeme pozorovat v zemích (např. Anglie. Skotsko. Wales). 
kde teprve dlouhou dobu po zavedení povinné školní docházky začal stát posilovat 
vlastní vliv v oblasti školství vůbec. Např. v Anglii' nepodporoval stát oblast vzdělání 
až do roku 1830 vůbec. V letech 1830 - 1870 začal částečně subvencovat soukromé 
školy za podmínek hygienicky vhodných místností a příslušné vzdělaného učitelstva. 
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V poslední třetině 19. století začal stát v Anglii organizovat i veřejné elementární 
školy a v roce 1876 zavedl povinnou školní docházku. Od roku 1902 začal stát 
postupně předávat správu veřejných škol místním samosprávným orgánům, které 
během první poloviny 20. století získaly i právo zřizovat střední školy. Stát se 
prostřednictvím stále detailnější legislativy stal hlavním donátorem školství, ale i jeho 
kontrolorem. Centralizace etatistického tlaku byla v Anglii dovršena koncem 80. let 
20. století, kdy bylo prosazeno národní kurikulum a přímá správa škol centrální 
institucí. 

Jak potom odpovědět na otázku, zda výrazné omezení rozsáhlých svobod v oblastí 
vzdělávání v Anglii postupným státním tlakem, který je z hlediska povinností státu 
vůči občanům chápán jako projev „kladné“ svobody, v sobě neskrývá prvky vlastní 
záhuby „kladné“ svobody ? Ale pozor – nejedná se o rozpor v pojmu svoboda (jak by 
se to řadě státních byrokratů a zastánců centralizovaného státního monopolu v oblasti 
školství hodilo), ale spíše se jedná o komplikovanost pojmu svoboda z hlediska jeho 
evolučního vývoje. Než si ukážeme, jak tento problém lze řešit, stručně vymezíme 
organizaci školství, v níž nejsou prvky svobody jednotlivce a autonomie školy vůbec 
uznávány. 

Z hlediska historického vývoje se jedná o období, kdy byla škola chápána jako 
mechanický nástroj v rukou vlastního zřizovatele (většinou církve a od konce 
18. století i státu) proto, aby si prosadil především vlastní zájmy. I tradiční 
označování školních institucí jako ústavy (Anstalt) ukazuje na totožnou funkci 
s ostatními státními ústavy. Škola neměla nárok na vlastní  život, protože byla 
zřizována nikoliv svojí vůlí vnitřní s ohledem na vnější podmínky, ale vnější vůlí cizí 
bez ohledu na  specifika efektivního a humánního školního prostředí. Za takových 
podmínek je jedině možný centralistický ráz správy s absolutisticky se chovajícím 
byrokratickým aparátem, který „zefektivňuje“správu a řízení škol podle vlastních 
norem a nutí školu až k extrémnímu zmechanizování její celkové činnosti do všech 
detailů, včetně vyučování. 

Tak vznikla v průběhu 19. století, zejména ve středoevropském prostoru známá 
šablona, podle níž žák a učitel plnili jen byrokraticky předepsané kroky, A pasivní 
škola byla na světě. 

Státní dirigismus byl v oblasti výchovy a vzdělávání narušován existencí 
soukromých, zejména církevních škol (spíše škol náboženských spolků a organizací), 
u nichž se v průběhu 19. a 20. století rozvinula v různých zemích rozdílná úroveň 
míry vlivu, kterým podléhají státnímu dozoru a kontrole na základě určité výše 
finančních subvencí. Druhým „rušivým prvkem“ státního dirigismu bylo autonomní 
postavení univerzit, které si udržovaly až do poloviny 19. století výrazně spolkový 
(korporativní) charakter, daný jejich vlastní minulostí a smyslem existence. 
Autonomní univerzity vykazovaly také v průběhu 19. století a počátku 20. století 
výrazný vliv na střední školy. 

Vliv vyšší školy na organizaci a správu školy nižší promýšlel již v průběhu 
francouzské revoluce Condorcet, který požadoval, aby celá soustava škol byla řízena 
a spravována jen na politické scéně nezávislou Akademií věd, která jako centrum 
svobodného vědeckého zkoumání doplňuje sama sebe a je nejlepší zárukou pro 
zajištění autonomie vzdělávání. V praxi se něco podobného objevilo již v roce 1783 
v Návrhu Edukační komise na reformu školství v Polsku. 
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„Zní to jako paradox. ale byla to především francouzská revoluce, která tím, že 
odstranila svobodu univerzit a církevních škol, otevřela cestu neomezené moci státu 
nad školou“, napsal Sergej Hessen ve své knize „Filozofické základy pedagogiky“ 
(Praha 1936, s. 145-146). Myslím si, že to nebyla francouzská revoluce, která vehnala 
školu absolutně do náruče státní byrokracie, ale idea, že věci veřejné bude nadále 
spravovat moudrý osvícený úředník jako reprezentant státu, jehož prvním zákonem 
měla být péče o blaho vlastních občanů. Tuto funkci ale stát vykonával v průběhu 19. 
století stále liknavěji a méně úspěšně o to, o co více se snažil prosazovat do vědomí 
lidi vlastní parciální cíle a újmy, které vydával za zájmy občanů a veřejnosti vůbec. 

Francouzský napoleonský státní dirigismus v oblasti kontroly školství, který byl 
s obtížemi odstraňován až konce 19. století, byl paradoxně překonán a zdokonalen po 
Říjnové revoluci v roce 1917 v Rusku. Stát, posílen marxisticko-leninskou ideologií, 
postupně odstranil veškeré projevy sebekontroly a samosprávy v různých sférách 
společenského života a tím, že zařadil školu mezi „nadstavbové jevy“, odmítl uznat 
vnitřní zákonitosti jejího vývoje a škola se tak stala nejen z hlediska kontroly a dozoru 
(jako ve Francii), ale ve všech projevech hříčkou v rukou státní nomenklaturní 
byrokracie. Tak byl v průběhu 30. let, po likvidaci experimentálního reformního 
vývoje sovětské pedagogiky a školy ve 20. letech, nastolen neomezený monopol státu 
nad školou i ve škole, 

Dalším historickým paradoxem v této souvislosti je, že Karel Marx žádal v práci 
„Kritika gothajského programu“ (1875) úplné zamezení vlivu státu a církve na školu. 
Marx měl ale na mysli stát buržoazní a ne proletářský, jehož anarchisticko-
komunistický model prožívalo Sovětské Rusko v prvních letech po revoluci a v němž 
dosáhla idea autonomie školy pod vlivem idejí německých reformních pedagogů 
G. Wynekena a H. Lietze neobyčejného rozkvětu. (Wyneken se domníval, že právě 
autonomní škola je předurčena k přetvoření státních zákonů.) Nemáme nyní v úmyslu 
podrobněji se této otázce věnovat, a proto odkazujeme čtenáře na literaturu, týkající 
se autonomie univerzit a autonomie rané sovětské školy. 

Výrazného posílení se ideji autonomie školy dostalo v díle Paula Natorpa (1854-
1924), které vyšlo v roce 1920 v Německu pod názvem „Sozial-Idealismus“. Natorp 
chápe vzdělání mnohem šířeji než jen jako školní vzdělání, podobně jako Platon nebo 
Komenský, tedy spíše jako celoživotní úkol člověka. Tím se snažil podřídit 
ekonomiku a stát vlivu vzdělání, jehož smyslem je působit na vývoj společnosti. 
Protože to ale nebylo počátkem 20. století reálné, požadoval Natorp alespoň 
autonomii ducha; představoval si ji ve formě „Ústřední rady duchovní práce“ složené 
ze zástupců kulturních a vzdělávacích institucí a organizací. Nezávisle a samostatně 
by řídila celonárodní vzdělání včetně školství. Tak by podle Natorpa měla začít 
přestavba státu ve všech sférách, které by řídily nezávislé rady odborníků, čímž by byl 
zajištěn skutečný socialismus rozumu a vědy a ne socialismus masy, založený na 
zvůli, dogmatismu a násilí. Decentralizace a organická samostatnost jednotlivých 
vzdělávacích buněk by zajistila nemožnost mechanické byrokratické nadvlády státu. 
Problémem zůstával fakt, že by se taková „Rada“ stala orgánem státu, protože by 
hájila i jeho zájmy a vůli v oblasti veřejného vzdělávání. Stát by ale nesměl být 
podřizován úzkým zájmům jednotlivých politických stran. Školství by potom nebylo 
organizováno jako kompromis mezi politickými silami, ale jako výsledek institucí, 
organizací a jednotlivců, zúčastněných v oblasti národního vzdělávaní. Tím by byl 
vyloučen i monopol určité mocenské skupiny v oblasti vzdělávání a školství. Na 
rozdíl 0od Condorceta chápal Natorp autonomii nikoliv jako stav formální neutrality 
k realitě života, ale jako stav, v němž jsou brány ohledy na všechny činitele mající 
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zájem o vzdělávání a školství (např. ekonomika, stát, církve, národy, etnické skupiny 
apod.). 

Z Natorpových úvah tedy vyplývá, že škola, která je podle povahy činnosti 
heteronomní (úkolová práce a autorita vnitřní správy), by neměla mít nárok na vnější 
autonomii jako např. univerzita. Ta je svojí povahou činnosti autonomní, protože se 
zabývá rozvojem vědeckého bádání, ale tím, že také připravuje lidi na praktické 
úkoly, je míra její autonomie v této věci omezována zájmy společnosti (nebo státu). 
Tento stav byl uznáván ještě počátkem 20. století. Ovšem rozvoj industrializace si 
vyžadoval efektivnější způsoby vzdělávání, přičemž se reformní pedagogická činnost 
zaměřila zejména na změny v oblasti školního vyučování, v němž byla prosazována 
idea svobody a tvořivosti, vycházející ze zájmů dítěte a ze znalosti jeho prostředí. Tím 
ovšem byla zpochybňována funkce státního dozoru. Škola nutně potřebovala 
(a potřebuje dodnes) méně mechanického poručníkování státní byrokracie a více 
autonomie, dnes již zvláště vnější autonomie, tj. organizační a samosprávné. V tom 
tkví také princip demontáže monopolu státní správy formou její decentralizace, který 
prosazoval P. Natorp. 

S. Hessen uvádí ve své již citované knize následující přirovnání, které nám 
pomůže celou věc objasnit: „ Poměr školy ke státu a k jeho místním orgánům se jeví 
jako analogie poměru učitele vůči třídě. Bylo-li pro pasivní školu charakteristické, že 
učitel ukazoval třídě vzor, který měl opakovat každý jednotlivý žák, bylo i pro školu 
byrokraticky řízenou příznačné, že školní úřady předepisovaly škole určitou šablonu 
osnov a kázně, kterou musely školy reprodukovati. A podobně jako v pracovní škole 
učitel dává třídě společný úkol, který má býti řešen pospolitým úsilím celé třídy, spěje 
i správné řízení státní správy školství k tomu, že stát dává jen určitý úkol, na jehož 
řešení pracuje každá škola samostatně. Orgány místní správy, jež jsou škole nejblíže, 
mohou vzhledem k místním poměrům ještě více konkretizovati tento úkol, avšak vždy 
to má býti dávání úkolu a ne předepisování určité šablony." (S. Hessen: Filozofické 
základy pedagogiky. Praha 1936. s. 150-151) 

V řadě zemí dnes již dospěla situace ve svém zákonitém vývoji do stadia, kdy ani 
škola sama již neomezuje jednotlivého učitele v tom, jak splní úkol, který mu 
vzhledem k celkovému úkolu školy zadala. Je potěšitelné, že i u nás zákon garantuje 
učitelům didaktickou a metodickou svobodu v rámci vyučování. Otázkou je. zda byl 
tento prvek schválen nahodile díky snaze udržet si zdání liberalizujícího se státu, nebo 
promyšleně na základě snah o prosazení systémové změny ve školství vůbec, čemuž 
ovšem neodpovídají další kroky v oblasti transformace české školy. 

Dalším vývojovým problémem v oblasti autonomizace školství se ve 20. století 
stalo postavení soukromých škol a jejich poměr ke státu. Přijmeme-li jako východisko 
plnění povinné školní docházky, kterou nařizuje zákon, musí být pod státním 
dohledem. Všechny instituce (ve světě v drtivé většině školy), na nichž je docházka 
nebo povinná délka vzdělávání plněná, musí přijmout požadavky státu na její kvalitu 
a úroveň. U státních škol (nebo z hlediska právního škol veřejných), to nebyl a dodnes 
není problém, ale problémem se stalo zajištění kvality a úrovně povinné školní 
docházky u nestátních (soukromých) škol. Přičemž ze dvou základních skupin 
soukromých škol, tedy škol náhradních (nahrazují ve své nabídce školu veřejnou) 
a škol doplňkových (doplňují nabídku škol státních), se výše uvedený problém týká 
právě jen soukromých škol náhradních, na nichž je možné plnit povinnou školní 
docházku. V různých zemích se s různou intenzitou na základě vlastních tradic 
a specifik stát snažil a dodnes snaží prosadit jako kontrolor kvality a úrovně 
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náhradních soukromých škol. Praxe se postupně ve většině zemí ustálila na 
požadavku, aby tyto školy neměly nikdy nižší úroveň než školy veřejné a používané 
metody nebránily zdravému psychickému a fyzickému rozvoji dětí. Dále by tyto 
školy neměly být zdrojem obohacování majitelů škol a neměly by sloužit motivům, 
které se neslučují s právními normami demokratické společnosti. Za možnost kontroly 
dodržování těchto podmínek poskytuje v řadě zemí stát těmto školám tzv. právo 
veřejnosti (tj., že vysvědčení školy je uznané za stejně hodnotné jako ze školy 
veřejné), čímž škola získává nárok na státní finanční dotaci. Myslím, že v tomto bodě 
není jádro problému a každý soudný člověk tyto podmínky státu uzná jako oprávněné. 
Navíc nikdo soukromou školu v demokratické společnosti nenutí, aby se státní 
kontrole kvality podrobovala. Ztrácí sice právo veřejnosti (a tím i finanční subvence), 
ale je věcí rodičů, zda nechají své děti na podobné škole. Faktem je, že podobné 
případy se stávají většinou u soukromých škol doplňkových, ale jsou známy i případy 
existujících, ale státem neuznaných škol náhradních (např. v Německu některé volné 
školy, které dodnes čekají na přiznání práva veřejnosti). 

Myslím si, že jádro problému sporu soukromých škol se státem vězí v zaměření 
kontroly kvality a úrovně. A to je problém i současného stavu v České republice. 
Požadavky, které stát klade, by měly být zaměřeny na kvalitativní úroveň výchovy 
a vzdělání (většinou ve světě formou standardů) a nikoliv na organizaci cesty, kterou 
škola (učitelé) pro splnění stanovených kvalitativních cílů zvolí. Zde se právě liší 
zásada práva, která má na zřeteli formu činnosti, od principu blaha, který preferuje 
její obsah. A právě na půdě školy by měl stát vystupovat jako obhájce práva 
jednotlivých osob a ne jako nositel „objektivního blaha“ ve formách různých 
předepsaných obsahů a forem jejich plnění. To by totiž i v sebelákavější podobě 
tohoto „blaha" (pro naše poměry to muže být např. prosazování koncepce tzv. obecné 
a občanské školy – nehodnotím zde obsah koncepce, ale formu jejího prosazování 
státní institucí) vždy svádělo k mechanizaci školy. Většina současných problémů, a to 
nejen u nás, ale i v zahraničí, vyvěrá právě z toho, že jsou z obou stran narušovány 
(úmyslně nebo nevědomky) pomyslné ideální hranice míry, za nimiž se kvalita, 
chránící právo jednotlivce, mění v „blaho“, které již právo jednotlivce ignoruje. 
Udržovat ideální stav této hranice, (což je velmi obtížné), je právě úkolem a smyslem 
u nás se rodící nové disciplíny, tzv. vzdělávací nebo školské politiky, jejímž základním 
úkolem je vytvářet takový stav v oblasti výchovy a vzdělání, aby byly harmonicky 
(vyváženě) propojeny zájmy jednotlivce i širší sociální skupiny. Následující kapitola, 
která seznamuje se situací autonomie v oblasti školství v zahraničí, budiž v tomto 
smyslu inspirativní. 

 
Chceme-li totiž prosazovat širší autonomii v oblasti školství a školy samotné, 

musíme sami mít jasno v mezích a mantinelech, které by měly míru autonomie 
omezovat. Pokud míníme prosazování širší autonomie seriózně a produktivně, nelze 
přijímat pozici prosazování bezbřehé autonomie a absolutní nezávislosti školy na 
společenských institucích (stát apod.), ale musíme minimálně hájit míru autonomie 
v mezích, které se jako normální stav objevují v zemích Evropské unie, kam naše 
země rychle směřuje. Ne ale proto, že by to byla ideální pozice pro školu, ale proto, 
že i sféra našeho školství musí být se školstvím těchto zemí srovnatelná 
a  propojitelná. Zařazujeme kapitolu o autonomii škol v zahraničí, aby byla inspirací 
pro vymezování mantinelů a zejména zásobárnou argumentů proti zastáncům tradiční 
byrokraticky a centrálně řízené školy, mechanicky plnící příkazy a nařízení 
nadřízených složek většinou státního aparátu. 
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Pro určování mezí a mantinelů by měl v podstatě platit princip subsidiarity: „To, 

co může řídit a spravovat a za co může odpovídat nižší článek systému, je zbytečné, 
aby byla v kompetenci článku vyššího. “ 

 
Konkrétní meze a mantinely se budou lišit v jednotlivých typech a druzích škol, 

poskytujících různé úrovně vzdělání. 
 

POZNÁMKY: 
1/ K. Rýdl: Akademické svobody a dnešek. In: Učitelské noviny, 1990, č. 12. s. 8. 

O. Pavlík: Vývin sovietského školstva a pedagogiky. Bratislava 1945. 
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II. 
MOŽNOSTI A MEZE AUTONOMIE ŠKOL V 

ZAHRANIČÍ 
 
V této části práce si přiblížíme dosavadní zkušenosti s autonomizací školství 

v zahraničí (zejména v Evropě) tak, jak se v jednotlivých zemích vyvíjela s ohledem 
na celkovou školskou politiku a správu školství. 

Ve všech zemích je míra autonomizace školství závislá na celkovém charakteru 
správy školského systému, která v sobě zahrnuje vždy tři základní aspekty: 

1. právní aspekt (správa a rozdělení kompetencí) 
2. ekonomický aspekt (financování) 

3. pedagogický aspekt (cíle, učební plány, kurikulum). 
Tyto jednotlivé aspekty nejsou v zahraničí od sebe v praxi nijak oddělovány, ale 

pro potřeby přehledové analýzy jsou často popisovány odděleně. 
V oblasti správy školství se téměř ve všech zemích rozlišují tři správní roviny: 

-‐ ústřední (centrální) rovina 
-‐ - regionální rovina  
-‐  místní (lokální) rovina. 
Místní úroveň správy je v řadě zemí ještě rozdělována podle kompetencí na místní 

školské úřady a jednotlivé školy. 

V posledním desetiletí se ustálila i kritéria pro popis školských systému 
v jednotlivých zemích tak, že jsou zohledňovány dimenze financování školství, tvorba 
kurikulí a vlastní správa školství. Pevnou strukturu analýzy jednotlivých školských 
systému používají ve svých zprávách prestižní organizace a instituce, např. UNESCO, 
OECD nebo ES. 
 

1. TYPY SPRÁVY ŠKOLSTVÍ 
Ve všech zemích Evropy hraje centrální vláda vždy klíčovou roli při zajišťování 

právní základny a celkového rámce národního (státního nebo soukromého) 
vzdělávacího systému. Každá země se ovšem liší v míře rozsahu kompetenci ústřední 
roviny, zjednodušeně tak lze hovořit o třech rozdílných správách vzdělávacích 
systému: 

- převážně centralizovaný systém. 
- dvojúrovňový systém (centrální a regionální), 

- převážně decentralizovaný systém, 
 

a) Hlavní rysy centralizované správy školství: 
Téměř v každém národním (státním) systému správy školství lze najít prvky, které 

bychom mohli označit za prvky centralizované správy. Ve většině případů lze označit 
správu školství za centrální, pokud vykazuje centrálně řízené financování škol 
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a centrálně stanovené učební plány. Ústřední orgány se obvykle nezabývají všedními 
problémy místního řízení škol (školního managementu). Ovšem v řadě zemí ovlivňuje 
centrální moc nepřímo místní management prostřednictvím výsledku tzv. externí 
evaluace, realizované většinou dozorčími a inspekčními orgány, bezprostředně 
propojenými s centrálními úřady. Příkladem prvku centrálního řízení a správy školství 
mohou být: 

1. Ve Francii je veškeré veřejné školství financováno centrálně prostřednictvím 
místních úřadů. Stejně tak je centrálně zpracováván učební plán jednotlivých 
předmětů a centrální inspekční úřady bdí nad dodržováním výkonových standardů 
jednotlivých vzdělávacích stupňů. 

2. Navzdory skutečnosti, že ve Spolkové republice Německo spočívá péče za 
primární a sekundární vzdělávání téměř výhradně na jednotlivých šestnácti 
spolkových zemích. je těchto šestnáct různých systémů spravováno a řízeno 
v podstatě stejným způsobem. Pro jednotlivé spolkové země platí, že jejich systémy 
jsou řízeny centrálně. Zřizování, financování, organizace a správa základního školství 
spočívá na bedrech obcí (Gemeinde) a sekundární vzdělávání je spravováno vyššími 
celky (Kreis). Učitelské platy jsou záležitostí spolkové země (Land). 

3. V Irsku je téměř pro všechny otázky výchovy a vzdělávání kompetentní 
centrální ministerstvo školství, které stanovuje a kontroluje jednotné kurikulum, 
určuje kvalifikaci učitelů a jejich výkonnost pomocí centrální inspekce, stanovuje 
obecná pravidla pro provoz a organizací škol a je zodpovědné za jejich výstavbu. 

4. V Itálii jsou všechny školy řízeny a spravovány jednotlivými odděleními 
centrálního ministerstva, které stanovuje učební plány a kontroluje je pomocí ústřední 
a místní inspekční sítě. 

5. V Portugalsku probíhá v současnosti v oblasti školství řada správních reforem, 
jejichž cílem je vyšší míra decentralizace ve prospěch autonomie místní správy 
a jednotlivých škol tak, aby byla zvýšena jejich efektivita a kvalita s ohledem na 
respektování místních podmínek. 

6. Podobná situace probíhá také ve Španělsku, kde po obsahových a organizačních 
reformách počátkem 90. let jsou nyní realizovány pokusy o  předávání dosud 
centrálních kompetencí do rukou regionálních autonomních úřadů. 

 

b) Dvojúrovňová správa školství: 
Dalším druhem správy školství je dvojúrovňový model, kdy většinu kompetencí 

centrální úrovně přejímají a realizují regionální zástupci centrální instituce. Tento 
druh regionalizace se týká práva pro výkon centrálních rozhodnutí a povinností 
kontroly, ale nevytváří právo pro tvorbu vlastních regionálních koncepcí organizace a 
správy školství. Jinými slovy, regionální školské úřady nevystupují vůči místní správě 
a jednotlivým školám jako politická instance, ale jako instance odborná. Jedná se tedy 
o dekoncentraci kompetencí, zpravidla přenášením na podřízenou správní úroveň. 
Argument, který je často slyšet v České republice, že školství má již 
decentralizovanou správu (centrum – školské úřady – místní správa), není seriózní, 
protože přenesení práva k výkonu rozhodnutí centrální instituce nelze kvalifikovat 
jako proces decentralizace ve smyslu rozdělování moci, ale jako proces rozmělňování 
zodpovědnosti za výkon a realizaci vlastních rozhodnutí. Protože se jedná stále o 
instituce státní moci. 
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Správa školského systému ve Francii je dobrým příkladem dekoncentrace 
kompetencí ve prospěch regionálních úřadů. Ministr školství je tam zastupován 
tzv. rektorem, který řídí nižší správní jednotku. Ovšem struktura této regionální 
správní jednotky (rectorat) odpovídá struktuře centrální správy a obsahuje inspekci, 
různé poradní výbory, informační služby apod. 

Regionalizace školské správy může také znamenat, že nižší správní jednotka 
přebírá některé nebo všechny kompetence centrální správy. V každém případě lze ale 
i v nejextrémnějším případě zaznamenat jistou míru regionální autonomie. Tak může 
být tento druh regionální správy označován za decentralizovaný, pokud se nejedna jen 
o prosté přenášení výkonových kompetencí na region. Ale částečně i o přenášení 
kompetencí rozhodovacích. 

Podobným způsobem mohou být dále přenášeny regionální kompetence výkonové 
i rozhodovací na místní správu do obcí a jednotlivých škol. Tak se proces 
autonomizace školství dostává do nejnižších článků správy školství a autonomizace 
školství tak získává svůj skutečný smysl. 

Např. v Dánsku byla výše popsaná decentralizace realizována již od roku 1980, 
ovšem jen v oblastí všeobecně vzdělávacích škol II. stupně (pro žáky ve věku 11 až 
15 let), Regionální (krajské) úřady převzaly kompetence k financování těchto škol 
a získaly tak právo rozhodování o všech záležitostech uvedených škol týkajících se 
ekonomických problémů. 

Podobná situace se projevila i v Anglii a Walesu. Místní školské správy (LEA) 
nadále mají významně místo v oblasti kompetencí ekonomického zajištění škol, 
kvality učitelů, ale od roku 1988 přestaly mít vliv na obsah a formy vzdělávání, který 
se prosazením národního kurikula dostal do kompetence centrální správy." 

 
c) Decentralizovaná správa školství: 

Třetím typem správního systému je systém vykazující převážně decentralizační 
prvky. Stejně jako při regionalizované správě existují i v tomto typu rozdílné formy 
a kvalitativní stupně, vymezené mírou decentralizace. Je nutné si také uvědomit, 
v jakých důležitých či nedůležitých prvcích správy je decentralizace umožňována, či 
prosazována (a to buď benevolencí shora, či pod tlakem okolností zdola). V plně 
decentralizovaném systému musí být všechny aspekty správy (pedagogické, právní 
i ekonomické) v kompetenci místní nebo školní úrovně. I přes řadu decentralizačních 
snah v některých zemích Evropy musíme zatím konstatovat, že v žádné evropské 
zemi není školská správa tak strukturovaná, aby plně odpovídala kritériím pro plně 
decentralizovaný správní systém. 

Je ovšem možné některé evropské systémy popsat jako převážně decentralizovaně, 
např. když systém vykazuje jen centrální aspekt v oblasti financování (např. 
Nizozemí). Naopak v Dánsku spadá financování a správa škol, poskytujících 
povinnou délku vzdělávání, do kompetence obcí (komunální správa). Ale ne všechny 
rozhodovací kompetence, týkající se tzv. „folkeskole“ jsou v Dánsku přenechány 
obcím. Např. kurikulum je centrálně stanoveno a pomocí profilových předmětů 
kontrolováno. Parlament přijal počátkem 90. let nová pravidla pro správu 
jednotlivých škol, v nichž zmenšil vliv učitelů ve prospěch rodičovských rad.“ 

V Anglii nebo Walesu má po nových reformách z konce 80. let každá škola 
možnost vyvázat se z financování místní správou (LEA) a nechat se financovat přímo 
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centrální správou školství. Anglický školský systém je tak možno hodnotit jako 
nejvíce decentralizovaný ze zemí Evropského společenství. V Anglii totiž existuje 
velmi dlouhá tradice místní nebo regionální správy nižšího školství. Tato tradice byla 
ještě posílena rozšířením vlivu instituce „školní shromáždění' (school conference) na 
každé škole (o tom viz kapitola o smyslu a úloze školního shromáždění), za což ale 
školy zaplatily daň v podobě nuceného přijetí národního kurikula a ztráty rozhodování 
o vlastním vzdělávacím projektu! 

Pro přehlednost uvádíme tabulku kompetencí jednotlivých správních rovin ve 
vybraných zemích Evropy, což ukazuje především na míru autonomie různých 
aspektů školské správy v jednotlivých zemích. 

 

 DÁNSKO 

správní aspekt úroveň centrální regionální místní škola 

financování penze učitelů platy 
učitelů 
odbor. vzděl. 
investice 
vybavení 

platy učitelů 
a investice do 
všeob. stř. šk. 

platy a 
investice 
zákl. škol 

 

učební plán cíle, plány pro odb. 
a stř. šk. 

 plány pro 
folkeskole 

 

managament    kolekiv. 
orgány i 1 
osoba 

 

 NĚMECKO 

správní aspekt rovina centrální 
(země) 

regionální místní škola 

finance platy učitelů 
penze učitelů 

 investice 
ost. výdaje 

 

učební plán cíle, dozor 
evaluace 
kurikulum 

evaluace evaluace  

management    1 osoba 
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 FRANCIE 

správní aspekt rovina centrální regionální místní škola 

finance platy učitelů 
investice 
jiné výdaje 

   

učební plán cíle, dozor 
evaluace 
kurikulum 

   

management    1 osoba 
(Pozn: Shodný model platí i pro Irsko, Řecko (kde je ale dozor věcí regionů) a 

Itálii (kde jen některé obce mají kompetence centra). 
 

 NIZOZEMÍ 

správní aspekt rovina centrální regionální místní škola 

finance platy učitelů 
investice 
jiné výdaje 

 investice 
jiné výdaje 

 

učební plán cíle, kurikulum 
evaluace, dozor 

   

management    1 osoba 
(Pozn.: V podstatě shodný model platí dnes i pro Portugalsko, které má navíc 

v managementu i kolektivní orgány a systém investic do předškolních zařízení je věcí 
obcí. Ve Španělsku je na rozdíl od Nizozemí kompetence centra přenášena i na 
autonomní regiony)
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 ANGLIE A WALES 

správní aspekt rovina centrální regionální místní škola 

finance 50% platy učit. 
investice 
jiné výdaje 

 50% platy, 
investice 
jiné výdaje 

 

učeb. plán cíle, dozor 
evaluace 
kurikulum 

 cíle, dozor 
evaluace 
kurikulum 

 

management   kolektivní 
orgán 

kolektiv. 
1 osoba 

 

 SKOTSKO 

správní aspekt rovina centrální regionální místní škola 

finance platy učitelů 
25% provozu 
50% investic 
jiné výdaje 

 platy učitelů 
75% provozu 
50% investic 
jiné výdaje 

 

učeb. plán cíle, dozor 
evaluace 

 kurikulum kurikulum 

management    1 osoba 
 
 

2. SPRÁVNÍ ORGÁNY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 
V této částí se zaměříme na srovnání působnosti tří druhů správních orgánů: 

školního shromáždění, ředitele školy a poradních a koordinujících orgánů v oblasti 
výchovy a vzdělávání (podpůrné orgány) v jednotlivých zemích Evropy. 

Z důvodů korektního srovnání musí být pro každou zemi zohledněn 
administrativní rámec, na jehož základě jsou vytvářeny vztahy mezi centrem, místní 
správou a školami, jakož i stupeň správní a ekonomické autonomie, kterým školy 
disponují vůči úřadům. Na první pohled se může zdát, že správní orgány jsou si 
z hlediska struktury a funkce velmi podobné. Ale výrazně se liší z hlediska vlastního 
vlivu a působností, kterou vůči jednotlivým školám mají. Závisí to opět na míře 
autonomie, jakou škola vůči úřadům disponuje. Proto jsme v předchozí části uvedli 
základní informace o správě školství ve vybraných zemích, abychom při vzájemném 
porovnání následujících informací dostávali o jednotlivých zemích a jejich orgánech 
realističtější obraz. 

Z důvodů přehlednosti jsme se zaměřili opět jen na státní a komunální školství, 
státem podporované soukromé školy jsou zmíněny jen tehdy, pokud je jejich podíl 
v celém školství výraznější a pokud existují výrazné odlišností od veřejné správy. 

Na správě základních a středních škol se v evropských zemích podílí řada osob 
a orgánů: školní konference (shromáždění), ředitelé škol a jejich spolupracovníci, 
odborní vedoucí nebo vedoucí odborných skupin, třídní učitelé, třídní shromáždění 
(konference), pedagogické výbory, rodičovská a žákovská zastoupení a rady apod. 
I když mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly v označení, vnitřní charakteristice a 
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funkcích správních orgánů, lze je pro přehlednost rozdělit podle tří základních kritérií: 
formálních aspektů, profesního zastoupení a operační roviny. 

 
1. Formální aspekty: 

Z hlediska formálních aspektů existují na školách dva druhy správních orgánů: 
- kolektivní orgány ve formě výborů nebo konferencí, zpravidla hierarchicky 

nestrukturované, zajišťující zastoupení rozdílných zájmových skupin v rámci 
kompetencí grémia, 

- jednotlivé osoby s výkonnými funkcemi, v hierarchickém nebo funkčním 
kontextu, jejichž delegovaná zodpovědnost umožňuje každodenní provoz školy. 

Orgány kolektivního charakteru jsou spojovány se snahami o podporu 
a prosazování spolupůsobení, demokracie, zájmového zastoupení, poradenství 
a diskuse. Týká se to zejména celoškolních shromáždění, učitelských a třídních 
shromáždění apod. 

Individuální správní orgány plní úkoly spojované s organizací a koordinací, 
výkonem a autoritou, vedením a dozorem. Platí to zpravidla pro ředitele a vedoucí 
škol (i když existují výjimky, viz část o ředitelích škol), jejich spolupracovníky, 
vedoucí odborných skupin apod. 

V evropském školství existují v podstatě dva správní modely: 
1. Kolektivní orgány mají jen poradní a podpůrný význam a omezený vliv, 

rozhodující slovo má jednotlivec v určité funkci.  
2. Funkčně zařazený jednotlivec se podřizuje rozhodnuti kolektivních orgánu 

a  stává se vykonavatelem, managerem a koordinátorem kolektivních rozhodnutí. 
Oba modely lze najít v jednotlivých zemích v čisté podobě, ale jsou země, kde se 

oba modely prolínají podle stupně a typu školy nebo podle rozhodnutí zřizovatele 
(školy státní, obecní, podnikové, komunální, soukromé, spolkové, nadační apod.). 
Tyto rozdíly jsou zřetelné při bližším zkoumání dvou rozhodujících orgánů správy, 
totiž školního shromáždění a ředitele školy, jimž budeme později věnovat hlubší 
pozornost. 

 

2. Zastoupení: 
Na základě zastoupení lze rozlišovat následující orgány: 

- Orgány, skládající se ze zástupců různých členu školního společenství (učitelé, 
nepedagogický personál, žáci, rodiče, úředníci, zástupci veřejnosti apod.). Tyto 
orgány lze označit za spolu působící, např. školní nebo třídní shromáždění. 

- Orgány, skládající se jen z učitelů, které se zabývají školním managementem 
a provozem vyučování. Patří sem funkční místa jednotlivců, kteří vzhledem k vlastní 
pozici nebo delegované pravomoci rozhodují v oblasti správní, finanční 
a pedagogické (ředitelé, jejich zástupci, třídní učitelé a vedoucí ročníků). Dále sem 
patří i různě výbory, koordinační odborné skupiny, učitelské shromáždění, 
pedagogické výbory apod. V některých zemích plní učitelské shromáždění 
(konference) vedle správní funkce navíc i funkci odborovou. 
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- Orgány, skládající se jen ze  nebo jen z rodičů, nebo jen z učitelů, které můžeme 
označit za zájmové spolky prosazující požadavky svých členů. Patří sem žákovská, 
rodičovská nebo učitelské shromáždění, mající v různých zemích různě široké 
kompetence a vliv v rámci autonomie škol. 

 
3. Operační rovina: 

Pro vysvětlení použijeme zjištění amerického sociologa a politologa Talcotta 
Parsonse, který člení strukturu každé organizace do tří základních hierarchických 
rovin, totiž: 

- institucionální, 

- administrativní (management), 
- profesní (odborné). 

Jednotlivé orgány správy školství mohou tak být charakterizovány podle toho, do 
které roviny přináležejí. 

1. Na institucionální rovině se nacházejí orgány. které v rámci autonomie školy 
(tj. její příslušnosti) stanovují a určují programové linie školy. Ve většině zemí se to 
týká „školního shromáždění (konference)", které vymezuje a schvaluje vzdělávací 
cíle, učební plány a další pravidla. V zemích kde je oficiálně proklamovaná 
autonomie škol menší je menší i vliv školního shromáždění. V tomto případě přebírají 
kompetence shromáždění ředitelé škol, kteří se snaží přizpůsobovat škole předpisy a 
pravidla z vyšších správních orgánů. 

2. Na administrativní rovině jsou zásadní úkoly svěřovány ředitelům škol, kteří je 
plní s pomocí zástupců, spolupracovníků a učitelů. Ti pro to přijímají určitá funkční 
místa (vedoucí odborných skupin, metodici, rozvrháři apod.). 

3. Na profesní rovině (tj. v oblasti didaktické a pedagogické) leží zodpovědnost 
většinou na shromáždění učitelů nebo pedagogickém výboru, či odborných 
konferencích nebo třídních shromážděních. V některých evropských zemích závisí 
rozsah zodpovědnosti učitelů na roli, která přísluší řediteli a jeho spolupracovníkům 
jako vedoucím silám a pedagogickým „moderátorům“. 

Pro přehlednost uvádíme tabulku možných organizačních uskupení v rámci školy 
a jejich obsazení a rozsah vlivu podle profesních rovin: 

 

správní orgán typ obsazení rovina 

školní shromáždění kolektivní členové růz. zájm. 
skupin 

institucionální 

ředitel školy osobní obvykle učitel administrativní 
a někdy 
institucionální 

interní management 
(obory, třídy, vybavení) 

osobní učitel administrat. a 
profesní 

shromáždění učitelů kolektivní učitel a někdy 
rodiče a žáci 

profesní a i 
institucionální 

rodičovská rada kolektivní rodiče různý vliv 
zastoupení žáků kolektivní žáci různý vliv 
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3. SFÉRY VLIVU SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ 
Sledujeme-li činnost existujících správních orgánů v jednotlivých zemích a jejich 

obsazení, zjišťujeme, že mají velmi odlišné „sféry vlivu“, jimiž se úřady (centrální, 
regionální nebo místní), rodiče, žáci a učitelé podílejí na správě (managementu) 
školy. Tento vliv je realizován přítomností a zastoupením v různých správních 
orgánech a převzetím úkolů a zodpovědnosti za ně. Jedním z nejzajímavějších zřetelů 
ve správě školství v Evropě je právě způsob strukturování vlivu správních orgánů. 
Nelze zapomínat na to, že v každé zemi jsou kompetence a vlivy stejně 
pojmenovaných orgánu různé. 

Je také zřejmé, že se vliv rodičů,  učitelů a úřadů neprojevuje jen vnímáním úkolů, 
daných jednotlivým účastníkům zákonem a jejich spoluúčastí ve výborech. Právě 
naopak, míra vlivu je závislá na četných neformálních procesech a je vlastně 
výsledkem určitých jedinečných konstelací a individuálních a organizačních 
zvláštností, jež se liší od školy ke škole. Proto může srovnávací studie týkající se 
autonomie škol v jednotlivých evropských zemích vycházet jen z legislativních 
podmínek a jejich působení ve správních školských strukturách. 

Následující tabulka představuje sféry vlivu jednotlivých partnerů správy v rámci 
jedné školy: 

 
(Pozn.: Přerušovaná čára označuje možnou sféru vlivu, která ale není pravidlem). 
 

4. HLAVNÍ PROBLÉMY SPRÁVY ŠKOLSTVÍ A JEJICH PERSPEKTIVY 
Než přistoupíme k analýze jednotlivých správních institucí a orgánů, které 

umožňují prosazovat určitou míru autonomie školy, ukončíme tuto kapitolu 
syntetizujícím pohledem na základní a podstatné problémy správy školství 
v evropských státech. Tyto problémy budeme sledovat z hlediska tří témat, jež 
v současné době vykazují v teorii i praxi výraznou dynamiku rozvoje, podloženou 
očekávanými nutnými změnami širšího společenského rámce a zázemí školství. Jedná 
se o následující témata: 

- administrativní decentralizace a autonomie školy, 
- podíl členů sociálního prostředí školy na její správě. 

- růst efektivity správy školy. 
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1. Administrativní decentralizace a autonomie školy: 
Správa a řízení vzdělávacích systémů evropských zemí prožívá v posledních 

desetiletích výrazné koncepční změny. 
V tradičně centralizovaných zemích (Francie, Portugalsko, Španělsko, 

postsocialistické země) je silně prosazována tendence přenášení části centrálních 
kompetencí na regionální nebo lokální úřady. (Ve Francii byly např. sekundární školy 
„calleges“ a „lycées “, dosud spadající do správy veřejných státních úřadů, 
zařazovány do kompetence správy veřejných místních úřadů). 

Naopak v tradičně decentralizovaných zemích (Anglie, Wales, Dánsko) byla 
zaznamenána opatření, umožňující ústřední vládě opět částečně získat efektivní 
kontrolu nad národním školským systémem. (Např. v Anglii nebo Walesu byly 
oslabeny ve prospěch centra a jednotlivých škol kompetence místních úřadů – LEA 
a školy mají možnost být spravovány a financovány přímo centrem s podmínkou 
jistých výhod za podpory realizace tzv. národního kurikula). 

V obou výše uvedených příkladech se ale vždy jedná o vytváření podmínek 
a předpokladů pro širší autonomii škol a to jak právní, administrativní 
a ekonomickou, tak i pedagogickou. 

V zemích, kde proces decentralizace probíhá, jsou pro uznání autonomie škol jako 
cíle vytvářeny předpoklady tím, že jsou hledány mechanismy, které by zabránily 
výrazně se v praxi rozmáhající tendenci „centralismu místních úřadů", na něž jsou 
ústřední vládou delegovány značné pravomoci. Ukazuje se, že jedinou možnou zbraní 
je stále se rozšiřující právní a pedagogická autonomie škol, umožňující vedení školy, 
aby na vlastní zodpovědnost prosazovalo vlastní rozhodnutí, týkající se vnitřního 
života školy. 

Počátkem 80. let si nechalo francouzské ministerstvo národního vzdělání 
zpracovat studii o decentralizaci a demokratizaci školství, v níž se píše: „Aby 
decentralizace sloužila demokratizaci školského prostředí, musí být odevzdávání 
rozhodovací a výkonné moci z centrálních orgánů na okresy, obce a školy 
doprovázeno budováním silnějších a institucionálně specifických struktur přímo ve 
školách. Ty by měly ochraňovat specifické potřeby školního společenství a zajišťovat 
přiměřený rámec pro správní, ekonomickou a především pedagogickou autonomii. Je 
nanejvýš nutné, aby byl prostor pro uplatňování této autonomie podstatné rozšířen 
a ponechán pro rozhodování volených zástupců školních správních institucí a orgánů. 
Lze to shrnout do požadavku: silné místní úřady pro silné školy.” (zvýrazněno 
autorem zprávy!) 

V zemích s decentralizovanou správou školství jsou zase zmíněné tendence 
„recentralizace“ doprovázeny opatřeními k „redecentralizaci“ tím, že se některé 
kompetence místních úřadů přesouvají přímo do škol a jsou realizovány např. 
orgánem „školní shromáždění“ nebo „rada školy“. Tato „redecentralizace“ podstatně 
mění vztahy typu : centrum – periferie, které se velmi často utvářejí mezi místními 
úřady a jednotlivý mi podřízenými školami. 

Typickým příkladem může být situace, která vznikla u Anglii a Walesu po 
prosazení reformního zákona v roce 1988 (Educationa Reform Act - ERA). Podle 
tohoto zákona měly místní úřady (LEA) odevzdávat primárním a sekundárním školám 
s více jak 200 žáky kompetence pro utváření rozpočtu a zodpovědnost za jeho 
realizaci. Tak se do správy škol dostala kompetence o rozhodování, jak členit 
rozpočet na platy, učebnice, didaktický materiál a provoz školy podle priorit, které si 
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škola určí sama. Škola má jen oznamovací povinnost vůči LEA. který je stále 
zaměstnavatelem, o výši počtu učitelů a zaměstnanců školy a navrhuje sama jejich 
přijetí nebo propuštění. Školy, které si zvolily statut tzv. grantmaintained school mají 
plné ve své kompetenci i přijímání a propouštění učitelů a zaměstnanců školy, o čemž 
rozhoduje celoškolní shromáždění (governing body). Čtenář nechť si sám srovná 
kompetence vyplývající z ERA pro školy s tím, co vyplývá v České republice z tzv. 
právní subjektivity školy. 

Ve Skotsku může „governing body“ dokonce projednávat možnost vyvázání školy 
z jakéhokoliv vlivu a kontroly LEA a nechat se řídit přímo ministerstvem. Dosud tuto 
možnost využilo ale minimum škol. 

Doprovodným jevem evropských snah o decentralizaci školské správy jsou snahy 
o nové definování rolí správních orgánů v různých rovinách. Aktuální je snaha po 
vytvoření určité rovnováhy mezi centralizací a decentralizací, která by umožnila 
přiměřené a kompetentní rozdělení zodpovědnosti mezi ústřední orgány a místní 
orgány nikoliv na základě podřízeností ale partnerství. 

Reforma španělského systému koncem 80. let prosadila následující rozdělení 
kompetencí: 

- ústřední vláda zajištuje celkový rámec vzdělávacího systému a formuluje jeho 
cíle a perspektivy (plánování), 

- regionální a místní úřady toto prosazují do praxe a rozšiřují o místní 
specifičnosti a 

-jednotlivé školy a pedagogické výbory utvářejí v rámci výše uvedených omezení 
(směr a cíle) samostatné vzdělávací programy, které realizují v praxi. 

Podobný proces ale předpokládá stálé posilování autonomie státních i nestátních 
škol. 

V polovině 90, let se stalo téměř všeobecným principem vzdělávací politiky 
mnoha západoevropských zemí, že správní orgány školy rozhodují nejen o vnitřním 
členění rozpočtu školy a volbě didaktických pomůcek a metod, ale také o organizaci 
učebních plánu, pedagogické cestě k jejich realizaci a hodnocení jejich výsledků 
(autoevaluace). 

Německo patří v Evropě stále k zemím s nejmenším rozsahem autonomie škol. 
Situace se sice liší u jednotlivých spolkových ze mích, ale obecně je rozhodovací 
prostor vedení školy velmi úzký a pro spolupůsobící orgány (Rada školy, školní 
shromáždění, Rada rodičů apod.) ještě užší. V oblasti pedagogické a didaktické 
autonomie si mohou školy vybírat učebnice ze schváleném ministerského seznamu, 
finančně a správně ale německé veřejné školy podléhají rozhodnutí vyšších orgánů 
a zřizovatelů.“ 

V zemích, kde lze pozorovat tendenci posilování autonomie škol, probíhají 
procesy s cílem přizpůsobit školu potřebám rodičů, žáků a sociálnímu okolí školy. 
Tato skutečnost potom podtrhuje význam, který je škole při dosahování výchovných 
a vzdělávacích cílů vyššími orgány zaručen. 

V Dánsku platí od 1. ledna 1990 zákon, který upravuje správu státních a obecních 
škol a posiluje autonomní působnost školních konferencí a vliv rodičů. Obecně byl 
tento zákon nazván „zákonem možností“. V praxi to znamená, že zákon a předpisy 
neomezují možnosti rodičů, učitelů a žáků při utváření „vlastního profilu školy“. 
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O jeden rok dříve byl přijat v Portugalsku zákon, který upravuje autonomii škol II. 
a III. stupně u rámci povinné školní docházky (postprimární vzdělávání). V praxi to 
znamená, že: „Autonomie školy je dosahováno různými opatřeními v rozličných 
správních sférách: učební plán, doplňkové aktivity a programy, podpora žáků 
a poradenství, výchovné aktivity mimo vyučovací, další vzdělávání učitelů 
a nepedagogického personálu, aspekty finanční a administrativní s ohledem na 
vybavení a provoz budov “. Tato představa autonomie jako akčního prostoru pro 
vlastní inciativy je spojována s představou „projektu“ a „spoluúčasti“. Stejný zákon 
totiž říká: „Autonomie školy je uskutečňována prostřednictvím koncepce 
samostatného projektu školy, která je rozvíjen a prováděn na základe spoluúčasti, 
vyžadující zodpovědné spolupodílení se celého školního společenství. Projekt školy 
zohledňuje zvláštnosti školy a její dosavadní výsledky, stejně jako potřeby a podpory 
sociálního okolí školy.“ 

Není potom divu, že v zemích jako je Francie, Nizozemí, Portugalsko, Dánsko 
nebo Španělsko je autonomie školy realizována nejsilněji v Evropě. Školám je totiž 
umožněna pedagogická autonomie, např. v sestavování a provádění vlastních 
vzdělávacích projektů, které zohledňuji obecné vzdělávací cíle a záměry (směrnice 
státní vzdělávací politiky, tedy to, co u nás dosud v komplexnosti chybí a programy 
jednotlivých stran to nemohou a nesmějí nahrazovat), záměry podpůrných institucí 
(poradenství) a zvláštností školy (autoevaluační výsledky). 

Pokusy o umožnění tvorby vlastních programů školy, ale nikoliv s ohledem na 
širší liberalizaci a autonomizaci školství, ale pod tlakem zachování ekonomické 
efektivity, jsou známy i ze zemí, kde je školní autonomie velmi malá. Např. 
v Lucembursku je podle zákona z roku 1990 možné, aby „technické sekundární školy 
plánovaly školní projekty a uzavíraly pro jejích provádění smlouvy se soukromými 
podnikateli a institucemi“. 

V této souvislosti se uvažuje dále tak, aby projekty škol mohly svými důsledky 
umožňovat další rozšiřování autonomie v rámci vymezování národních vzdělávacích 
cílů a učebních plánů, k čemuž by mohla přispívat právní jistota projektů. Ve 
skutečnosti vycházejí vztahy mezi autonomií školy a koncepcí projektů 
prostřednictvím statického rozdělování úkolu mezi školou a různými dalšími rovinami 
správy stejně, což platí pro všechny autonomní tendence. 

Na ideu projektu školy je pohlíženo jako na hnací prvek obnovy a změny školství 
(v zemích, které již samostatné projekty škol ve svých zákonech zohledňují) a na 
možnost mobilizovat celé školní společenství ve prospěch zvýšení efektivity školy. 

Ve Francii byly projekty jako součást obnovovacího procesu „colleges“ zavedeny 
v roce 1982 s cílem podporovat společenský koncensus o vzdělávacích cílech. V jistém 
slova smyslu tento krok předjímal decentralizační opatření ve  

Francouzském školství v letech 1985 a 1986. V roce 1989 byl zákonem zaveden 
„projekt školy“ konečně jako závazná norma pro každou školu. 

V Nizozemí bylo od roku 1981 zákonem umožněno, aby každá státní nebo 
komunální škola mohla rozvíjet vlastní projekt školy. Pomocí projektů mohou být 
definovány určující linie, které bude škola sledovat v rámci zákona. Reforma 
primárního stupně u roce 1985 definovala projekt jako „významný prvek obnovení 
prestiže školy". Je vytvářen vždy na dva roky a obsahuje plány školních aktivit podle 
jednotlivých školních roků. 
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2. Podíl členů sociálního prostředí školy na její správě: 
V této části si přiblížíme podíl rodičů, učitelů a žáků jako členů školního 

společenství na správě školy v rámci různých správních orgánů tak, jak jsou rozvíjeny 
v různých evropských zemích. 

a) Rodiče a další zástupci sociálního okolí školy: 
Jednou z nejočividnějších tendencí v oblastí správy a řízení primárního 

a sekundárního školství je zvyšující se podíl rodičů a dalších členů sociálního okolí 
školy na spoluutváření školního společenství. Tato spoluúčast je chápána jako 
vyrovnávání možností širší autonomie poskytované školám. Autonomie vyžaduje ze 
strany školy skále větší zodpovědnost, vyjádřenou většinou stanovením zásadních 
směrnic vzdělávací a výchovné práce jednotlivých škol (projekty) a jejich kontrolou 
a evaluací. 

I přes otevřené snahy mnoha evropských zemí o prosazení širší spoluúčasti 
veřejnosti na správě škol jsou poměry v jednotlivých zemích velmi odlišné. 

Tak v zemích, kde je správa školství značně decentralizovaná, převažují ve 
správních orgánech školy zástupci veřejnosti. V Dánsku jsou rodiče zastoupeni velmi 
silně, ve Skotsku mají rodiče vždy většinu ve vnitřních orgánech školy, v Irsku, 
Anglii a Walesu mají zástupci veřejnosti také významné místo ve správních orgánech 
škol. Nizozemí představuje zcela specifický případ, který blíže osvětlíme: 

V Nizozemí je spoluúčast zástupců veřejnosti na správě školy povolena zřizovateli 
školy (obce, náboženské spolky nebo soukromníci), kteří financují většinu škol (více 
jak 60 %). Co se týče všedního provozu školy, mají rodiče, žáci a učitelé ve „výboru“ 
(Medezeggensschapsraad) jen poradní funkci. Tento výbor sestává podle velikosti 
školy z 6 až 18 členů, přičemž se dbá na vyváženost počtu učitelů a rodičů se žáky. 
Pro některé problémy je ale stanovisko výboru nepostradatelné. Výbor může svolávat 
školní shromáždění a organizovat separátní konference tříd a profesních skupin. 

V zemích, kde nyní decentralizace probíhá (jako Francie, Itálie, Portugalsko 
a Španělsko), stále roste vliv rodičů a veřejnosti, i když ještě není pro správu školy 
rozhodující. 

 

V ostatních zemích se značně silně projevuje přítomnost centrálních orgánů 
prostřednictvím osoby ředitele školy, zatímco rodiče a zástupci veřejnosti hrají jen 
poradní role komparsní povahy. 

Určité zvláštnosti se objevují v Německu. Legislativa totiž rozlišuje mezi 
„Schulverwaltung“ (správa a vedení školy spolu s dozorem) a „Schulmitwirkung“ 
(spoluúčast na vedení a správě školy). Většina spolkových zemí má pro oba pojmy 
vlastní zákony. Zodpovědnost za správu a vedení školy nese ředitel školy a v menší 
míře sbor učitelů jako vykonavatel norem a směrnic ministerstva nebo nadřízeného 
úřadu. Právo spoluúčasti rodičů a žáků slouží zohlednění zájmů a stanovisek. To 
vysvětluje existenci oddělených struktur pro každou skupinu členů školního 
společenství na všech rovinách, od samotné třídy až po celou školu, stejně jako na 
různých rovinách externí správy (od místních úřadů až po úřady zemské). Rodiče si 
mohou volit „třídní pečovatelský výbor“ (Klassenpflegschaft), z něhož jsou voleni 
zástupci do „školního výboru" (Schulpflegschaft). Tento celoškolský výbor rodičů pak 
vysílá delegáty na školní shromáždění (Schulkonferenz) nebo v zemích. kde tento 
orgán není, na shromáždění učitelů (Lehrerkonferenz). 
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Legislativní opatření pro posílení práva spoluúčasti rodičů na správě školy mohou 
být různého druhu: 

- zvyšování počtu zástupců (Dánsko, Anglie, Wales), 
- rozšíření působností orgánu i pro rodiče (Portugalsko), 

- hmotné zajištění účasti rodičů na schůzích (Dánsko, Francie, Portugalsko). 
Vzhledem k spolupůsobení rodičů ve škole musíme rozlišovat dvě roviny: 

a) rovina institucionální: 
Na této rovině vystupují rodiče jako adresáti vzdělávací nabídky státu (většinou) 

a to jako zástupci svých dětí nebo společně s dětmi (u vyšších stupňů). Jako takoví se 
snaží vykonávat v rámci spoluúčasti kontrolu kvality poskytovaných služeb 
a uplatňovat tak vlastní demokratické právo. Jedná se tak o „občanskou spoluúčast“ 
při realizaci veřejných služeb, jež je v našem případě realizovatelná nejvíce v rámci 
školních shromáždění a to společně s ostatními spoluobčany. Míra jejich možností je 
dána stupněm decentralizace a autonomizace školy. 

(Řecko a Portugalsko jsou dnes jedinými státy v Evropě, kde je zákonem zajištěna 
spoluúčast rodičů v institucionální rovině formou „rodičovských spolků“. V ostatních 
zemích jsou zástupci rodičů přímo voleni ostatními rodiči do orgánu školy. To platí 
i pro Portugalsko, pokud na škole neexistuje rodičovský spolek). 

b) rovina pedagogická (odborná): 
V této rovině je spoluúčast rodičů chápána jako součást vzdělávací smlouvy mezi 

rodinou a školou. Uplatňuje se zejména v praktické rovině výchovy a vzdělávání a ve 
většině zemí je v legislativě zakotvena jako pevná součást organizace vzdělávacího 
systému. 

Rodičovská spoluúčast má v těchto případech spontánní a přímý charakter a je 
učiteli a ředitelem školy podporována nebo omezována. Ve většině zemí existují 
navíc struktury k podpoře tohoto druhu spoluúčasti, která často zákonitě ústí ve 
spoluúčast ve správních orgánech školy (např. v třídních shromážděních ve Francii, 
Dánsku nebo Itálii). 

b) Role učitele ve správě školy: 
- Z hlediska strukturálního působí učitelé v organizaci správy školy ve dvou 

rovinách: 
- v rovině institucionální jako příslušníci školy (vliv ve školním a učitelském 

shromáždění). 
- v rovině funkční jako experti v koordinačních a poradních orgánech 

pedagogického charakteru a na středním stupni školního managementu. 
V této oblasti spočívá zásadní rozdíl v rolích, které učitelům náležejí při 

definování programových směrnic školy a ve vymezování jejich prostoru v rámci 
autonomie v institucionální rovině. 

Z právního hlediska mohou nastat dvě protikladné situace: relativní omezenost 
spoluúčasti učitelů (Dánsko, Irsko, Velká Británie) a relativně značná míra 
spoluúčasti učitelů při volbě ředitele, formulování úkolů školy a cílů učitelských 
konferencí (Španělsko, Portugalsko. Nizozemí). U hispánských zemí si ale musíme 
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uvědomit, že značná centralizace správy školství snižuje fakticky prostor pro 
zákonem garantovaný vliv učitelů. 

V jednotlivých zemích je otázka spoluúčasti učitelů ovlivňována ještě třemi 
skutečnostmi: 

a) Učitelé se snaží uchovat si vliv jako experti pro kontrolu rozhodnutí, která 
přímo souvisejí s výchovou, vzděláváním a vyučováním. 

b) Vývoj organizačních metod vyžaduje od učitelů aktivnější účast na správě 
školy, ať se jedná o výsledek interní decentralizace nebo o proces rozvoje 
kooperativních struktur, 

c) Poznání. že organizace školy hraje výraznou roli při dosahování výchovných 
a vzdělávacích cílů, přivádí učitele za tradiční hranice třídy. V současné době musí 
učitel přijímat spíše roli „vzdělávacího manažera“, je nucen plánovat a organizovat 
řadu aktivit, které přímo nesouvisejí s vyučováním: vedení schůzí, příprava 
pracovních skupin, vedení týmů, koordinace činností, evaluace projektů, správa 
a hodnocení výsledků atd. 

Tato profesionální hlediska podmiňují pak účast učitelů na správě školy 
a vytvářejí stále širší prostor pro jejich uplatnění v budoucnu. Navíc vyjasňují 
kompetenční struktury mezi ostatními správními orgány školy a umožňují rozlišování 
funkčnosti jednotlivých orgánů pro otázky odborné nebo správní. 

c) Podíl žáků u studentů ve správě školy: 

Obecně vzato je spoluúčast žáků (většinou ve věku 15 – 18 let) ve správě školy 
umožněna účastí jejich zástupců na shromáždění školy. Toto ale není možné v Irsku, 
Anglii, Walesu a v některých případech ani ve Skotsku. 

Nehledě na tuto institucionální rovinu jsou v některých zemích zřízeny orgány, 
které se starají o hájení zájmů žáků a podporují jejich spolupráci v rámci sociálních 
a pedagogických aktivit. Ve většině zemí je tímto orgánem tzv. žákovská rada. 
V Dánsku, Francii, Řecku a Německu je dokonce její existence dána zákonem. 
V Portugalsku přejímají některé její funkce tzv. žákovské spolky. 

V Německu si žáci v každé třídě (od 5. třídy výše) volí svého mluvčího a ti pak 
společně tvoří tzv. „žákovské zastoupení“ (Schülervertretung) v čele s voleným 
předsedou, který se stává mluvčím žáků za školu. Žákovské zastoupení se vyjadřuje k 
obsahu vyučování a nabízeným aktivitám a zastupuje stanoviska žáků v orgánech, do 
nichž má přístup (shromáždění školy a shromáždění třídy). 

V Dánsku je existence žákovské rady předepsána zákonem (od roku 1986) pro 
školy s vice jak čtyřmi třídami, pokud si to žáci přejí. Hlavní úlohou této rady je 
hájení zájmů žáků vůči orgánům školní správy a místní školské správy. Rada má 
právo vyjadřovat se k pedagogické organizaci školy. 

Ve Francii existují na II. stupni tzv. Rady žákovských mluvčích z jednotlivých tříd, 
které se scházejí jednou za tři měsíce a podle zákona z roku 1989 se vyjadřují 
k problémům života školy (školní řády, projekt školy, sociální a pedagogické aktivity) 
a k provozu školy (tvorba rozvrhu, podpůrné vyučování, poradenství atd.). Podle 
předpisu z roku 1990 musí škola prostřednictvím poradenských pracovníků a učitelů-
poradců zajistit „odborné vzdělávání“ žákovských mluvčích, např. formou školního 
projektu. Předpis stanoví i obsah vzdělávání, kde se objevuje občanská výchova (s 
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tématy: mandáty, zastoupení, svoboda projevu, zodpovědnost, škola a její sociální 
funkce, organizace školy apod.). 

V Portugalsku jsou zájmy studentů hájeny státem uznávanou organizací 
„žákovského spolku“, který tvoří dobrovolně se účastnící žáci, většinou z II. 
vzdělávacího stupně. Tento orgán nemá povahu správního orgánu, i když nový zákon 
předpokládá, že zástupci „žákovského spolku“ budou vysíláni na celoškolní 
shromáždění. Jejich funkce spočívá u organizaci pedagogických a sociálních aktivit. 

Co se týče účastí  na správě školy, musíme uvést, že je na ni obecně pohlíženo 
jako na prosazení zájmu spoluúčasti na organizací školy (jako u jiných sociálních 
partnerů), ale i jako na prostředek k prosazování vzdělávacích a výchovných cílů. 
První hledisko umožňuje prosazovat i pedagogiku vycházející ze zájmů a potřeb žáka, 
kterému je umožněno podílet se na organizaci a hodnocení vyučování a vzdělávacího 
procesu vůbec. To je smyslem třídních shromáždění v řadě zemích nebo tzv. „volných 
diskusních hodin“ (jednou týdně) v Dánsku. Druhé hledisko umožňuje zvyšovat 
respekt před hodnotami demokracie, realizované pomocí plurality, autonomie, 
shromažďovacím právem apod. Tím je podporován obecný cíl školy, totiž podpora 
výchovy zodpovědného občana státu. 

Vzhledem k rozličné kvalitě praxe a využívání legislativních možností 
v jednotlivých zemích, nelze srovnávat praktickou úspěšnost, která je různá 
i u jednotlivých škol stejného typu v jedné zemi. Tuto úspěšnost ovlivňují místní 
podmínky, personální obsazení školy, vůle pro naplnění možnosti a osobní vztahy 
zúčastněných. 

Je nutné si také uvědomit, že ve většině konkrétních případů je rozsah žákovské 
spoluúčasti na správě a organizaci školy vymezen jejich závislostí na moci dospělých. 
Tento aspekt je často příčinou lhostejného postoje žáků a dospívajících k možnostem, 
které jim zákony poskytují, což se projevuje ve vyšší formálnosti účasti bez 
nejmenšího zájmu o vlivy na probíhající rozhodnutí. 

 

3. Efektivnost správy školy: 
Dosavadní uváděné změny v zákonech jednotlivých zemí můžeme rozdělit do 

dvou velkých proudů, které od poloviny 70. let výrazně ovlivňovaly diskuse 
o organizaci a cílech školství: 

a) Sledování a výzkum vlivů školních aspektů na výkonnost žáků a v dalším 
smyslu i identifikace faktorů, které ovlivňují efektivitu využívání možností školy 
(eficience). 

b) Vývoj teorií organizace a managementu a jejich realizace v oblasti školství, 
zejména z hlediska vztahu řízení a správy a jevu, zvaného „dobrá škola“, jejíž znaky 
byly a jsou z různých hledisek intenzivně hledány. 

 
Přes velkou četnost nalezených faktorů efektivity byl zjištěn vzájemný konsensus 

mezi organizačními faktory, jako je „klima školy a kultura“, „styl řízení", „způsob 
prosazování cílů“, „spoluúčast rodičů' atd. Díky rozvoji teorií a praktických modelů 
managementu byla postupně zpochybněna efektivnost byrokratické koncepce  a 
správy školy. Začaly se budovat struktury, podporující autonomii a spoluúčast, které 
se staly diferenciačními instancemi v přizpůsobování charakteru vzdělávacích 
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zařízení (loosely coupled system). Autorem tohoto systému organizace je Karl 
Weich” 

 
Jedním z aspektů, které nové chápání školy a její správy zvýrazňuje, je postavení 

ředitele školy a jeho vzdělávání: 
- Posilování autonomie školy (typické pro řadu zemi) přispívá k oslabování pozice 

vedoucího školy jako zástupce správy (ústřední nebo místní) u učitelů i žáků, ale 
poskytuje mu zato možnost. aby se projevil jako odborně a pedagogicky zdatná vůdčí 
osobnost. 

- Rozšíření kompetencí kolektivních orgánů, zejména školního shromáždění, 
snižuje možnost koncentrace moci, kterou se tradičně vyznačuje funkce ředitele 
školy. Ten se postupně stává .soudcem“ v mnohdy protichůdných zájmech učitelů, 
rodičů a dalších zástupců veřejnosti, prosazovatelem směrnic a doporučení vyšších 
správních orgánů, moderátorem vnitřních vztahů ve škole a motorem rozvoje 
organizace školy. 

- V některých zemích (Portugalsko. Španělsko a částečně i Itálie) dochází k dělení 
kompetencí ředitele mezi další učitele školy, čímž vzniká druh řídícího výboru školy. 

- Nové role a smysl funkce ředitele školy jsou příčinou, že v mnoha zemích 
Evropy se věnuje velká pozornost systematickému dalšímu vzdělávání ředitelů škol, 
které je zaměřeno na strategie zlepšování kvality školy, zvyšování efektivity a 
optimalizace výsledků práce školy. 
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III. 
SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY AUTONOMIE V 

ČESKÉ REPUBLICE 
 
V českém prostředí se s úvahami o autonomii můžeme setkat již v druhé polovině 

19. století. Zejména koncem 90. let a na počátku 20. století řada autorů z řad učitelů, 
pedagogů a filozofů upozorňovala na šířící se moderní trend v oblasti školství, a to na 
tzv. volnou školu. Principem tehdejšího chápání volné školy bylo osamostatnění školy 
od tehdy již prokazatelného brzdícího vlivu církve (zejména katolické církve, jejíž 
činnost byla v českém prostředí rakouské monarchie vnímána jako nepřátelské a cizí). 
Úvahy o autonomizaci školy tedy jasně prosazovaly tendenci po zesvětštění školy, 
a to ve smyslu zvědečtění obsahu vyučování a jeho přizpůsobení tehdejším potřebám 
hospodářského rozvoje, a dále i ve smyslu odstraněni vlivů, které neumožňovaly 
učiteli realizovat vlastní samostatné profesionální rozhodnutí v oblasti výchovy 
a vzdělávání. Opět tedy šlo spíše o pedagogickou autonomii uvnitř školy. V tomto 
smyslu antiklerikálního zápasu o českou školu působili zejména profesoři pražské 
univerzity T. G. Masaryk a F. Krejčí, jehož názory se objevily v publikacích např. 
„Výchova nových lidí“ (Praha 1906) nebo Emanuel Havelka „Volná škola“ (Zábřeh 
1907). Havelka ve své práci mimo jiné napsal: „Chceme školu pedagogicky volnou, 
poněvadž jediným kritériem pedagogiky jest svoboda“. Toto v podstatě tolstojovské 
heslo se pak stalo základem boje učitelstva za možnost vyučovat na vědeckém 
základě. 

Po vzniku samostatného Československa probíhala liberalizace školství v určitých 
etapách, ale vždy pod hlavičkou experimentálního ověřování v praxi. V průběhu 20. 
let bylo ustaveno několik reformních komisí, které ale neměly na liberalizaci školy 
v praxi téměř žádný vliv. Mnohem více praxi ovlivnily nejrůznější pedagogické 
individuální pokusy učitelů F. Mužíka, B. Hrejsové, K. Žitného, J. Sedláka, 
F. Bakule, F. Krcha, L. Havránka, L. Žofkové, J. Hostáně nebo L. Švarce ve 20. 
Letech a činnost reformních a pokusných škol v Praze, v Humpolci a ve Zlíně, 
organizovaných podle reformního plánu V. Příhody a St. Vrány. Protože je toto 
období z literatury již dobře známé, budeme věnovat pozornost zejména období po 
druhé světové válce. 

O prosazování určitých autonomních prvků v oblasti českého školského systému 
a jednotlivých škol na různých vzdělávacích stupních se začalo fakticky vážně hovořit 
až od počátku 90. let, kdy byl postupně demontován autoritativní politický režim, 
chovající se ke školství jako ke svému majetku. Přesně podle vzoru a modelu 
sovětského centralisticko-byrokratického přístupu, uváděného již v první kapitole. Pro 
zavedení autonomních prvků v oblasti školství hovořily především dva argumenty: 

1) Požadavky a zájmy občanských profesních skupin, organizací a iniciativ, 
prosazujících liberální školskou politiku, která by umožnila vznik organizačních 
a strukturálních forem škol s netradičními metodickými postupy, v minulém režimu 
nemyslitelnými. 

2) Autonomní prvky, zejména právní subjektivita škol nebo Rady škol, byly 
novým politickým režimem považovány za důležité podmínky k odstranění dřívější 
uniformity, k prosazení pestrostí nabídky vzdělávacích cest formou plurality 



 33 

vzdělávacích programů, umožňujících zavádění nových forem a metod pedagogické 
práce učitelů. 

Mnohem složitější ale bylo prosazování výše uvedených autonomních prvků do 
legislativy tak, aby nebyla narušena pedagogická práce. Předpokladem bylo jejich 
pochopení učiteli a řídícími pracovníky pod vlivem zcela nových organizačních 
a formálních podmínek. Nemá smysl detailně popisovat požadavky různých iniciativ, 
od extrémně liberálních až po velmi umírněné (vlastně jen retušérské) zásahy do 
zděděného systému. Důležité od počátku bylo, že existovala politická vůle 
k prosazení zejména ekonomického a pedagogického osamostatňování škol a dalších 
výchovných a vzdělávacích zařízení, což se projevilo i ve formulacích novel 
minulých školských zákonů, které byly přijaty v létě 1991. Novela zákona č. 564/ 
1991 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství umožnila zejména středním školám 
získat tzv. právní subjektivitu a nový vysokoškolský zákon umožňoval všem vysokým 
školám a univerzitám získat znovu vlastní autonomii, vyjádřenou akademickými 
svobodami. Pod vlivem nových správních podmínek pokračovaly v pedagogickém 
tisku diskuse o obsahu, pozitivních a negativních dopadech právní subjektivity a jejím 
smyslu. Další diskuse se týkaly zapojení rodičů do spolupráce se školou, a to jak po 
stránce institucionální (sdružení rodičů), tak i individuální. Nová pedagogická 
literatura začala orientovat rodiče a veřejnost na praktický dopad dosavadních 
administrativních změn ve správě školství. Kromě toho byly Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky v průběhu let 1991 - 1992 nestátními 
pedagogickými a dalšími iniciativami předloženy ucelené koncepční návrhy na postup 
a cíle transformačního programu českého školství. 

Z hlediska míry autonomie škol byly nejprogresívnější dvě koncepce a sice 
projekty skupiny NEMES a IDEA. Např. NEMES prosazovala v samostatné příloze 
k vlastnímu projektu z května 1993 nejen správní a ekonomickou autonomii 
jednotlivých typů škol (univerzity a ostatní vysoké školy ji v té době měly již 
garantovánu zákonem, u středních škol byla nepovinné zaváděna), ale především 
pedagogickou autonomii, v níž by se liberalizace společnosti projevila především ve 
větší volnosti a zároveň zodpovědnosti při práci celé školy a zejména učitele. Správně 
bylo poukazováno na nutnost vycházet přitom ze zájmu učitele o změnu. Využití 
volného prostoru garantovaného zákonem by tedy záviselo jen na dobrovolném 
rozhodnutí učitele měnit styl vyučování. Šlo v podstatě o to, aby učitel, který chce 
pracovat jinak, mohl jinak pracovat a byl přitom chráněn zákonem. Tento stav se 
dosud nepodařilo uspokojivě prosadit. Návrhy skupiny IDEA zase více akcentovaly 
vytvoření širokého vnějšího liberálního prostředí, v němž by se jednotlivě školy 
musely přizpůsobovat autonomním podmínkám pro vlastní vnitřní pedagogickou 
práci. 

Oba programy byly ministerstvem přijaty, ale v podstatě zůstaly nevyužity, aniž 
by byly podrobeny veřejné diskusi. Ministerští úředníci zde vlastně pohrdli názory 
kompetentní a profesionálně vybavené zainteresované veřejnosti a poněkud 
těžkopádně se snažili formulovat a prosadit vlastní koncepci, v níž bylo na prvky 
autonomie pohlíženo nikoliv jako na principiální východiska, ale jako na ozdobné 
jednotlivosti na dortu. Velmi rychle pečeném pod vlivem tehdy se již prosazující 
politizace a pragmatizace rezortu školství. 

Toto zpomalování transformace školství, která měla za cíl prosadit širokou 
pluralizaci (přitom je pluralizace často nahrazována jen vytvářením „paralel“ se 
stejnou podstatou - např. v kurikulární oblasti) vzdělávacích možností v rámci 
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liberálního pedagogického prostředí garantovaného institucemi s ekonomickou, 
právní a pedagogickou autonomií, byla zdůvodňováno řadou argumentů, 
vycházejících z průvodních logických potíží při experimentálním uvádění právní 
subjektivity a dalších autonomních prvků (vlastní vzdělávací programy, nové 
organizační formy apod.). Jako závažné důvody se jevily následující: 

- Školy nejsou plně připraveny na radikální kvalitativní změny v myšlení svých 
představitelů v oblasti ekonomizace provozu škol (s minimálními náklady dosahovat 
maximální kvality a efektivity). 

To předpokládá širokou osvětovou a školící činnost odborníků, kterých je málo. 
Ale zatím se v podstatě nic neučinilo pro to, aby tito odborníci (většinou by se 
rekrutovali z řad teoretiků a praktiků školského managementu - zde slovo 
management míním v jeho původním slova smyslu, tedy zvládat věci vlastní 
iniciativou, nikoliv je jen spravovat podle obdržených směrnic) mohli v kurzech 
„liberálně“ naladěných úřadů proškolovat další pracovníky. 

- Nebyla zajištěna pokračující povinnost autonomně se chovajících škol 
poskytovat informace pro potřeby statistických zjišťování rezortních a státních 
statistických výkazů. 

V tomto bodu byla asi podceněna všeobecná představa o obsahu samostatnosti 
a demokracie v oblasti školství, která se ukázala jako mylná. 

- stále se projevuje malá ochota řídících pracovníků škol k vytváření vhodných 
podmínek pro tzv. otevírání škol veřejnosti, tj. ke spolupráci a hlavně spoluúčasti 
rodičů, zletilých  a zájemců z vnějšího sociálního okolí školy. 

Obava vyvěrá zejména z pocitu ztráty vlastní autority, podceňování odborné 
kompetentností partnerů (což může být ve většině případů oprávněné, ale ono jde 
spíše o možnost vedení dialogu a využívání možností, které se spoluprací nabízejí, ne 
o přímé ovlivňování pedagogické práce učitelů a zásahy do ní z vnějšku). 

- Stále se projevuje obava z nezvládnutí nových povinností, pro které ředitelé 
a učitelé škol nejsou připraveni, v ekonomické a právní oblasti činnosti. Vysoké 
školy, které by měly učitele připravovat, jen zřídka věnují v rámci profesní přípravy 
těmto otázkám pozornost. 

Praxe však ukazuje, že pokud se vytvoří podmínky, aby kdo chce, takto jednat 
mohl, velmi rychle se ředitelé a učitelé řady škol naučí v tomto novém prostředí 
úspěšně pohybovat. 

- Stát musí rozlišovat podmínky pro práci škol, na nichž je plněna povinná školní 
docházka, a škol, které poskytují již odborné nebo kvalifikační vzdělání (většinou 
střední školy). Týká se to zejména možností provozování „podnikatelských aktivit“ 
v oblasti ekonomické autonomie, která, jak se ukazuje, je značně lukrativní pro 
vybrané druhy škol (vybrané odborné školy). V této oblastí musí být školy (veřejné 
nebo státní je nyní jedno), na nichž je plněna povinná školní docházka, jinak 
zvýhodňovány. Nalézt ale přijatelné a funkční formy je problémem i v zahraničí. 

- Bez ohledu na „osobní újmy“ byrokracie, která hájí tradiční normy s cílem 
zakrývat vlastní neschopnost pohybu v nových podmínkách, musí být, myslí-li 
rozhodující politické síly demokratizaci a liberalizaci společenského života vážně, 
prosazován stále širší prostor zejména pro pedagogickou autonomii škol 1. a 2. 
stupně. Měla by se projevovat nejen v již garantované metodicko-didaktické svobodě 
učitele v rámci vyučování, ale zejména v možnosti školy vytvářet si vlastní vzdělávací 
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program. Tím bude zajištěna permanentní dynamičnost reformní aktivity s ohledem 
na místní podmínky školy a zvýší se přitažlivost školy pro děti a jejich rodiče. 

- Věnovat ze strany zřizovatelů (většinou státu) dostatek prostředků na seriózní 
analýzy stavu a probíhajících procesů v oblasti řízení a správy školství, ale i v oblastí 
inovačních experimentů v oblasti vyučování. Cílem analýz musí být odstraňování 
příčin chyb a nedostatků a hledání produktivních řešení, a nikoliv zdůrazňování 
průvodních negativních projevů jako důkazů, že u nás je autonomie školy cizorodým 
prvkem. 

- Dosavadní praxe jasně ukázala, že klíčová otázka míry autonomie školy tkví 
v tom, jak sami učitelé a vedení školy chápou svoji pozici a místo školy v nové 
uvolněné situaci. 

Názory, s kterými jsem se setkal při diskusích na toto téma, se velmi různily, ale 
zcela zřetelně již převažují představy o samostatně se chovajícím, kompetentním 
a tedy i zodpovědném učiteli nad představami o učiteli, kterého je nutno vést, řídit 
a metodicky kontrolovat. 

- Procesy autonomizace školství u nás nebyly provázeny procesy evaluačními. 

Všechny tyto výše uvedené problémy velmi citlivě vnímali zejména pedagogové 
přímo ve školách, kteří se snažili na základe vlastního přesvědčení (a často bez 
pochopení a podpory školských úřadů a ministerstva) realizovat svoji cestu, 
vymykající se dosavadním zvyklostem a tím i kontrole úředníků. Ti, pokud se 
o podobných „extrémních výstřelcích“ dozvěděli, se většinou snažili a snaží dodnes 
celou záležitost zatlačit opět do zaběhaných mechanismů, na něž jsou zvyklí a pro něž 
mají vypracované normy a kolonky hodnocení. Učitelé a ředitelé škol, kteří se 
v České republice dostali nejdále v realizaci pedagogických nebo administrativních 
činností na základě vlastního přesvědčení, začali velmi brzy a intenzivně narážet na 
pro ně již úzké mantinely současné legislativy. Logicky se začali stávat nepříjemným 
„inovátory a experimentátory“ pro nadřízené složky, protože je nutili do odpovědi na 
otázky, které tyto složky většinou nebyly a nejsou schopny nejen zodpovědět, ale ani 
pochopit. Celá problematika se jeví o to složitější, o co více je učitelů a ředitelů, 
kterým současný stav nevyhovuje, ale i proto, že na druhé straně nejsou mnozí jejich 
kolegové schopni současné autonomní možností dané zákonem ani naplnit 
a realizovat. Tím se vlastně stávají tichými podporovateli šířících se názorů, že 
současní učitele a ředitelé škol vesměs vyžadují přesné pokyny pro svoji práci. Tento 
argument nemůže v žádném případě obstát před budoucností. Naše měnící se školství 
nyní vykazuje vzájemně propojené a stále fungující prvky „pedagogického pravěku“ 
(za termín děkuji paní ředitelce Věře Šumanové z Čelákovic), mezi nimiž probleskují 
stále častěji prvky nového výchovného paradigmatu nejen 20. století. ale jisté i století 
dalšího. Podobnou „symbiózu“ budeme v blízké budoucnosti již těžko hledat. Jde 
o to, aby se z ní vytrácely znaky pedagogického pravěku, a ne naopak. 

V pravý čas se objevil další impuls, nikoliv ze strany řídících orgánů, ale od 
učitelů a ředitelů škol - potřeba sdružit se v organizaci, která by rodící se autonomii, 
zejména autonomii pedagogickou a správní, hájila a prosazovala. Na České 
pedagogické scéně se představila Aliance autonomie škol. 

Na prvním setkání zájemců v Praze počátkem února 1994 bylo formulováno 
přesvědčení, že „kvalitní výchovu a vzdělání muže poskytovat jen škola, která 
samostatně a odpovědné rozhoduje jak o otázkách pedagogických, tak 
i organizačních, ekonomických a personálních“. Bez ohledu na zřizovatele školy se 
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postupně do Aliance sdružili ředitelé škol, kteří podle všeobecného mínění nejlépe 
reprezentují jejich zájmy. 

V průběhu roku 1994 byla pak ustavena nova profesní zájmová organizace 
Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ), jejímž prezidentem je František Tomášek, 
ředitel ZŠ v Brandýse nad Labem. Je jedním z předních protagonistů ideje široké 
autonomie škol jako základního předpokladu pro další existenci školy jako instituce 
v současné a budoucí otevřené, demokratické a pluralitní občanské společnosti. 
Vzhledem k současnému stavu legislativy vidí AŘZŠ z hlediska praxe mnohé 
překážky a slabá místa, o jejichž odstraňování usiluje. Jedná se zejména o následující 
problémy: 

1. Legislativně jasně formulovaný rámec vymezující prostor k pedagogické práci, 
jejíž metody a formy budou v kompetenci školy. 

2. Legislativně jasně vymezené kompetence jednotlivých řídících a správních 
úrovní v oblasti kontroly a hodnocení, čímž by se zamezilo subjektivnímu 
rozhodování jednotlivých úředníků. 

3. Legislativně jasně stanovená pravidla a povinnosti pro získání právní 
subjektivity školy jako prvního kroku k získání komplexní autonomie provozu školy. 

4. Legislativně jasně stanovené podmínky rovnoprávné existence autonomních 
škol se školami ostatními. 

5. Zrušení předpisů omezujících perspektivní finanční hospodaření školy a tím 
i jistoty školy na více let dopředu. 

Poslední bod, týkající se jasného vymezení pravomocí ředitele školy (nebo jejího 
kolektivního vedení a Rady školy. Složené ze zástupců učitelstva, rodičů a veřejnosti 
(jako zástupců zřizovatele), byl naplněn novelou zákona č. 564/ 1990 Sb. o státní 
správě a samosprávě ve školství z léta 1995, o jejímž vlivu na praxi při zřizování Rad 
škol a důsledcích z toho vyplývajících bylo publikováno již několik prací. V této 
souvislosti je nutné podotknout, že z prvního zákona č. 564/ 1990 Sb. o státní správě 
a samosprávě ve školství v roce 1991 Rady škol zcela vypadly. V dalších letech byly 
zřizovány pouze jako experiment asi na 2 % škol. V novele z léta 1995 se opět 
objevily a již i s rozhodovacími pravomocemi. Otázkou je jen to, zda tuto legální 
platformu dokáží učitelé, rodiče zletilí žáci a veřejnost skutečně využit ku prospěchu 
dětí a tím i celé školy. Problém, na který upozorňuje např. Unie rodičů ČR, tkví 
v tom, že Rada školy není zřizována přímo ze zákona, ale teprve na základě žádosti 
subjektu (čl. l7), což odporuje podle uvedených kritiku Vyšší právní normě, totiž 
Listině základních práv a svobod (čl. 21). která je dnes již nedílnou součástí Ústavy 
České republiky. Objevují se i další problémy vyplývající z nejasné formulovaných 
článku novely zákona. Jejich jasný výklad by měla poskytnout ministerská vyhláška 
o ustavení a činnosti Rad skol. 

Dalším velkým problémem, který souvisí s úrovní autonomie v blízké 
budoucnosti, jsou přímo účastníci tohoto procesu tedy učitelé, rodiče a žáci. 
Legislativa může poskytovat velmi široké pole pro realizaci autonomních škol, ale 
pokud bude zájem učitelstva a veřejnosti převzít za řadu procesů a úkolu vlastní 
přímou zodpovědnost nepatrný (ve smyslu, že o něm třeba jen není slyšet), zbudou 
z možností jen proklamativní články v zákonech. Vše tedy záleží na kvalitě lidí, 
s nimiž lze autonomii školy prosazovat a uskutečňovat. Jistou překážkou v tomto 
procesu lze spatřovat v nefungování ministerstva, které sice v čele má některé 
uznávané osobnosti, ale byrokratický aparát je tak rozsáhlý, že není schopen vysílat 
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vůči učitelstvu pozitivní signály, které by umožňovaly chránit novátorskou práci řady 
učitelů. Ministerstvo stačí svými silami na učitele a ředitele škol, kteří potřebují přímé 
vedení, ale zdaleka nestačí na svobodně samosprávné (autonomně) jednající 
pedagogy, kteří potom logicky „zlobí“ a představuji permanentní ohrožení „pořádku“. 

„Dnes již nelze pracovat tradičním způsobem: úředník navrhne, zpracuje, předloží 
a po schválení školí a realizuje. V těchto souvislostech se zdá, jako by projekt 
z podzimu 1994, který je veřejnosti znám pod názvem „ Kvalita a odpovědnost", 
v němž je řada velmi progresivních idejí, návrhů i slibů, nezpracovávalo současné 
vedení ministerstva, ale pouze se pod něj ve slabé chvilce nepozornosti podepsalo 
a poté, co jej vláda vzala pouze na vědomí, raději odložilo ad acta. 

Dalším problémem zavádění autonomizace škol jsou školské úřady jako 
mezičlánek, který byl zřizován s cílem sloužit školám v regionu, což samozřejmě již 
pro většinu úřadů neplatí. Školy vlastně potřebují tyto úřady jen pro získání financí, 
na které mají ze zákona nárok. A úřady stále více nařizují a stále méně zajištují. Že 
jim umožnění právní subjektivity základních škol (od ledna 1995) ubralo starostí 
s vedením hospodaření řady škol, pociťují většinou jako zásah do sféry svého vlivu 
a tím i snížení autority úřadu. Zase se potvrzuje známé pravidlo, že společenský 
pokrok je závislý na míře osobního zájmu jednotlivce. 

Poslední brzdu autonomie škol lze spatřovat v nekompetentní a nezainteresované 
kontrolní činnosti, např. prostřednictvím mechanismu inspekce nebo odmítavých 
postojů rodičů prostřednictvím Rady škol nebo Sdružení přátel školy a dětí. 
O transformující se inspekci, která se učí plnit nové úkoly, vyplývající z její změněné 
funkce, bylo již napsáno hodně a není úkolem této práce jí věnovat další pozornost. 

Z výše uvedeného tedy zcela jasně vyplývají tří současné tendence: 

l. Prosazování stále širší pedagogické, správní a ekonomické autonomie škol je 
součástí nezvratného procesu praktického uskutečňování nového paradigmatu 
výchovy a vedení a nelze jej s ohledem na požadavky nutného udržení sociálního 
rozvoje zastavit. Lze jej ale zpomalovat a brzdit. 

2, Kvalita procesu autonomie škol je závislá na kvalitě lidí, kteří tento proces 
realizují. Výraznou roli tedy musí sehrát noví učitelé a pedagogové, přicházející 
z vysokých škol, jež by měly organizovat výchovu budoucích učitelů s ohledem na 
výše uvedenou tendenci. 

3. Pokud si chce stát udržet vliv na chod škol a plnění výchovných a vzdělávacích 
cílů vzhledem k zájmům společností, musí se naučit reagoval v souladu s realitou 
vývoje světa (tedy i školství) a podporovat všechny cesty, které povedou k zvýšení 
kvality a efektivity škol jako společenských institucí. Bude-li se totiž státní aparát 
v této věci podpory chovat pasivně nebo odmítavě, podlehne velmi brzy tlaku 
nevládních iniciativ a organizací a ztratí vše, co za poslední dvě století v souvislosti se 
školstvím vybudoval a dosáhl. 
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IV. 
PERSPEKTIVY A SMYSL AUTONOMIZACE ŠKOLY 

PRO SPOLEČNOST 
 
Je zřejmě jasné, že nové pojetí vzdělávací práce, které v posledních letech proniká 

i do našeho systému, ovlivňuje zejména oblast metod a forem práce, které jsou uvnitř 
jednotlivých škol používány k dosažení úspěšnosti s měnícím se obsahem i organizací 
vyučování. Naše studie se těmito aspekty nových vztahů v oblasti vzdělávacího 
systému nezabývá, ale předpokládá je a vychází z nich. 

Položíme-li si otázku, proč je vlastně v zahraničí tendence k posilování autonomie 
školy a tím i celého školského systému vůči centrálním mocenským orgánům státního 
vlivu stále více posilována, najdeme jednoznačnou odpověď jen velmi obtížně. Její 
jádro bude skryto ve snahách posilovat možnost využití lidských zdrojů intenzivním 
způsobem, což předpokládá nejen delegování kompetencí podle principu subsidiarity 
na nižší správní orgány a tím i širší veřejnost, ale zároveň poskytování svobodného 
prostoru k výkonu těchto kompetencí s přiměřenou výší zodpovědnosti za vlastni 
rozhodování. Liberalizace společenského života není totiž možná bez přímé 
spoluúčasti zainteresovaných lidí na rozhodovacích procesech. A s nimi je 
bezprostředně svázána nejen širší svoboda vlastního prostoru, ale i vyšší přímá 
zodpovědnost. 

Následující grafické znázornění přehledně ukazuje, jaký je vztah mezi státem, 
který používá selektivní způsob řízení, a školou, která směřuje k širší autonomii, jejíž 
identita je zvyšována a která postupně přebírá moderní formy zodpovědnosti za 
většinu vlastních interních a externích procesů (graf č. 1). 

V jednotlivých rozích grafu jsou uvedeny čtyři fenomény, které jsou předmětem 
i této všeobecné metodologické studie. Těžiště studie totiž spočívá na předpokladech 
realizace interní (a částečné í externí) evaluace školy. Jde o fenomény autonomie, 
školní management, interní evaluace, externí evaluace: 

GRAF č. 1. 

 
Vodorovná linka představuje dělící čáru mezi makro- a mezoúrovní. tj. nejvyšší 

a střední úrovní řízení. Nad touto linkou se nacházejí státní perspektivy (cíle), z nichž 
se odvíjí státní vzdělávací politika (pokud nějaká existuje), a pod touto linkou se 
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rozprostírá prostor pro činnost zřizovatelů škol, vedení škol a celé školní obce, tj. 
společenství učitelů, rodičů a žáků. 

Levý horní roh je vyhrazen pojmu autonomie. Je jím míněn princip široké 
svobody projevu a možnosti odmítnutí různých nařízení shora, pokud nejsou funkční 
vzhledem k místním podmínkám školy. V současné době je autonomie v některých 
zemích (Nizozemí) označována jako „selektivní způsob řízení“, aby bylo jasné, že 
určité principy vzdělání platí dále ve vyšší, státní rovině. 

V pravém horním rohu se nachází značně obsažný pojem externí evaluace. Je jím 
vyznačen princip nezrušitelného vztahu (horizontální postavení) mezi větší autonomii 
garantovanou státem a povinností školy zodpovídat se z činnosti (accountability), což 
je v rozvinutých zemích obvykle legislativně podloženo. Pomocí externí evaluace 
garantuje stát způsobilost, která je ostatně ovlivňována i prvky selektivního řízení 
(autonomie). 

Prostor pod hormonální linkou znázorňuje prostor pro důsledky nových způsobů 
a forem práce ve vzdělávacím systému. V podstatě jde o metody a formy pedagogické 
práce odpovídající specifickým zájmům učitelů, místním podmínkám a charakteru 
žáků. 

Vertikální linka znázorňuje spojení mezi státem a jednotlivými vzdělávacími 
zařízeními. Omezováni státních nařízení posiluje školní management, který sám může 
vydávat větší množství nařízení a pravidel, jež byla dříve v kompetenci místních nebo 
státních úřadů. Pro vnitřní správu, která povede k profesionalizaci školního 
managementu, je ovšem nutné speciální školení formou krátkodobých kurzů, jejichž 
obsahem budou nejrůznější teorie školní správy a jejich důsledky. Důležité je, aby 
kurzy zprostředkovávaly ty informace, kterými dřívější školní managementy 
nedisponují, protože řada procesů nebyla v jejích kompetenci. Např. vlastní 
personální plánování vyžaduje zcela jinou informační úroveň, než jakou vyžadoval 
systém, v němž byly všechny proměnné zpracovány a státní správou a pomocí 
reglementu dosazeny do finančního rozpočtu. Dále je již asi jasné, že první 
podmínkou pro získání správných závěrů z oblasti organizační, personální 
a vzdělávací je sebereflexe vyučovací skutečnosti, tedy vlastní interní evaluace. 
Protože se pro pracovníky vedení školy a celého školního managementu stává 
problém sebereflexe nejdůležitějším úkolem, je logickým důsledkem této tendence 
i snaha po realizaci procesů vnitřní evaluace, což bylo ještě před několika málo lety 
zcela neznámé (protože to bylo vlastně nežádoucí a tím prezentováno jako 
nepotřebné). 

Data a informace, získané vnitřní evaluací, se mohou stát dobrou základnou 
a východiskem pro realizací externí evaluace, která je zase důležitá z hlediska 
potřebného nadhledu pro makrostrukturu. Tento vztah vyjadřuje vertikální linka mezi 
vnitřní a vnější evaluací. I když potřeby vnitřní správy školy nekorespondují většinou 
s potřebami společenskými z hlediska zodpovědnosti, existuje přirozeně řada 
společných poli a zájmů. Tím spíše, že externí zodpovědnost má částečné charakter 
specifické evaluace, související s daným zařízením, přičemž mohou být získána nová, 
hlavně kvantitativní data, jež mohou podněcovat k rozdělování a přidělování dalších 
informací. Čtyři rohové body grafu tedy obsahují všechny zásadní aspekty nového 
jednacího rámce v oblasti správy a řízení vzdělávacího systému. Aniž budeme, kvůli 
kontextu, ztrácet ze zřetele levou stranu grafu, hlavní důraz klade tato studie na jeho 
pravou stranu. 
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Je zcela očividné, že způsob a styl, jakým jsou dnes řízeny školy, není zcela 
přizpůsoben úkolům, před které jsou učitelé a vedení školy postaveni zejména při 
vzrůstající autonomii. Nejen v ohlasu kontroly kvality, ale i v dalších aspektech 
reglementu se projevuje snaha po tom, aby zodpovědná rozhodnutí vznikala na co 
možná nejnižší úrovní, tedy uvnitř jednotlivých vzdělávacích institucí a jednotlivých 
organizací vzdělávacího systému. Důsledkem podobného trendu potom je zvýšení 
zodpovědnosti zřizovatele školy, který se stává právnickou osobou, na níž se vztahují 
příslušné státní předpisy. V praxi, např. v Nizozemí, zřizovatel školy (obec. nadace, 
spolek apod.) přenášel řadu rozhodovacích pravomocí, dříve než je sám formálně 
potvrdil, na vedení jednotlivých škol. Logickým důsledkem pak bylo, že uvnitř škol 
musely být hledány nové formy managementu, pokud škola chtěla adekvátně reagoval 
na novou situaci a nechtěla zaostávat. 

Jednotlivými aspekty samostatného školního managementu mohou být např. 
relativní svoboda v oblasti personálního plánování, utváření „filozofie výchovy“ 
školy, profilace školy na veřejnosti, rozdělování kompetencí mezi vedeni školy 
a učitele, organizační struktura školy a všechny personální důsledky výše uvedených 
aspektů. Těmto problémům se ale naše studie nebude věnovat. Pozornost soustředíme 
na aspekt, který také vyžaduje v rámci školy příslušnou potřebu, totiž na kvalitu 
a péči o ni, na hodnocení a kontrolu kvality a na její zlepšování. I tento aspekt kvality 
spadá do kompetence školního managementu, který v péči o její úroveň nese 
zodpovědnost. Není proto divu. že jsou již v zahraničí organizovány kurzy na úrovni 
národní, ale i mezinárodní, v nichž se pracovníci školního managementu seznamují 
s obsahem, metodami a formami hodnoceni kvality v rámci školy (další vzdělávání) 
a budoucí ředitelé škol jsou již s těmito „novinkami“ seznamování v průběhu vlastní 
vysokoškolské přípravy (základní vzdělávání). 

Velkého významu nabývá v současnosti vzájemný vztah mezi externím 
hodnocením kvality pomocí příslušných evaluačních technik, které vlastně vychází 
z povinnosti skládat účty státu a společnosti, a mezi interním hodnocením kvality. 
Které se ukazuje jako nezbytné v souvislosti se vzrůstající autonomii školy a závěry 
rozhodnutí, jež vyplývají z vlastní zodpovědnosti školního managementu. 

Je rozhodně nedorozuměním domnívat se, že tzv. sebeevaluace (vnitřní evaluace), 
kterou realizuje sama škola, má význam jen ve vztahu k povinnosti veřejné kontroly 
účtů. Tato evaluace má totiž mnohem větší význam pro rozhodování o celkové úrovni 
školy a změnách v této úrovni. K negativním projevům patří, že se dodnes školy 
vyznačují nedostatečnou vnitřní evaluací vlastních aktivit. Není potřeba být velkým 
znalcem našeho vzdělávacího systému, abychom pochopili. že kritické hodnocení 
vlastní práce evaluačními technikami sebereflexe nepatří zrovna k pozitivním 
charakteristikám našeho vzdělávacího a zejména školského systému. To se bude 
v krátké době, vzhledem k probíhající vnitřní transformaci škol, zřejmě radikálně 
měnit ve prospěch realizace sebeevaluačních procesů. Roli katalyzátoru celého 
procesu mohou sehrát i vnější jevy, často školami hodnocené jako negativní 
problémy, které určitým způsobem školství ovlivňují, např. strach z nedostatku žáků 
(zejména při současném systému financování škol), stoupající úroveň zájmu rodičů 
o dění ve školách a zvýšený zájem místní veřejnosti včetně sdělovacích prostředků 
o školství jako takové. 

Motivace pro kritickou sebereflexi vlastních aktivit by ale měla mnohem více 
vycházet ze zásadního postoje celého zařízení, jež by mělo spočívat na ideálních 
východiscích služby veřejnosti. Mělo by se stát zcela přirozeným, že se sebereflexi 
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učitelů, ale i žáků bude věnovat větší pozornost, Zejména ti, kteří jsou součástí 
organizace školy by měli o způsobech řešení vyvstalých problémů uvažovat a zajímat 
se o ně i mimo vlastní vyučovací hodiny. 

Bude-li chtít ředitel školy na základě poznaní nutnosti výše uvedených postojů 
a procesů o nich přesvědčit učitele školy, musí počítat s oponenty, jakmile se diskuse 
bude zabývat jen teoretickým objasňováním pojmů. K praktickým důsledkům pak 
dojde v rámci školy velmi zřídka, částečné to vyplývá z vlastně pozitivního naladění 
učitelů. Hlavním cílem většiny učitelů, zejména těch, kteří studovali jeden nebo dva 
aprobační předměty na relativně vysoké úrovni: zprostředkovat žákům svoji lásku 
k oboru a jakékoliv vnější narušování vlastní práce považují za nemístné obtěžující 
intervence. „Za to nejsem placený“, zní možná reakce učitelů. Tak je vlastně 
legitimováno ostré oddělení pojetí vyučování, probíhajícího na bázi odborných 
předmětů s přesně vymezenými vyučovacími hodinami pro jednotlivé (odborné) 
učitele, a příslušných postojů. Prosazení zájmu o sebereflexní evaluační procesy proto 
vyžaduje nejen odvahu a schopnost přesvědčit, ale i zásobu pozitivních argumentů ve 
prospěch nově organizace vyučovacího procesu. Po desetiletí se politická scéna 
a doprovodné externí instituce zbytečně snažily zlomit tento profesionální postoj 
jednotlivých učitelů, který ovšem odpovídal logice doby. Existovalo jen málo důvodů 
k pozitivní motivaci učitelů ve prospěch nových změn ve vlastní práci a celkové 
organizace, pokud stoupalo pracovní zatížení učitelů a vzrůstala jejich frustrace. 
Norský pedagog Per Dalin se ve své knize k tomuto problému vyjadřuje následovně: 
„Prosazovatelé nových trendů vůbec nic neztratili a všechno získali: následovníci 
(učitelé) nezískali nic a všechno ztratili“ Dalin dochází na základě těchto úvah 
a dalších analýz k závěru, že zaměstnání učitele není vlastně žádným zaměstnáním ve 
vlastním smyslu slova. Nemyslím si totéž. Lze totiž stále oprávněně kritizovat 
zvyklosti celé řady učitelů, kteří se sotva kdy zajímají o aspekty a problémy, 
přesahující jejich obor, jež by mohly spadat do oblasti managementu. To mají ostatně 
učitelé společné s mnoha dalšími profesemi, že se omezují jen na své vlastní separátní 
a specifické obory a disciplíny. Lze se v tomto případě ztotožnit s názory amerického 
„školního politologa“ H. Minzberga, který tvrdí, že takto naplňují vzdělávací instituce 
a učitelé uvnitř tohoto systému podmínky pro existenci „profesionální byrokracie“.  

Minzberg se dále pokouší vysvětlit, proč ztroskotaly inovační procesy v té formě, 
v jaké byly v minulých letech prosazovány. Tím ale nelze dokládat, že by v oblasti 
vzdělávání nedošlo v minulých letech k žádným změnám a že by ze strany učitelů 
a pracovníků škol vůbec nebyla věnována žádná pozornost problémům, které 
přesahují rámec jejich vlastních oborů. Faktem ovšem zůstává, že dodnes významné 
nezapůsobila snaha změnit postoje učitelů směrem ke skupinové zodpovědnosti za 
celkový vzdělávací proces. 

Předpokládá se. že se tento postoj bude v současnosti rychle měnit. Existuje totiž 
již mnoho dobrých důvodů k tomu, aby se učitelé zajímali také o problematiku 
školního managementu. Lze ji shrnout pod aspekt celospolečenských změn a jejích 
následného tlaku v jednotlivých rezortech, který přichází z několika stran najednou. 
Zajímavé je také zjištění, že řada škol se začíná na veřejnosti prezentovat tak, že 
zdůrazňuje u učitelů kolektivní diskuse nad problémy každodenní vyučovací praxe. 
Následkem nového pojetí státní politiky ve vztahu ke školství (tomu se zdánlivě 
vymyká poslední praxe v Anglii, ale podrobnější analýza povrchního hodnocení 
anglické problematiky to vyvrací) je, že začíná být v zájmu jednotlivých učitelů, aby 
se mnohem intenzívněji zabývali školskou problematikou přesahující jejich úzký 
profesní zájem. Zřizovatelé škol a vedení škol, kterým se zatím nedaří probudit 
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a posilovat u učitelů pocit spoluzodpovědnosti za veškerou realitu vlastní školy 
a školství jako systému vůbec, si vlastně pod sebou řežou větev a v nastávajícím 
existenčním zápase to nebudou mít jednoduché. Úspěchy budou sklízet školy, kterým 
se podařilo nebo rychle podaří odvést učitele z „lavice obžalovaných“ (srov. situaci v 
Anglii) a garantovat jim širší spoluúčast na vedení školy s tím, že převážná většina 
jejich zajmu o odborné kompetence bude vedením školy respektována a zachována. 

Ve společnosti, v níž jednotlivé školy plní vlastní misijní úkoly, pro něž byly 
založeny, vykazují vlastní profil, který nabízejí „zákazníkům“, musí vzniknout 
kolektivní souznění, na němž se podílejí i všichni učitelé. Je vyžadován pocit 
spoluzodpovědnosti všech, kteří se chtějí stát součástí dané organizace. 

V tom také spočívá první důvod pro to, aby byl systém sebeevaluace brán ve škole 
zcela vážně.  

Existuje ještě druhý důvod pro vlastní sledování hodnocení kvality ve škole, totiž 
tlak vnější evaluace z hlediska prosazení státních (celospolečenských) zájmů. 

Existují totiž země, jako např. USA, kde výsledky vnější evaluace jako 
pokračování interní evaluace umožňují příslušným organizacím (boards of 
accreditation) vyslovit rozhodnutí nad evaluovanou školou, což v praxi znamená 
získání nebo ztrátu státní finanční podpory. Škole, která není akreditační komisí 
uznána, třeba jen z důvodů nedostatečné odbornosti učitelů, může být odebrán nejen 
státní finanční příspěvek, ale i právo veřejných (tj. státem uznávaných) zkoušek a 
právo vystavovat vysvědčení. Škola sice může existovat bez státního uznání dále, ale 
na zcela jiné bázi. 

V Nizozemí byl při zavádění vnitřního a vnějšího dohledu nad kvalitou zvolen 
jiný systém, alespoň u škol, u nichž se evaluace stala zákonnou povinností. U škol 
druhého stupně je nyní zaváděn velmi podobný systém jako výše uvedený americký. 
Hovořilo pro něj několik významných argumentů. V Nizozemí se školství těší 
výrazné svobodě a volnosti, garantované ústavou. Svoboda a volnost nachází své 
hranice ve „způsobilosti“ vzdělání, jehož úroveň musí být naplněna. V zákonech jsou 
uvedeny různé prostředky, kterými je možné dosahovat dohledu nad kvalitou vzdělaní 
(způsobilost vzdělaní). Patří sem především uznání samostatnosti školy 
v rozhodovacích kompetencích bez čehož by nizozemský zákon byl vlastně nesmysl. 

Protože nizozemské školství vykazuje neuvěřitelnou pestrost vyučovacích metod a 
forem, jsou diskuse o otázce „nejlepší metody“ zcela kontroverzní, a to od východisek 
až po cíle. Navíc i jedna metoda má obvykle v různých školách velmi variabilní 
podobu. Posudky třetí strany jsou tedy v Nizozemí velmi zpochybňované, a to i z toho 
důvodu, že vyučování je zde chápáno jako široce komplexní aktivita. která má tolik 
východisek a cílů, že jednoznačné posudky o kvalitě nemohou poskytovat žádné 
závěry pro další postup státních orgánů v oblasti financování příslušné školy, 

Tak byl v Nizozemí vytvořen stav rozumného kompromisu, postaveného na 
vzájemném respektování se mezi státem a jednotlivými školami. Obě strany se 
navzájem informují o svých idejích a záměrech a ponechávají si velký prostor 
k uskutečnění autonomních východisek, aniž by ohrožovaly druhou stranu v jejím 
svobodném rozhodnutí. Hovoří se o permanentním dialogu, který zřejmě nejlépe 
reaguje na potřeby a požadavky pluralitního a liberálního veřejného školství. 

V rámci tohoto dialogu je evaluace brána velice vážně, neboť jen ta škola, která 
disponuje pravdivými daty o vyučovacím procesu, vyučovacích cílech a výsledcích, o 
východiscích a působení teorie a praxe, může být v tomto dialogu důvěryhodným 
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partnerem. Tento způsob je zatím ve světě školských systémů ojedinělý a vzhledem 
k dlouhodobým demokratickým a liberálním tradicím nizozemské společnosti asi 
dlouho ještě unikátním jevem zůstane, i když o něj jeví zahraniční experti neobvyklý 
zájem. Americký systém „board of accreditation“, který existuje již více než 80 let, se 
v současnosti nachází v krizi a možnosti řešení hledá i v nizozemském „partnerském“ 
modelu, 
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V. 
PROBLÉMY PEDAGOGICKÉ AUTONOMIE ŠKOLY 

 

Dosud jsme věnovali pozornost převážně autonomii na úrovni školského systému 
a jednotlivých škol zejména v oblasti ekonomické a správní. Protože se domníváme, 
že nejpodstatnější pro změnu myšlení a chování učitelů, rodičů a žáků je míra 
pedagogické autonomie uvnitř školy, o níž se dosud v souvislosti s autonomizací 
školy mluvilo jen velmi málo, budeme jí nyní věnovat vyšší pozornost. 
Řada jednotlivých prvků pedagogické autonomie byla již částečně zmíněna 

v předchozích částech práce. Nyní bychom chtěli poukázat na další možné aspekty, 
které se k pedagogické autonomii a jejímu zavádění váží. 

Co vlastně pro školu znamená pedagogická autonomie? Protože je tato 
problematika obsáhle diskutována i v zahraničí a polemiky jsou vedeny nikoliv 
o obsah pedagogické autonomie, ale více o její míru a hranice ve smyslu optimalizace 
procesů vzhledem k udržení funkčnosti systému., pokusíme se poskytnout českému 
čtenáři k přemýšlení několik myšlenek a tezí. 

Na začátek poněkud utopistickou vizi nebo pedagogickou pohádku: Autonomní 
škola formuluje své pedagogické cíle sama a ve vlastní režii utváří obsah a formu 
svého působení. Tím získává vlastní profil. Stará se o vnitřní kontrolu své práce 
a samostatně hospodaří se svěřenými veřejnými prostředky. Vedení školy je obvykle 
potom voleno z řad kolegia školy na dobu určitou. Škola provádí vlastní personální 
politiku. tj. přijímá a propouští učitele a další zaměstnance školy. Učitelé tak již 
nejsou v pozicích úředníků, ale tarifních zaměstnanců. 

Školy tvoří komorovou jednotku. Školní komora je samostatným správním 
zařízením. Vzniká místo státní správy a inspekce. Školní komory jsou voleny 
jednotlivými školami. K nim se připojují mimoškolní členové. Komora slouží jako 
kontrolní, poradenské a podpůrné středisko pro jednotlivé školy. Asi 5 až 6 škol (byla 
by to asi čtvrtina komorové jednotky) by bylo každoročně evaluováno. Komora má 
právo prosazovat změny podle výsledků evaluace nebo i školy uzavřít. Jednotlivé 
komorové jednotky se spojují do komorových okresů, které organizují spolupráci 
komor a zastupují zájmy škol vůči státu. 

Stát opouští od správy škol a ponechává si vliv jen na rámcovou legislativu. Státní 
inspekce již není nutná, její pracovníci mohou odejít učit. Politizace a stranickost 
školství je ukončena. 
Škola ale přesto zůstává školou veřejnou. Je veřejně financována, protože jedině 

tak je zaručena na úrovni povinné školní docházky rovnost šancí pro všechny děti. 
Zřizovatelé veřejných škol jsou zároveň i veřejnými zřizovateli. 

Od takových veřejných škol je vyžadováno hospodářské provozní myšlení 
a ekonomické chování, za což je zodpovědný školský management. Škola je chápána 
zejména jako služba veřejnosti a podle toho se k ní společnost také chová: čím větší 
péči jí věnuje, tím kvalitnější služby může očekávat. 

Ústřední otázkou se potom stává, jak má být taková škola a následně celý systém 
organizován a utvářen, když se z jeho správy vytratil stát. Jak budou řešeny funkční 
deficity, které se ukážou až tehdy, když sát správu školy opustí, a které byly na stát 
vázány? Odpověď na položenou ústřední otázku by měla zohledňovat tři požadavky: 
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1. Ve škole musí mít řešení problémů, týkajících se procesů vyučování, přednost 
před ostatními problémy. 

2. Vyučovací procesy musí určovat podobu správy a řízení školy a ne naopak. 
3. Reforma celospolečenských vzdělávacích procesů musí vycházet z požadavků 

pedagogické praxe a ne ze zájmu politicko-administrativního aparátu nebo parciálních 
ideologických zájmů. 

Konec pohádky. 
 

Čím je pedagogická autonomie školy vlastně definována? Především 
pedagogickým sebeurčením, což v praxi neznamená nic jiného, než že škola sama 
formuluje, realizuje, kontroluje a zodpovídá za veškeré pedagogické procesy s jejich 
návazností na sociálně pedagogické a terapeutické momenty se všemi jejich cíli, 
prostředky a formami, a to bez dohlížecího nebo kontrolního mechanismu státních 
institucí. 

Toto pedagogické sebeurčení potom nutí školu, aby jedním z ústředních problému 
její práce byla stálá reflexe výchovné a vyučovací činnosti pomocí autoevaluačních 
procesů, a to ve vztahu ke konkrétnímu okolí školy, konkrétním žákům 
a zaměstnancům. Tyto bezpodmínečně procesy nutí potom učitele chovat se ve škole 
homogenně ve smyslu vzájemné podpory, spolupráce, týmového řešení všech 
nastalých problémů a společné zodpovědnosti za stav a rozvoj školy vůbec, 

Pracují-li školy v podmínkách pedagogického sebeurčení, musí vést neustálé 
diskuse o hodnotách a vlastní kvalitě, protože poptávka po službách každé školy je 
regulována také prostřednictvím výchovných hodnot a těch školních pravidel, na 
nichž se škola a rodina shodují a která přispívají k pedagogickému étosu školy. Tak se 
škola stává také místem, kde lze vytvářet předpoklady pro občanskou společnost 
(civil society), zatím co jiné společenské instituce svoji funkci pro utváření hodnot 
a hodnotových vazeb ztratily (např. církve nebo politické strany) nebo na sebe tyto 
funkce nemohou brát (např. parlament). Škola se tak stává místním centrem diskusí 
o etice a společenských hodnotách vůbec. Proto musí být veřejná škola světonázorově 
a nábožensky zcela neutrální. Tím, že toleruje nejrůznější světonázorové koncepce a 
učí toleranci jako demokratické hodnotě v praxi, výrazně přispívá k dohodám 
o všeobecně prospěšné hodnotě vzájemné podpory, spolupráce a soužití. 

 
Školy musí disponovat diferencovaným a odstupňovaným výchovným plánem, 

který je podle možností konkretizován do výchovných plánů pro jednotlivé děti. 
Takový školní nebo individuální výchovný plán formuluje způsoby chování, možností 
jednání a postoje a uvádí, jak by měly být vyžadovány. Reaguje na psychické 
a sociální danosti dětí a mládeže a je vlastně školní odpovědí na výchovné problémy, 
protože může formulovat příkladné nebo modelové tréninkové terapie nebo uvolňující 
cvičení vůči poruchám reakcí u např. hyperaktivních dětí nebo možnosti školy 
v rámci vztahových terapií mezi rodiči a dětmi. 

 

Autonomní škola by měla být definována také kurikulární autonomií. Současné 
učební plány, podléhající povolení úřadů, jen málo umožňují jednotlivým školám 
profilovat se podle vlastních místních možností. Za učební plán (know how školy) by 
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měla zodpovídat škola sama. V rámci celkové kontroly kvality škol prostřednictvím 
profesních institucí (komory, svazy apod.). Přitom je smysluplné dále pracovat se 
současným kurikulem a postupně ho přizpůsobovat měnící se situaci. Vytváření zcela 
nového kurikula v sobě nese velké nebezpečí přerušení komunikačních vazeb mezi 
generacemi a navíc enormně zvýšené okamžité náklady na nové vybavení škol, lze 
využívat stávající materiál a postupně jej měnit, stejně jako v ostatních sférách 
společenského života. 

Vysvědčení autonomních škol poskytují informace a učebním procesu 
a dokumentují ukončení určitého vzdělávacího období. Neměla by automaticky 
umožňovat vstup na vyšší školy, čímž bude značně omezena přizpůsobování 
diferenciace žáků nižší školy nárokům školy vyšší. Vysvědčení autonomních škol tak 
budou postupně ztrácet význam státní listiny, školy budou organizačně a právně 
odlehčeny a posílí svoji povinnost pedagogické odpovědnosti. 

Pomocí šancí svých absolventů na trhu práce a trhu studijních míst získává škola 
přehled o vlastní výkonnosti a kvalitě. Tak reguluje přirozený vztah nabídky 
a poptávky zájem školy na vlastní úspěšnosti. Když šance absolventů klesají, musí 
škola změnit styl a obsah vlastní práce, ale již nemůže zabránit tomu, že určité žáky 
(absolventy) poškodila! Jak je možné takovému stavu zabránit? V zásadě tomu nelze 
zabránit úplně, protože špatnou práci nemůžeme nikdy úplně vyloučit. Když totiž 
někdo začne navštěvovat určitou školu, podstupuje sám riziko, že narazí na špatné 
učitele nebo na špatnou školu vůbec. U autonomních škol se riziko snižuje na 
minimum tím, že v ni permanentně probíhají „kontroly kvality“ školou samotnou, 
profesními orgány a zejména veřejným zájmem (tedy trhem). 

Určení délky školní docházky až k dosažení ukončení určitého stupně vzdělání 
závisí potom v rámci státem vymezeného zákonného rozpětí na samotné škole. 

Důležité také je, aby školy vypracovávaly vlastní pracovní programy s časově 
vymezenými cíli. Jednalo by se o program školy, v němž by byly formulovány 
pedagogické a jiné cíle školy, způsob a doba pro jejich realizaci a dosažení. Pomocí 
takového programu může potom probíhat vlastní sebekontrola a autoevaluace zevnitř, 
ale i zvenčí. Současná legislativa v České republice např. umožňuje předkládat 
veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy, což je jistě velký krok k sebekontrole škol, 
bohužel však ojedinělý. Řada jeho možností nebude fungovat, protože nejsou 
umožněny další systémové změny, např. tvorba vlastních programů školy, které by 
v kombinaci s výroční zprávou byly ideálním sebekontrolním mechanismem 
a vynucovaly by si tolik proklamovanou autoevaluaci škol. 

Pomocí formulovaného a uplatňovaného školního étosu, pomocí speciálně 
rozvíjených výchovných plánů a programů školy, vhodného kurikula a konkrétnímu 
prostředí přizpůsobených metod a forem získávají školy vlastní profil, vlastni 
specifičnost a originalitu. Tento profil se stává konkurenčním pro další školy. Proto 
autonomní prostředí zvyšuje i snahy škol být dobrými a kvalitnějšími, což 
předpokládá hlubší pedagogické myšlení škol, než je dosud zvykem. 

Důsledkem pedagogického sebeurčení škol je faktická likvidace státního dozoru 
na straně jedné a zvýšená potřeba podpůrných institucí (poradenství, evaluace 
a kontrola) na straně druhé. Stále více odborníků (nejen teoretiků, ale i praktiků) se 
přiklání v této souvislosti k organizaci profesních institucí nestátního charakteru, 
např. komor, částečně již známých z jiných sfér společenského života (advokacie, 
zdravotnictví, obchod apod.), které by podpůrné systémy zajištovaly. 
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Autonomní školy jsou dále definovány personálním sebeurčením, což v praxi 
znamená, že školy samotné zodpovídají za úroveň a stav učitelů a nepedagogického 
personálu a mají rozhodující vliv na jejich přijímání a propouštění. 

O dalším charakteristickém znaku autonomních škol, totiž o administrativním 
a ekonomickém sebeurčení bylo již hovořeno v předcházejících kapitolách. 

Je ale jasné, že postupné zavádění správní, ekonomické a pedagogické autonomie 
jednotlivých škol předpokládá i změny v organizaci a myšlení společnosti. Zde 
vyvstává otázka míry únosnosti autonomie škol vzhledem k potřebám a „zralosti“ 
společnosti (veřejného prostředí). Jedná se obecně o problém průchodnosti z hlediska 
vůle politických a společenských sil a organizací. Opět se dostáváme k otázce tzv. 
optimalizace vzájemného poměru potřeb společnosti a školy. Míru nebo hranici 
únosnosti lze vymezovat např. pomocí výkonnostních standardů (obsahujících 
kvantitativní i kvalitativní prvky), které jsou jako celospolečenský konsensus dány 
školám jako minimální výkonnostní cíle pro získání veřejných prostředků na činnost. 
Pedagogická autonomie školy je potom vymezena vlastní zodpovědnosti (a tím 
i svobodou) za organizaci procesů, které povedou k dosažení těchto standardů. Škola 
pak má svobodu v určování vlastního obsahu, forem a metod, které podle ní nejlépe 
povedou k dosažení daných cílů. Pomoci vlastního programu a výročních zpráv je 
zajištěna sebekontrolní činnost a permantní snaha po zvyšování kvality. 

Dalším problémem, který s otázkami pedagogické autonomie vyvstává, je míra 
a rozličnost obsahu pedagogické autonomie podle různých typů a druhů škol a úrovní 
vzdělání. Je jasné, že v rámci plnění povinné školní docházky budou mít školy jistá 
omezení, daná právě funkcí škol, poskytujících povinnou školní docházku, tedy 
plnících veřejnou zakázku. V našem případě např. střední školy prosazují 
pedagogickou autonomii více v oblasti obsahové, protože jejich funkce spočívá 
v přípravě na profesionální zaměření mládeže. Navíc se mezi jednotlivými středními 
školami bude také projevovat rozdíl v obsahu pedagogické autonomie, např. 
gymnázium nebo střední odborná škola se liší v míře závislosti na trhu práce apod. 
Tyto problémy jsou nyní předmětem rozsáhlých diskusí v zahraničí a je potěšitelné, 
že začínají i u nás. 

Posledním problémem, který pedagogická a správní autonomie přináší, je otázka 
osobního angažmá a chápání smyslu autonomního chování. Je již věcí 
zainteresovaných lidí ve škole, do jaké míry budou snášet uvnitř školy, která má 
zvnějšku garantovanou jistou míru autonomie, autoritativní jednání vedení školy. 
Jedinou zbraní je vzájemná podpora učitelů, požadavky na stálou kooperaci, týmovost 
rozhodování, kolektivní spolupůsobení a nedílná zodpovědnost. Tyto dovednosti lze 
získat tréninky, jejichž různé formy jsou již dnes učitelům i řídícím pracovníkům 
nabízeny. Je otázkou, nakolik s těmito perspektivně nutnými změnami koresponduje 
současný ministerský návrh na další zkvalitňování učitelstva prostřednictvím 
atestačních procesů. 

S autonomním chováním učitele úzce souvisí jeho profesionální přístup 
k vyučování, založený na vlastním přesvědčení svobodně se rozhodovat o jeho 
formách a metodách podle konkrétních dětí a místních podmínek. Hlavním 
problémům budeme věnovat následující kapitolu. 
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VI. 
ZÁKLADNÍ PROBLÉMY AUTONOMNÍHO UČENÍ V 

SOUČASNOSTI 
 
V první kapitole bylo již řečeno. že řecké slovo auto-nomos znamená „žijící podle 

vlastních zákonů“ a je protikladem k hetero-nomos, což znamená „být závislý na 
jiném než vlastním mravním zákoně“. Poslední kapitolu naší práce věnujeme 
problematice tzv. autonomního učení, které se od 60. let našeho století dostává stále 
více do popředí zájmu učitelů a pedagogů. 

Autonomní učení obsahuje nejen samostatné učení, ale jde mnohem dále, protože 
v sobě obsahuje hledání vlastních zákonitostí a tím i rozsah vlastní zodpovědnosti za 
vlastní chování a jednání. Ve škole to znamená utvářet takové podmínky k učení ve 
skupině, které odpovídají nejen potřebám třídy, ale i jednotlivců, přičemž je 
zdůrazňována vlastní zodpovědnost.  

Autonomního učení lze dosáhnout jen v atmosféře plné pedagogické autonomie 
učitele. 

Americký psycholog Carl R. Rogers ukázal v řadě svých seminářů, kurzů 
a knížek, jak lze podobnou atmosféru ve skupině školní třídy budovat a uskutečnit. 
Rozhodující podmínky pro sebezodpovědné a seberegulující učení mohou být v rámci 
společenství, postaveného na bází svobody a zájmu, vytvářeny společně učiteli 
a dětmi. Klíčovým slovem je učení směrem k osobnosti. V centru zájmu je jednotlivé 
učící se dítě a celá učící se skupina. Takové učení vykazuje podle Rogerse 
individuální angažovanost, což se projevuje další vlastní motivací, sebehodnocením 
a smysluplností působení na celou osobnost dítěte. 

V následujícím přehledu si ukážeme určující rozdíly mezi tradičním školním 
učením a autonomním učením podle Rogerse na základě výpovědí dětí z jedné 
švýcarské školy. 

 

AUTONOMNÍ UČENÍ TRADIČNÍ ŠKOLNÍ UČENÍ,, 
„Když se naše kuřátka vylíhla, chtěli jsme si 
je nechat. Proto jsme navrhli, že postavíme 
školní kurník.“ 

„Co budeme ve škole probírat, určuje 
učitel. Naše nápady nejsou 
akceptovány.“ 

Učení na základě příležitosti. Učení podle pevného plánu. 
„Matematice se musím věnovat více než 
ostatní. Protože to chci zvládnout, pracují 
každý den a ještě l trochu doma." 

„Učitel nám každý den řekne, jaké 
domácí úkoly musíme udělat.“ 

Učení podle vlastní úvahy. Učení podle předpisu. 
„Učitel s námi prohovoří týdenní plán. 
Vidíme tak, proč týden probíhal dobře nebo 
ne a podle toho stanovujeme úkoly pro týden 
příští.“ 

„Učitel nám na začátku hodiny vždy 
říká, co máme dělat.“ 

Spoluúčast na plánování učení. Učební práce: podle cizího přání. 
„Za určitou dobu píšeme zprávy o učení, 
v nichž popisujeme, co jsme se naučili, jaké 
pokroky jsme udělali, v čem máme nedostatky 

„Učitel nám dává za různé práce 
známky, z nich pak sestavuje 
vysvědčení.“ 
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a jaké problémy nás trápí a jak je chceme 
odstraňovat.“ 

 

Sebehodnocení s účastí učitele. Hodnocení podle učitele. 
„Když nepracujeme dobře, sedneme si spolu a 
hovoříme o tom, co se děje. Přicházíme na 
pravidla, s jejichž pomocí by se nám mohlo 
podařil práci udělat.“ 

„Když nepracujeme dobře, je 
učitelka přísná a dám nám tresty.“ 

Poukazování na vlastní kázeň. Klid a pořádek pomocí vnější 
maturity. 

„V naší třídě nejsou všechny dětí na stejné 
úrovni.“ 

„U nás ano.“ 

Učení podle vlastních možností. Učení podle jednotného principu. 
„Když někoho něco zajímá, může si do třídy 
přivést někoho, kdo tomu rozumí a s kým 
si můžeme povídat.“ 

„Veškerou látku sděluje učitelka. 
Občas promítne nějaké diapozitivy.“ 

Otevřené hledání nových informací. Informační monopol mi jen učitel. 
 

„Když získám během práce čas, sama se 
rozhoduji, čemu ho budu podle týdenního 
plánu věnovat." 

„Učitel kontroluje každý den, zda 
jsme udělali všechny úkoly.“ 

Učení na základě důvěry. Učení na základě dozoru. 
 
Úkoly, které pro učitele vyplývají z autonomního učení, ho nutí, aby byl 

optimistický na základě důvěry k žákovi. Tento přístup je základem humanistické 
psychologie a najdeme ho např. již u J. J. Pestalozziho, který napsal: „Člověk je dobrý 
a chce dobra. Jestliže je zlý, tak mu někdo jistě zatarasil cestu, na které chtěl být 
dobrý. “ 
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MÍSTO ZÁVĚRU 
 
Vzhledem k otevřenosti a perspektivnosti sledované problematiky nehodláme 

téma uzavírat tradičním způsobem, ale budeme tuto část věnovat vztahu školní 
autonomie a dalšího vývoje školství. 

Ve většině evropských zemí je v posledních desetiletích pod pojmem 
„autonomizace školství“ chápáno nové vymezování vztahu mezi centrálními státními 
instancemi a jednotlivými školami v němž jde o redukci byrokratického donucování 
ve prospěch rozšiřování profesionálních rozhodovacích možností vedení škol 
a učitelů. 

Principiální zásadní rozhodnutí, týkající se např. délky povinné školní docházky, 
vnější struktury školského systému nebo vymezování výkonnostních standardů v 
určitých obdobích věku žáků, odpovídajících potřebám ekonomiky a sociálního 
rozvoje, nejsou do autonomizace škol vůbec připouštěny a zůstávají nadále 
v kompetenci státní moci. Zpochybňovány jsou ale zejména byrokraticko-
administrativní vyhlášky a pravidla, které nutí školy přizpůsobovat se určité míře 
uniformity, jež se ale ukazuje jako nefunkční, brzdící a kontraproduktivní prvek. Řada 
požadavků souvisejících s autonomizací škol se objevila v souvislosti s celkovým 
vývojem společnosti: 

1. V souvislostí s velkými strukturálními a kurikulárními reformami, jimiž 
v posledních desetiletích evropské země procházejí, se hranice reformních možností 
„shora“ a „zvenčí" stávají zřetelnějšími a viditelnějšími. Při celkovém uznávání 
nutností celostátní platnosti školských zákonu je v Evropě na oblast vnitřní 
pedagogické práce školy pohlíženo jako na zákonem neregulované prostředí, které je 
vymezeno specifikou místních podmínek a profesionalitou učitelů. Svědčí o tom 
i projekty OECD, které již v 70. letech poukázaly na značný reformní potenciál 
regionálního a místního vývoje (dokonce vývoje jednotlivých škol v regionu), Škola 
je tak chápána jako sebeutvářející instituce, směřující svojí činností k respektovaným 
společenským cílům. 

2. K vyšší profesionalizací učitelstva přispěly organizační a obsahové změny 
v oblasti přípravy učitelů a jejích dalšího vzdělávání. Smyslem změn je, aby učitelé 
byli aktívnější ve věcech přebírání zodpovědnosti za vývoj a rozvoj vlastní školy 
a byli schopni předávat své zkušenosti dalším učitelům. (Že učitelé s těmito 
dovednostmi představují v Evropě stále menšinu, je politováníhodný výsledek 
neoceňování pedagogické tvořivosti a reformního angažmá učitelů v minulých 
desetiletích). 

3. Odpověď na otázku „Co je vlastně dobrá škola?“, hledaná v mnoha zemích, 
signalizuje vzrůstající potřebu po zjišťování efektivity a kvality školní práce, rostoucí 
vědomí nutnosti kvality vlastní práce a zájem veřejných institucí o získání možnosti 
ovlivňování procesů ve školách, které by vedly k zvyšování kvality. V tomto prostředí 
se stále měně rodičů ztotožňuje s dosud hodně proklamovanou ideou rovnosti 
a uniformity jednotlivých škol a hledá pro vlastní děti profilované školy. Např. ve 
zprávě OECD „Schools and Quality“ (Bruxelles 1989) je nerovnost označena za jeden 
z důležitých předpokladů pro dobrou školu, stejně jako pedagogická svoboda každé 
školy. 
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4. K výše uvedeným problémům se začíná vyjadřovat i pedagogická věda 
a pokouší se popsat procesy, které ve škole probíhají na úrovni pedagogické, sociální, 
ekonomické a správní. Sledována začíná být celková komplexnost školy a její vnitřní 
dynamika, stejně jako metody vlastní evaluace školy směřující k vyšší úspěšnosti 
školy z hlediska veřejného zájmu. 

5. Rozhodujícím faktorem procesu autonomizace a zvyšování kvality školní práce 
je kompetence vedení škol. Tedy opět lidský faktor. Tomu je nutno věnovat prvořadou 
pozornost i v budoucím vývoji školské a vzdělávací politiky, směřující svůj zájem 
k novému kvalitativně jinému zákonu o vzdělání, jenž bude plně respektovat nejen 
České specifikum, ale i celoevropské tendence, zatím jen slabě se projevující 
i v našich zemích. 

6, Úkoly, které jsou v současnosti společností škole kladeny, může škola splnit jen 
za předpokladu, že bude v oblasti správní, ekonomické a pedagogické plně autonomní 
a že jí společnost vytvoří podmínky k realizaci této autonomie. Jen takové prostředí 
umožní novým generacím získat dovednosti tvořivosti, pružnosti, iniciativnosti 
a prosazování humánních hodnot, postavených na duchovním, nikoliv jen materiálním 
pohledu na život a svět. Jen takoví lidé se dokáží vypořádat se způsobem života, jehož 
základní, dříve garantované jistoty jsou stále zpochybňovány a vystaveny 
každodenním změnám. 

7. Autonomie školy je projevem důsledné demokratizace a předpokladem pro plné 
působení „tržního mechanismu“, neomezovaného jen ekonomickým obsahem, i ve 
sféře kultury. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



 53 

LITERATURA 
 
ACHERMANN, E.: Mit Kindern Schule machen. Zürich 1992. 

BACÍK, F. - KALOUS, J. - SVOBODA, J.: Úvod do teorie a praxe školského    
managementu. I. - II. díl. Praha, UK 1995. 

BADERTSCHER, H. - GRUNDER, H. U.: Wieviel Staat braucht die Schule? 
Bern 1995. 

ČERVENKA, S.: Učit se. Učit se? Učit se! Praha, Strom 1993. 
DALIN, P. - RUST. V.: Can Schools learn? Windsor 1983. 

DAVIES, L.: Beyond Authoritarian School Management: The Challenge for 
Trasparency. Ticknall 1994 

ENDT, J.: Místní Školní rada a samospráva. Praha 1931. 
HAVELKA, E.: Volná škola. Zábřeh 1907. 

HENSEL, H.: Die Autonome Offentliche Schule. Das Modell des neuen 
Schulsystems. München, Lexika Verlag 1995. 

KOŤA, J. - RÝDL. K.: Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. 
Praha, PedF UK 1992, 

Kvalita a odpovědnost. Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. 
Praha, MŠMT ČR, říjen 1994. 

Lernen in einer offenen Gesellschaft. Frankfurt am Main. DGBV 1995. 
MASON, P.: Independent Education in Western Europe. London. ISIS 1992, 

MINZBERG, H.: Structures in Fires. New Jersey 1983. 
MORKES, F.: Informace o radách škol. Praha, UIV 1995. 

RÝDL, K.: Akademické svobody a dnešek. Učitelské noviny. 1990. č. 12, s. 8. 
RÝDL. K.: Nová role školní inspekce v Anglii a Walesu. Pedagogika, v tisku 

RÝDL, K.: Pohledy na dánské školství aneb putování pedagogickým rájem. Praha, 
v.n. 1993. 

RÝDL. K – HORSKÁ, V. - DVOŘÁKOVÁ, M.: Model sebeevaluace základní 
školy. Praha 1995. Grantová studie pro MŠMT ČR. 

Schulautonomie. Wien-München. 1991. Schulheft No. 64 
VIERLINGER, R.: Perspektiven einer humanen Schule. Linz 1988. 

Verwaltungs- und Evaluierungsstrukturen von Primar- und Sekundarschulen. 
Bruxelles. EURIDICE 1990. 

Zásady realizace svobody vzdělávání v České škole. Praha, NEMES listopad 
1993. 
 

 
 



 54 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Karel Rýdl 
CESTA K AUTONOMNÍ ŠKOLE 

Edice NEMES, svazek 5 
Vydala Agentura STROM - Jana Hrubá 

Dolomitová 8, 159 00 Praha 5 
tel.: (02) 53 77 643, tel/fax: 90 00 17 19 

Vydání první, Praha 1996 
Obálka: Aleš Sisel 

Sazba a tisk: ARTEP. Tilleho nám, 792 
152 00 Praha 5 - Barrandov 

ISBN 80 - 901662 - 8 - 8 
  



 55 

 

 
 

 

 
 

PhDr. Karel Rýdl, CSc. 
 

Nar. 1952, absolvent FFUK Praha, obor dějepis - němčina. 
Od r. 1980 odborný asistent pro dějiny pedagogiky a srovnávací pedagogiku. Člen: 
ČS EFFE. NEMES, zahraničních organizací: WAER, DGBV, ISCHE. 
1993: Stipendista Humboldtovy nadace - pobyty na univerzitách v Bochumi, 
Hannoveru a Hamburku, 
1994: hostující profesor pro dějiny pedagogiky na univerzitě v Greifswaldu. 
1996: souběžné přednášky na univerzitě v Mnichově. 
Četné publikace k problematice reformní a alternativní pedagogiky doma i 
v zahraničí. 
  



 56 

 


