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Světlo do našich hlav 
Aneb co znamená transformace školství 
 
Zeptáte-li se dnešních dětí, zda chodí rády do školy, budete asi překvapení množstvím 
odpovědí, které budou znít „ne“. Čím to? Částečně i tím, že naše školství se v minulosti 
mnohdy řídilo zásadou „učení-mučení“. Nechci se však pouštět do úvah proč tomu tak bylo. 
Otázka je jiná. Jak z nastalé situace ven? 
V této souvislosti se hovoří o školské reformě a stále častěji se užívá pojmu transformace. Ta 
však nemá být jednorázovou přeměnou, ale začátkem dlouhodobé proměny školy. Právě o 
této transformaci školství jsem si povídala s členy NEMES, Nezávislé meziodborové skupiny 
pro školskou reformu, s PhDr. Janou Nováčkovou, CSc., a Ing. Janem Kovařovicem, CSc. 
Skupina vznikla po listopadu 1989, sdružuje řadu odborníků z teorie i praxe – od lékařů, 
psychologů, pedagogů až po architekty. Ti všichni spojili své síly a schopnosti a z obavy, aby 
školská reforma nebyla tak jako v minulosti prosazována shora, vytvořili návrh změn 
vzdělávacího systému ČR. (Část textu otiskly Učitelské noviny č. 32) 
Co se tedy skrývá pod pojmem transformace? Obrazně řečeno, transformace je cesta, na 
jejímž konci by měla být neuniformní, pestrá, na požadavky a potřeby pružně reagující škola. 
Taková, ve které se žáci stanou subjektem a nikoliv objektem vzdělávacího procesu. To 
znamená, že škola dá dětem nejen potřebné vzdělání, ale stane se pro ně i místem, kde budou 
prožívat své dětství a mládí radostně a naplno. 
Aby byla cesta úspěšná, je třeba podle odborníků NEMES dodržet několik zásad. Ty jsou 
těmi hlavními klíči ke kýženému cíli.  
KLÍČ PRVNÍ 
Právo volit si vzdělávání, přesněji vzdělávací cestu, podle svých zájmů, schopností a potřeb. 
To je víc než jenom právo na vzdělání. Tuto možnost by měl mít člověk po celý svůj život. 
Ne jako doposud, kdy ukončením školy jeho možnost dále se vzdělávat buď skončila, nebo 
byla značně ztížená. Škola by měla být místem s pestrou nabídkou vzdělání. To předpokládá 
různost zřizovatelů – od soukromých osob, institucí až po stát – ale i (a to rovněž ve státním 
školství) svobodu nabídky různých vzdělávacích cest v rámci škol jednoho typu. 
KLÍČ DRUHÝ 
Škola poskytuje žákovi především vzdělávací služby a podle jejich kvality by měla být např. i 
financována. To znamená, že by stát poskytoval konkrétní škole tolik prostředků, kolik se v ní 
učí dětí. Čím kvalitnější služby, tím větší zájem veřejnosti a tím i vyšší přísun prostředků. 
KLÍČ TŘETÍ 
Autonomie školy. Ta by měla být zajištěna někde již existující, jinde se připravující, právní 
subjektivitou škol. O charakteru nabízených vzdělávacích služeb a jejich šíři může nejlépe 
rozhodovat škola sama. Ona zná možnosti, vybavení i kvalitu učitelů. Podle toho může např. 
uspokojovat i potřeby místního regionu. 
KLÍČ ČTVRTÝ 
Osnovy a učební plán. Učitelé by měli mít možnost dospět k jednomu cíli různými metodami. 
Ty by si volili podle svých zkušeností. K tomu by jim měly sloužit rámcové a volné osnovy 
s možností dotvářet a dopracovávat je. Tvořivost učitelů by měla najít oporu i v široké 
nabídce pedagogických služeb. 
KLÍČ PÁTÝ 
Škola by se měla přetvářet ve vzdělávací středisko obce. Ve světě se setkáváme i s tím, že 
škola má kino, přednáškovou síň i knihovnu. Proč stavět velké kulturní domy, když podobné 
služby může plnit právě škola? Vemte si příklad školní knihovny, kde češtinář s vypětím 
všech sil „slouží“ jednu hodinu týdně. Taková integrovaná knihovna by mohla být využívána 
celou obcí. Mohla by mít třeba dva vchody, jeden do dětské části, druhý pro dospělé. 
Otevřeno by mohla mít celý den. Tam, kde se škola stala vzdělávacím střediskem (velké 
zkušenosti s tím mají nejen v západoevropských zemích, ale i v Maďarsku) se zvýšila i 
kulturní úroveň obcí. 
 
 



Co můžeme udělat dnes... 
Jsou změny, které se mohou uskutečňovat a měly by se uskutečňovat už v letošním školním 
roce. Odborníci z NEMES přicházejí s pěti konkrétními návrhy na změny. První se týká 
nového systému přijímacího řízení. Ředitelé škol mají sice volnost v určování kritérií pro 
přijímání žáků. Jenomže současné přijímací zkoušky hodnotí většinou žáky na podkladě 
prospěchu a namemorovaných vědomostí daných osnovami. Ne z hlediska skutečných 
předpokladů ke studiu a potřeb konkrétního oboru. Z tohoto důvodu by se měly navrhnout 
různé modely přijímacího řízení založené na jiných principech, než jsou dosavadní. 
Druhý návrh se týká úrovně vzdělání. Jde o to, co by měl žák vědět na konci prvního a 
druhého stupně. Během školního roku by měli odborníci na základě rozsáhlých diskusí 
stanovit globální cíl, metu. Aby se uvolnila různost cest, kterými lze ke stanovenému cíli 
dojít. 
Třetím krokem je vypracování nových vzdělávacích metod či dokonce celých programů, které  
by byly odrazem zkušeností učitelů. Šlo by o programy vzniklé v praxi. Učitelé by měli své 
osvědčené metody vyhodnocovat, diskutovat o nich a zveřejňovat je. 
Další navrhovanou změnou je podpora a zavádění skupinového vyučování na prvním stupni. 
U nás máme frontální vyučování (skupinové praktikují většinou jen učitelé v málotřídkách), 
což znamená, že všechny děti musí ve stejnou dobu a stejným způsobem dělat totéž. Bez 
ohledu na jejich schopnosti, znalosti, momentální dispozice atd. U mnohých to vede 
k pasivitě a ztrátě motivace. Skupinová výuka umožňuje zaměstnat děti podle jejich 
schopností a zaměřit je na aktivní a týmovou spolupráci. 
Pátým krokem ke změnám je klasifikace. Odborníci NEMES navrhují nahradit známkování 
slovním hodnocením. Ne však zavádět ho jednotně za každou cenu ve všech předmětech. Ale 
tam, kde učitelé o to jeví zájem, takové hodnocení bez dlouhodobých průtahů a složitostí 
umožnit. 
To jsou základní principy transformace školství podle NEMES. Netýkají se pouze odborníků, 
ministerstva školství a pedagogických pracovníků. Týkají se celé veřejnosti. Ona totiž 
prostřednictvím svých volených zástupců v parlamentu rozhoduje o nových školských 
zákonech. Chceme-li my, rodiče, proměnu celkového pojetí školského systému, musíme o ni 
usilovat. To předpokládá že víme, jak a co chceme změnit. 
Berte tento článek jako příspěvek do diskuse, ke které se můžete připojit. A to třeba právě 
prostřednictvím našeho časopisu. 
 

ZUZANA FOJTÍKOVÁ 
  



POJMY TRANSFORMACE: Skupinové vyučování 
 
V minulém čísle Rodiny a školy jsme vás seznámili s transformací školství podle představ 
Nezávislé meziodborové skupiny (NEMES). Tímto článkem zahajujeme cyklus, ve kterém 
vám chceme některé pojmy transformace blíže vysvětlit. 
Zdá se, že základní a zcela jednoduchá odpověď na otázku, k čemu je škola, zní: aby se v ní 
děti hodně naučily. Zajímavá situace nastane, když přistoupíme na myšlenku, že co se dítě ve 
škole učí, není zdaleka podstatné a potřebné pro to, aby se plně stalo tím, čím se na podkladě 
svých vrozených předpokladů může stát. Možná, že by škola měla učit děti mnoho jiných (a 
důležitějších) věcí. Možná, že by to měla dělat i jiným způsobem. 
Jestliže se domníváme, že to nejlepší pro dítě je říkat mu spoustu hotových informací a chtít 
jen, aby si je pořádně zapamatovalo, pak vlastně není důvod, aby se měnilo něco na tom 
tradičním způsobu třídy, který všichni dobře známe a který prakticky přetrvává z dob 
Rakouska-Uherska: tři řady lavic, vpředu tabule a stolek, žáci a učitel obráceni k sobě čelem, 
učitel vysvětluje, ptá se, zadává úkoly, nařizuje všem najednou a stejné věci. Říká se tomu 
frontální vyučování. 
Jestliže však připustíme, že škola by měla naučit děti také spolupracovat )a ne pouze 
soutěžit), komunikovat, umět se ptát, samostatně si vyhledávat a zpracovávat informace, 
tvořit a objevovat svůj názor a nejen odpovídat na otázky, měla by je naučit spoustě 
dovedností (tělesných, sociálních i kulturních), pak také asi připustíme, že se to nedá naučit 
tím, že o tom bude učitel jen vyprávět a děti se to naučí nazpaměť. Každý z nás ví, jak je 
cenná přímá zkušenost. Dítě nepotřebuje ve třídě sedět, ale především tam něco dělat! Ale 
dělat něco se všemi dětmi ve třídě najednou, to jde jen těžko, zejména, když je učitel ve třídě 
sám. V zemích s vyspělým školstvím je zcela běžné, že ve třídě je další dospělá osoba – tzv. 
„pomocník učitele“. Někdy je to placená síla, ale dost často rodiče, důchodci či jiní 
dobrovolníci. 
Jedním z řešení je tzv. Skupinové vyučování. Většina lidí si pod tímto výrazem představí 
například matematiku, při které je třída rozdělena na skupinky, z nichž každá řeší příklady 
sice různé obtížnosti, ale ze stejné látky probírané podle osnov. Jistě je také možné tak ve 
třídě pracovat, je to však v podstatě jen obměna frontálního vyučování: všichni dělají ve 
stejný čas totéž, jen málo odlišným způsobem. 
Skupinové vyučování může mít mnoho forem. Většinou tomu odpovídá i zařízení třídy: 
nikoliv řady lavic, ale stolky – kulaté i hranaté, kolem nich židle. Stolek učitele kdesi stranou. 
Tabule – většinou malá a přenosná – je někde tak, aby nepřekážela, ale dala se použít, když 
by top bylo zapotřebí. To, co popisuji, je zcela běžné vybavení třídy v mnoha západních 
zemích. Kromě toho je tam spousta jiných věcí, které my ze školy neznáme, nebo se 
domníváme, že do školy nepatří. Výborné jsou malé skříňky či stolečky (většinou na 
kolečkách) plné zásuvek, aby se dalo pohodlně uložit vše, co děti ve škole potřebují, takže 
děti nemusí denně nosit těžké tašky. Také jsou tam různá speciální zařízení, nikoliv však pro 
celou třídu, ale pro malou skupinku – děti se postupem času prostřídají. Žáci sedí a pracují 
většinou u stolků v různě velkých skupinách, někteří mohou sedět na polštářích na zemi nebo 
klečet, jestliže jim to vyhovuje, a pracovat na svém individuálním úkolu. 
Neodmyslitelnou rekvizitou naší školy je zvonek, nemilosrdně krájející čas na vyučovací 
hodiny, které jsou věnovány vždy jednomu předmětu. Při skupinovém vyučování je možnost, 
aby jedna skupina řešila třeba úlohy z matematiky (přičemž si děti vzájemně pomáhají a učí 
se od sebe navzájem, protože není důležité mít správný výsledek v sešitě, ale umět si 
s problémem v konečném výsledku samostatně poradit), další skupinka hledá cosi 
v encyklopediích, další svorně překládá text do cizího jazyka s pomocí slovníků. Někdo sedí 
u počítače, někdo kreslí, jiná skupina pod dohledem maminky vaří atd. Učitel vysvětluje látku 
těm dětem, které jsou na tom schopnostmi a vědomostmi přibližně stejně, ale častěji jim spíše 
zadá takovou úlohu, z níž vyvodí nějaký poznatek vlastně samy. Skupinky nejsou 
„definitivní“, mění se. Učitel je zde spíš rádcem, usměrňovatelem, nežli poučovatelem. 
Samozřejmě, že při takovémto stylu práce není ve třídě hrobové ticho, které je nutné při 
frontálním vyučování. Děti naopak živě komunikují. Ani zde není strnulé sezení v lavicích, 



které plní ordinace lékařů dětmi se získanými ortopedickými vadami. Děti se volně pohybují, 
dojdou si bez ptaní pro věc, kterou pro svou práci potřebují. 
Panuje naprosto mylná představa, že děti se musí k učení nutit. Ano, ale jen k takovému 
učení, které nepřihlíží k věku dítěte, jeho rozumové úrovni, které ničím nepovzbuzuje jeho 
zájem. K učení, které je nad možnosti dítěte, ať již vezmeme v úvahu délku soustředění, typ 
paměti, tempo práce, nejvhodnější styl učení, temperament dítěte (a další a další hlediska, 
která se na výsledcích učení podílejí stejně podstatně jako intelekt dítěte). Frontální 
vyučování ze své  podstaty neumožňuje na nic z toho brát individuální zřetel – učitel se řídí 
průměrem třídy. Skupinové vyučování umožňuje respektovat mnoho individuálních 
zvláštnostíá a potřeb dítěte, a to formou vnitřní diferenciace (co to vlastně je, to si řekneme 
v této rubrice za měsíc). Učitel se musí více na vyučování připravit, musí vědět vlastně, jak 
zaměstnává každé dítě ( v rámci skupinky nebo individuálně), není však tolik vyčerpáván při 
vyučování udržováním pozornosti a kázně celé třídy. Vůbec pojetí kázně je při tomto 
skupinovém vyučování úplně jiné. Zde nelze dostat poznámku za otáčení se, mluvení bez 
přihlášení, za nedovolené opuštění místa, za napovídání, za opisování, za zapomínání 
pomůcek, za nedávání pozor... 
Přiznejte, páni rodičové, že by se vám také bývalo líbilo chodit do takové školy. Doufejme, že 
ji zažijí alespoň vaše děti. Určitě by tu školu měly mnohem, mnohem raději. Nuda je mocným 
nepřítelem učení se. Objevování, radost z činnosti, z poznávání a hlavně žádný strach, to jsou 
okolnosti naopak učení příznivé. Skupinové vyučování je může nabídnout v nepoměrně větší 
míře nežli naše tradiční vyučování frontální. 

 
PhDr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. 

(NEMES)  
  



POJMY TRANSFORMACE: vnitřní a vnější diferenciace 
 
Nedávno se mne dva angličtí psychologové ptali – příslovečně zdvořile, s mnoha omluvami, 
zda-li je pravda, že v Československu děti, které nestačí  osnovám, jsou vyřazovány ze tříd od 
svých kamarádů a vrstevníků a zařazovány mezi děti mladší. Musela jsem s pravdou ven, že 
bohužel je jejich informace správná. Pak se zajímali, zda to těm dětem pomůže. Musela jsem 
přiznat, že málokterým. Tu další logickou otázku, proč to tedy děláme, již nepoložili. Byli to 
zdvořilí a dobře vychovaní Angličané... 
Ptám se tedy za ně, proč to děláme, komu to pomůže, že část dětí, které se nenarodily se 
schopnostmi postačujícími na zvládnutí poměrně náročných osnov, je předem odsouzena být 
ve škole neúspěšná (nemít dlouhá léta úspěch, nedosáhnout uznání, po kterém touží každý 
člověk, to je velice krutý úděl!)? Vždyť je to neefektivní i neekonomické, že nezanedbatelná 
část dětí dostává při současném způsobu výuky vzdělání velmi roztříštěné, s dírami ve 
znalostech, s vypěstovanou nedůvěrou ve vlastní síly, s pramalou schopností své zlomkovité 
poznatky přiměřeně používat. Avšak ani děti s lepšími rozumovými předpoklady, nežli žádá 
škola, nejsou při osnovách zaměřených na průměr (byť nedobře odhadnutý) v žádné zvláštní 
výhodě: jsou nuceny k pomalejšímu tempu, ve škole se často nudí, nejsou podněcovány 
napnout své síly, snažit se přijít věcem na kloub. (škola dává hotový systém informací a pro 
ty nadané je to jen otázka bezpracného zapamatování). 
Snad teď očekáváte, že bude řeč o tom, jak rozdělit co nejpromyšleněji do různých tříd děti 
podle jejich schopností a zájmů, aby jedni mohli jít podle osnov rychleji, jiní zase pomaleji... 
jenže ti bychom vlastně školu degradovali jen na jakousi instituci, od které se nečeká nic 
jiného, než „nalít“ do dětí vědomosti. Škola je ale (a to dokonce i za současného velmi 
neutěšeného stavu) mnohem víc: je to místo, kde dítě prožívá nezanedbatelnou část života, 
kde se učí mezilidským vztahům, morálce, místo, které ovlivňuje jeho vývoj (ať již kladně 
nebo záporně), kde se spoluvytváří jeho osobnost. Na toto všechno nepůsobí jen učitelé, ale 
také spolužáci, vrstevníci dítěte. Rozdělení dětí podle jakýchkoliv kritérií, ať už je to 
prospěch, všeobecné nebo nějaké speciální nadání, přednosti či nedostatky dítěte – to je vnější 
diferenciace. A ta především nutně rozbíjí přirozenou vrstevnickou skupinu, která je pro 
zdravý psychický vývoj dětí nenahraditelná právě svou mnohotvárností, tím, že jsou v ní děti 
s různým nadáním, schopnostmi, zájmy, temperamenty, z různého prostředí, s různými 
názory atd. Jedině v takto různorodé skupině může zdárně probíhat morální, sociální i citový 
vývoj dítěte. Může, ale nemusí, to závisí od mnoha dalších okolností. V každém případě však 
tento vývoj nebude probíhat již přirozeně a optimálně, jestliže dojde vnější diferenciací 
k vytváření nepřirozených skupin, jakými různé studijní a nestudijní, matematické, sportovní 
a různé třídy na základní škole jsou. 
Jak tedy skloubit ty dva na první pohled tak odlišné požadavky, tedy aby škola chtěla po dítěti 
jen tolik, na kolik ono stačí, aby brala v úvahu rozdíly v nadání, schopnostech, dovednostech, 
pracovním tempu, temperamentu, rozsahu pozornosti, typu paměti, učebnímu stylu apod., a 
aby přitom nevytrhovala děti z původní přirozeně rozmanité skupiny spolužáků ve třídě? 
Odpověď je jen jedna: vnitřní diferenciace. Ta se ovšem nedá dělat metodou frontálního 
vyučování při nadvládě podrobných závazných osnov, které předpisují, co, kdy a jak učit ve 
všech koutech republiky. Minulý měsíc byla v této rubrice řeč o tom, co je to skupinové 
vyučování. To je jedna z nejlepších cest pro provádění vnitřní diferenciace v praxi. 
Mnoho učitelů mi dá za pravdu, že kdyby mohli probrat nějakou látku třeba o půl roku 
později, než předepisují osnovy, stálo by to je i děti mnohem méně námahy i času, prostě 
proto, že děti k tomu již dozrály. Cestou tedy jsou rámcové osnovy, které stanoví, co mají děti 
na konci roku vědět. Jak a kdy to bude učitel učit, je třeba nechat na něm. Ještě lepší, kdyby 
se tyto rámcové osnovy nevztahovaly na postupný ročník, ale na věk dítěte (např. v sedmi 
letech by měla většina dětí číst na takové a takové úrovni). Tyto cíle by měly mít podobu tzv. 
„minimálních standardů“, tj. požadavků, které by byly schopny zvládnout všechny děti 
v rámci celého rozsahu normální (tedy ne defektní) inteligence. To by pak otvíralo možnosti 
jít s každým dítětem tak daleko, na co by stačilo, rozvíjet rychleji to, k čemu by byly 
předpoklady, aniž by kterékoliv dítě bylo vyřazováno do nějakých specializovaných tříd. Zdá 



se vám to složité, neuskutečnitelné? A přece se tímto systémem učí milióny dětí v Anglii, 
Švédsku, Dánsku, Norsku, Nizozemí a jinde. Jsou to země s vysokou úrovní života, země 
s vyspělou demokratickou společností. Kdyby tento systém výuky na základní škole 
nefungoval a nenesl žádné ovoce, neobstál by a byl by nahrazen jiným. 
Zastavte se na chvilku u následující věty: „Učit dítě vzhledem k jeho možnostem a nikoliv 
vzhledem k osnovám.“ Tato věta vyjadřuje totiž úplně jiný přístup ke vzdělání. S chutí 
děláme to, co se nám daří. Dařit se nám může jen to, na co stačíme. Systém, který nutí dítě 
počítat rovnice, které nemá šanci zvládnout, místo toho, aby mu byl poskytnut čas doučit se 
násobilku, který jiné dítě nutí počítat stejné rovnice, ačkoliv by zvládlo integrály, takový 
systém je, mírně řečeno, nefunkční. 
Vnitřní diferenciace umožňuje dítěti být tím, čím může být. Dvě ze základních podmínek 
k tomu jsou: odstranit závazné osnovy, dát namísto nich osnovy rámcové, odbourat frontální 
vyučování v jeho dnešní podobě a především pomocí skupinového vyučování umožnit 
každému dítěti, aby svým tempem došlo ve vzdělání tam, kam mu jeho předpoklady umožní, 
aby se mu dostalo vzdělání uceleného, které by mu také v životě k něčemu bylo. A aby 
přitom nebylo zbavováno práva vyvíjet se v přirozeném prostředí vrstevníků, ve skupině, 
která není ochuzena ani o ty bystřejší, kteří táhnou skupinu výš, ani o ty, kteří mají různé 
problémy a jejichž nepřítomnost ochuzuje o příležitost naučit se pomoci slabším, trpělivosti, 
domluvě na nestejné úrovni. 
Možná vás napadne – ale jak potom děti známkovat? Ale jsou známky skutečně tak 
nezbytné? O tom si budete moci přečíst v této rubrice za měsíc. 

 
PhDr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. 

  



POJMY TRANSFORMACE: Klasifikace ve škole 
 
Naše škola, tak jak ji znají z vlastní zkušenosti již prarodiče, rodiče a právě tak i současná 
generace žáků, je systémem, který bere pramálo ohledu na jednotlivce. Vychází 
z předpokladu, že je nutné naučit všechny děti stejné věci, a to ke všemu stejným způsobem – 
především slovním poučováním, vysvětlováním. Pravda, děti mají různé schopnosti, různou 
úroveň celkového nadání, různý způsob učení, různou dobu pozornosti, odlišný temperament, 
zájmy... z toho logicky vyplývá, že z porce vědomostí (ty, bohužel, učí škola téměř výlučně, 
ačkoliv by měla učit i dovednostem, postojům, spolupráci, komunikací atd.) se nemůže dostat 
všem stejně. Kolik se kdo ve škole naučí, je jaksi jeho věc, škola mu to ještě patřičně vyjádří 
číslem od 1 do 5. To, že osvojené množství vědomostí zdaleka nemusí odpovídat 
schopnostem dítěte, je také známá věc. Přesto však se začne tvářit známka jako velice 
důležité a objektivní kritérium, když jde o budoucnost dítěte. Na jaký učební obor, na jakou 
střední školu se dítě dostane, závisí (kromě protekce) především na prospěchu, nikoliv na 
skutečném zájmu, speciálních schopnostech a celkovém nadání. K celkovému životnímu 
pocitu spokojenosti patří i to, že člověk vykonává práci, na kterou stačí, tedy ani pod ani nad 
své schopnosti. Školní prospěch však zde mnohdy zamíchává karty budoucích 
profesionálních drah nepěkným způsobem. 
Doufejme, že transformace školství povede postupně i v naší zemi k systému, kde se každému 
dítěti dostane vzdělávání i vzdělání přiměřeného jeho schopnostem a nadání, vzdělání 
přiměřeného jeho schopnostem a nadání, vzdělání uceleného, bez mezer (mám tím na mysli, 
že je např. lepší naučit dítě perfektně malou násobilku a nemořit ho s velkou, když k ní už 
nemá předpoklady, nežli aby neumělo dobře ani tu malou, ani tu velkou). 
Mnoho dětí se ve škole musí učit, ačkoliv je to nebaví. A jedním z donucovacích prostředků 
je známka se všemi svými důsledky (pozice dobrých a špatných žáků ve třídě, spokojenost 
rodičů, přístup k dalšímu vzdělání). Přesto učení nemusí být mučení, jak se traduje. Učit se 
číst, psát, počítat, učit se mnoho dalších věcí, může být zajímavé i pro méně nadané dítě, 
jestliže je učeno metodami přiměřenými jeho věku a jeho úrovni vývoje, čehož ovšem škola 
nemůže nikdy dosáhnout při současném typu závazných osnov a při frontálním způsobu 
vyučování. Domníváte se, že je to utopie? Ani ne. Jsou v Evropě školské systémy, kde – ať to 
zní sebeneuvěřitelněji – děti chodí do školy rády a učení je baví. V těch školách se 
neznámkuje. Není třeba. Učitel tam informuje rodiče písemným hodnocením, konkrétně, co 
jejich dítě už umí, kam jeho vzdělávání směřuje v další etapě. Tam i děti samotné, bez strachu 
a předstírání, samy hodnotí, co už umí, co se už  
// 
Známka je sama o sobě vlastně velice chudou informací. Především je třeba přiznat, že 
subjektivní složka známky – tj. proč učitel dá na té úzké stupnici známku spíš o stupeň lepší 
či o stupeň horší – je obrovská. Každý z nás – učitele nevyjímaje – vnímá, hodnotí, reaguje, 
chová se nejen na úrovni vědomé, kde svá rozhodnutí můžeme korigovat, ale také na úrovni 
nevědomé, kde zdroje svých sympatií a antipatií netušíme ani netušíme, natož abychom je 
korigovali. Do známkování se promítají i různé hodnoty, které učitel uznává (např. zda 
vysoko hodnotí či nehodnotí poslušnost, přesně odříkávají látky podle učebnice nebo spíš 
schopnost volné reprodukce, jestli „bere“ či „nebere“ podlézavost, žalování atd.). známka je 
ovlivněna také seskupením žáků ve třídě. I kdyby se nějakou náhodou ve třídě sešly děti, 
jejichž vědomosti by byly přibližně na stejné úrovni, tendence seřazovat je do pořadí, určovat 
„lepší než“, „horší než“, i když rozdíly jsou minimální, která je v naší škole velice silná, by i 
při této relativně stejné úrovni opět vedla k vytváření „dvojkařů“, „trojkařů“ atd. Mít 
naplněnou celou stupnici, od 1 do 5, to se jaksi automaticky předpokládá. Takto můžeme 
seřadit třídu výrazně nadprůměrnou i výrazně podprůměrnou. Známky však budou 
nesouměřitelné (jak to ovšem zažívají i přijímací komise na středních školách). 
Orientace na výsledek, to, že se nebere v úvahu ani čas ani námaha, kterou dítě na dosažení 
tohoto výsledku vynaložilo, že výsledek je oklasifikován stejně, ať jej dítě napsalo či dokonce 
opsalo přes přestávku nebo nad ním sedělo a poctivě pracovalo dvě hodiny doma, je ve svých 
důsledcích výchova neúcty k práci. 



Známkování deformuje i normální vývoj dítěte. Škola vlastně učí, že výkon, sobecké 
usilování být za každou cenu lepší, značná soutěživost – to všechno se cení víc, nežli 
vzájemná pomoc a spolupráce. Škola neposkytuje vůbec příležitosti k prožití radosti ze 
společné práce, natož aby učila mít radost (upřímnou, nepředstíranou!) z úspěchu druhého. 
Naopak, víc jedniček ve třídě snižuje hodnotu mé jedničky! Známka – a nikoliv znalost, se 
stává nakonec cílem. 
Ačkoliv by to samozřejmě nemělo být, známka je také používaní jako prostředek k udržování 
disciplíny. Její funkce se tím posouvá od ohodnocení množství osvojených znalostí k funkci 
trestu, přičemž představy o tom, co je a co už není disciplína a rovněž o míře a způsobu 
trestání jsou ještě subjektivnější, nežli známkování vědomosti. 
Neznalost psychologie dětského věku prozrazuje také dost často praktikovaný přístup – dát 
dítěti horší známku, „aby se příště víc snažilo“. Výsledkem bývá, že se spíš snažit přestane, 
pokud se neobjeví další a další hrozby, které ho donutí k lepším výkonům (pokud je jich 
ovšem schopno – pedagogická víra, že „kdyby dítě chtělo, tak by mohlo dosáhnout lepší 
výsledky“, dost často nebere v úvahu realitu). Jenže to všechno učí dítě pracovat jen pod 
vnějším tlakem, bez „cukru“ či „biče“ už není schopno pracovat, natož mít z práce ještě i 
potěšení. 
Kromě uvedeného lze připsat k tíži klasifikace, že je vázána na zkoušení, často před celou 
třídou, které přináší řadu stresů, strachů i úzkostí, které jsou nejen nedobré pro přirozený 
vývoj osobnosti dítěte, ale zasahují i do zdraví tělesného (kardiovaskulární choroby, orgánové 
neurózy, vegetativní potíže a další). Zkoušení na známky zabere spoustu času, který by se dal 
využít užitečněji pro všechny děti, přičemž není zanedbatelné ani riziko zapamatování si 
nesprávných odpovědí zkoušených spolužáků namísto správných informací z výkladu. 
O negativních důsledcích známkování by se dalo mluvit ještě dál, zdaleka jsem se nezmínila 
o všech. 
Dítě samozřejmě potřebuje hodnocení své práce dospělou osobou. Známkování však 
rozhodně není tím způsobem, který by byl dítěti nápomocen při vytváření si přiměřené, 
nakreslené představy o sobě samém. 
Když se řekne známka, pro mnoho dětí, bohužel příliš mnoho dětí v naší škole, je to jako by 
se řeklo: hrozba, trest, strach. Nedá se vyrůst v svobodného člověka v atmosféře strachu! 
 

Dr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. 
NEMES (Nezávislá meziodborová skupina pro reformy školství) 

  



POJMY TRANSFORMACE: Hodnocení 
 
Moc ráda bych viděla, jak naše česká škola spolehlivě učí děti správnému hodnocení i 
sebehodnocení, a to jak v oblasti lidských výkonů, tak v oblasti lidských výkonů, tak v oblasti 
osobnostních vlastností, mezilidských vztahů a morálky. V oblasti výkonů bych pak ráda 
viděla, aby děti přijaly za svůj fakt, že jsme každý jiný, že výkon je nejpodstatněji určen či 
ohraničen mírou schopností, nadání, nad které se nelze dostat již žádnou pílí a že tato míra 
nadání, schopností je nám dána do vínku od narození a není tudíž ani naší hanbou ani 
zásluhou. Jinými slovy, že je nám dán určitý rámec, prostor, ve kterém se máme snažit o 
dobrý, poctivý výkon a že máme právo na úctu k poctivé práci, ať je vykonávána na jakékoliv 
úrovni. 
Existují základní lidské potřeby, společné všem lidem a to dokonce bez ohledu na věk. Mezi 
ně patří i potřeba úspěšného výkonu, uznání, prestiže. Škola neuspokojuje tuto potřebu, 
protože používá poměřovací kritérium průměru. Celý klasifikační systém ve škole vychází 
z úvahy, že je účelné hodnotit vzhledem k průměru. To, že část dětí je předem 
„diskvalifikována“, že je zahnána do situace, kde minimálně devět let na základní škole 
zůstane permanentně neuspokojena jedna ze základních lidských potřeb, to se tiše pomíjí. A 
co je ještě horší, škola učí všechny děti, že nízký výkon není pouze výkon, který je výrazem 
hranice možností určitého jednotlivce, ale že nízký výkon je špatný výkon, i když je podán 
s odpovědností a poctivostí. 
Zde bych viděla ten podstatný posun v hodnocení: nízký výkon = špatný výkon. Cítíte to 
také? Je to posun od kvantity ke kvalitě. Trestuhodná záměna hodnocení pouhého výkonu 
s hodnocení pouhého výkonu s hodnocením osobnosti dítěte. Neříkáme: dítě, jehož 
schopnosti jsou menší vůči nárokům, které škola stanovila (kromě toho je otázkou, zda 
správně!). ne, my říkáme: špatný žák. V milosrdnějším případě: žák, který se špatně učí. Jak 
špatně? Špatnými metodami? S neodpovědným přístupem? S malým zaujetím? 
Nesystematicky? Příliš krátce? S nechutí? S čím ještě...špatně? většinou se učí tak, jak může. 
A to je špatně?? 
Projekt NEMES mluví také o úspěšnosti každého žáka. Mluví o ní jako o humanitním 
požadavku, ale také jako o prevenci nejrůznějších odchylek od normálního vývoje osobnosti 
až po prevenci delikvence, i úspěšnosti všech žáků lze mluvit, jen když mírou hodnocení jsou 
individuální schopnosti každého z nich. To je tedy základ jiného přístupu k hodnocení ve 
škole. Je něco jiného vědět, že moje možnosti končí zde a tudíž moje místo ve společnosti 
lidí, co do podaného výkonu, je tam a tam a vědět současně, že mne to nedegraduje jako 
člověka, jako osobnost. Že moje nerovnost v oblasti výkonu není zdrojem mé nerovnosti jako 
člověka. Co z toho vyplívá pro praktickou rovinu? Jak by tedy mělo hodnocení ve škole 
vypadat? 
Zodpovězme pár základních otázek: KDO by měl hodnotit? Subjektivitu hodnocení lze 
částečně vyvážit přibráním dalších hodnotitelů, nemusí to být vždy jen učitel. Mělo by to být 
především dítě samotné, ale i jeho rodiče a také spolužáci. Jestliže v hodnocení školy zmizí 
prvek ohrožení, možného neúspěchu a ponížení, lze žádat na dítěti, aby hodnotilo to, co se 
naučilo, zejména proto, aby si uvědomilo, co už umí, s čím mlže u sebe počítat. Aby 
hodnocení bylo současně také komunikací. 
CO hodnotit? V rámci výkonu zejména to, co je zvládnutelné, osvojené, úspěšné. To, co dítě 
neumí lze prezentovat ne jako neznalost, ale jako oblast, kam se musí napnout síly, oblast 
úsilí, snahy. 
JAK hodnotit? Především vždy pozitivně! Z hlediska formálního lze samozřejmě pak 
hodnotit ústně nebo písemně. Lze také užívat i standardizované testy, ale bez kontextu 
„zkoušení“, jen pro objektivizaci a srovnatelnost. 
KDY hodnotit? Lze požadovat samozřejmě souhrnné hodnocení za určitý čas – je možné 
například zachovat dosavadní intervaly po čtvrtletích nebo pololetích, ale je možné stanovit i 
jiné časové úseky. 



Ale především – podrobnosti a formy bych nechala na škole samotné, na tom, jak se dohodne 
s rodiči žáků. To v rámci plurality. „Totalitně“ bych trvala jen na jednom – na pozitivním 
přístupu který dítěti dá přiměřenou sebedůvěru, reálné sebehodnocení v oblasti výkonu. 
Zmínila jsem se již několikrát v této rubrice, že by škola neměla učit jen informacím, ale také 
dovednostem a postojům. Hodnocení a sebehodnocení ve škole lze brát na úrovni významné 
sociální dovednosti, ale také na úrovni postojů k mnoha základním lidským hodnotám. 
 

PhDr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. 
NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro školskou reformu) 

  



POJMY TRANSFORMACE: Stejné šance 
 
Rozdělit věci stejným dílem se zdá vrcholem spravedlnosti. Bylo by to však spravedlivé za 
předpokladu, že by dotyčná věc měla stejný význam ve stejném množství pro všechny. Pak 
dát někomu víc nebo míň nebo něco jiného by znamenalo jej poškodit. Ano, jsou takové věci, 
ale je jich strašně málo a většinou jsou tak zásadní, že jsou chráněné zákonem (např. svoboda, 
právo na život atd.). jenže u mnoha dalších věcí je to komplikováno tou základní 
„nespravedlnosti“, že přicházíme na tento svět každý s jinými předpoklady. Proto je těžké 
mluvit o spravedlnosti vůbec. V těchto souvislostech, když jde o něco, co se vztahuje na 
všechny, používáme spíše výraz „rovnost“. Všichni jsme si rovni před zákonem. Nerovní 
jsme si tím, co jsme dostali od přírody do vínku i co do sociálních okolností, do nichž jsme se 
narodili. Není divu, že kromě těch základních společných lidských potřeb máme každý svoje 
potřeby individuální. A tu přichází na řadu rovnost v přístupu, rovnost v možnosti dosažení 
toho, co uspokoj jednak potřeby individua, jednak mu umožní stát se tím, čím se díky svým 
předpokladům stát může. 
A co s tím ve vzdělávání, ve školství? Ta rovnost před zákonem je daná tím, že ústava 
zaručuje každému právo na vzdělání. Vzhledem k tomu, co jsem zde uvedla o rozdílnosti 
předpokladů i potřeb, snad ani nepřekvapí, když řeknu, že vzdělávat všechny stejně znamená 
poškozovat každého jinak, až na pár šťastlivců, u kterých právě takové vzdělávání „nasedá“ 
na jejich předpoklady. 
Celkem snadno připustíme, že je absurdní učit celou třídu dětí hrát hromadně a jednotně na 
klavír. Chápeme, že někteří to prostě nezvládnou, pro jiné je to málo. Argument je jasný: 
každý má jiné hudební nadání. Přesto cítíme, že by bylo dobré, aby se všem dětem nějakého 
hudebního vzdělání dostalo. To je už konkrétní příklad toho, co je právo na vzdělání a že 
vlastně to právo na vzdělání pouhým navštěvováním vzdělávací instituce není ještě zcela 
naplněno. Naplňuje se, až když je zajištěna také rovnost šancí dostat takové vzdělání, které 
pomůže dítěti co možná nejvíc stát se tím, čím se stát může. 
Jak to ale řešit v praxi? Dosavadní základní škola šla cestou průměru, tj. učila děti to, co by 
měla většina zvládnout. Ponechme nyní stranou, co učila. Všímejme si jen tohoto 
mechanismu, neboť o něj jde. Ovšem, kdo průměrný není, má smůlu. I ten podprůměrný, i ten 
nadprůměrný. Podprůměrný se poučí, že nemá šanci. Paní učitelka (ta dobrá, osvícenější) mu 
dá sice najevo, že proti němu nic nemá, ale že mu čtyřku dát musí a dokonce se jí to zdá 
naprosto v pořádku, protože dítě přece neplní předepsané osnovy. Ten nadprůměrný má 
smůlu, že při snadno získávaných jedničkách se nenaučí učit se, že možná získá neoprávněný 
pocit nadřazenosti, ale především je jeho neštěstím, že nikdo nebude ve škole rozvíjet jeho 
schopnosti. Pro ty, kdo vybočují z řady ve směru mínus, jsou zde různé vyrovnávací a 
speciální třídy. Pro ty ve směru plus zase různé studijní, jazykové, matematické a bůhvíjaké 
třídy. Tiše pomlčíme o tom, že dítě odejde od svých kamarádů, což se mnohým dospělým 
nezdá žádná tragédie, vždyť děti se lehce skamarádí. Jenže už nelze pomlčet, že nová třída 
bude mít nepřirozené složení (děti s problémy nebo děti nějak nadané) a že se již tímto faktem 
děti ochudí o množství situací, sociálních i morálních, které jsou podstatné pro jejich zdravý 
vývoj. To vše ještě není všechno. Zapomíná se na samotný vývoj dítěte, na to, že v dětském 
věku nelze brát nic definitivně a že dělení podle jakýchkoliv kritérií rozhoduje o něčem, co by 
se v přirozených neokleštěných podmínkách vyvíjelo a rozvíjelo třeba úplně jinak. 
Tudy tedy cesta ke vzdělání jako k naplňování individuálních předpokladů a uspokojování 
individuálních vzdělávacích potřeb nevede. A je vůbec nějaká uskutečnitelná cesta? 
Ano, je. Ale chce to především změnu v myšlení. Ani mnohdy netušíme, jak a v čem myslíme 
stále v těch vyježděných „socialistických“ kolejích. Zdá se přece tak přirozený požadavek, 
aby byly centrálně závazní osnovy, aby bylo možné kontrolovat učitele, zda učí ve stanovený 
čas to a to. Jinak by přece na školách vznikl chaos a to nemůžeme dopustit! A také, jak by 
k tomu přišly ty děti, které by se přestěhovaly jinam a přišly na školu, kde by se učilo něco 
jiného? 



Jenže jsou to právě ty centrálně dané a skrz naskrz závazné osnovy, vycházející z možnosti 
průměru, které jsou brzdou realizace rovných šancí v přístupu ke vzdělání. Z předcházejících 
odstavců je to snad zřejmé. 
Řešením jsou rámcové osnovy a tzv. minimální vzdělávací standardy. Obojí se týká zejména 
základních škol. 
Pod pojmem minimální vzdělávací standardy chápeme takový obsah výuky, který by byl 
zvládnutelný všemi dětmi dané věkové úrovně, pokud by se nejednalo o děti s určitými 
biologickými nebo sociálními handicapy, protože tyto děti by měly mít status dítěte se 
speciálními potřebami a měly by být vzdělávány podle speciálních programů, i když nikoliv 
nutně oddělené od ostatních. A nad těmito minimálními výukovými standardy by se otvíral 
prostor, ve kterém by každé dítě mohlo být učitelem vedeno na cestě vzdělávání podle svých 
možností, bez srovnávání s normou. Tedy ne jednotné osnovy, ale výběr vzdělávacích 
programů. Rámcové osnovy, které by byly rozpracovány každou školou, každým učitelem 
podle podmínek, by byly jakousi pojistkou, aby se základní vzdělání nestalo zcela 
roztříštěným a nesrovnatelným. 
A ještě něco. Minulý režim nás svou nemorálností učil nevěřit a nedůvěřovat. Prahneme po 
přísné kontrole, a to nejlépe co nejoficiálnější. Zdá se to logické, vždyť stále v mnohých 
myslích zůstává ten strašlivý omyl, že svoboda a demokracie znamenají, že každý si může 
dělat co chce. Svoboda, to je především obrovská zodpovědnost. Jestliže budou mít učitelé 
větší svobodu, věřím, že jejich zodpovědnost za každé jednotlivé dítě v jejich třídě stoupne, 
že jim tato svoboda umožní být nejenom tím, kdo předává obsah vzdělání, ale tím, kdo dítě 
vede, usnadňuje mu najít sebe sama, pomáhat mu stát se tím, čím má předpoklady být. 

 
PhDr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. 

NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro školskou reformu) 
  



POJMY TRANSFORMACE: Svoboda ve vzdělání 
 
NEMES (Nezávislá Meziodborová Skupina pro reformu vzdělávací politiky, školství a 
vzdělávacího procesu) není snad pro rodičovskou veřejnost neznámým pojmem a nemám teď 
na mysli jen čtenáře tohoto časopisu, jehož redakce náš projekt transformace školství 
představila v desátém čísle minulého roku a od té doby nám poskytuje v rubrice pojmy 
transformace možnost hovořit o věcech které jsou pro budoucnost školství nesmírně důležité. 
NEMES je skupina lidí, kteří se dali v únoru 1990 dohromady, aby dobrovolně, ve svém 
volném čase, vytvořili něco, co by mohlo sloužit jako základ pro změnu našeho školství. Tím 
základem musí být zásady, principy, podle kterých by mělo školství fungovat a které 
naznačují současně i směr cesty, jak k takovému školství dojít. 
Lidé nemají rádi obecná vyjádření. Zejména když každý z nás měl zažitou zkušenost 
z minulého režimu, jak propastný může být rozdíl mezi obecnými vyjádřeními a skutečností. 
Jenže za to obecná slova sama o sobě nemohou, to způsob zacházení s nimi v systému, kde 
morálka nehrála vůbec žádnou úlohu, vnukl mnohým lidem pocit, že hrála vůbec žádnou 
úlohu, vnukl mnohým lidem pocit, že za obecná slova se leccos schová, že abstraktní 
vyjádření jsou nepřesná, ba dokonce, že jsou mnohoznačná. 
Budeme mít časem i nové zákony o školství. V nich (stejně jako v ostatních) ale nebudou 
podrobnosti, tak budou právě ty obecnosti, které si lidé navykli mít neradi. Zkusme tedy 
překonat odpor, zkusme domýšlet, co to znamená, když se například řekne, že vzdělání má 
sloužit tomu, kdo se vzdělává, anebo že má sloužit státu. 
Po jeden a půlroční práci předložila NEMES dokument „svoboda ve vzdělání a česká škola“ 
o sto stránkách, dokument, který taková základní pravidla pro demokratické školství jasně, 
nedvojznačně vyjadřuje. Poslali jsme ho na ministerstvo školství, rozeslali asi padesáti 
odborníkům, jeho první část byla v září otištěna v Učitelských novinách. Každý, kdo projevil 
zájem, dostal od nás celý projekt k přečtení nebo okopírování. Postupně vzniklo celkem šest 
dalších projektů jiných oficiálních skupin i iniciativ. O školství, tedy o jeho příští podobě, se 
začíná pomalu, pomaloučku mluvit. Zdá se, že už je jasné, že se další ze shora nadirigovanou 
celostátní reformou nic nemůže vyřešit. Úvodní kapitola projektu NEMES se jmenuje 
„Vzdělávací politika je nutní a je věcí všech“. Vzdělávací politika (nebojme se toho slova!) 
není nic jiného, nežli ta nejzákladnější pravidla, na kterých by se všichni měli shodnout a pak 
je respektovat. Rodiče by se neměli nechat připravit o diskusi k nim, je to přece především 
jejich věc, do jaké školy budou chodit jejich děti a vnuci. 
Dnes bych ráda vysvětlila, jak chápe NEMES svobodu ve vzdělání. Svobodný člověk je pro 
nás základnám východiskem. A myslíme tím svobodu každého jednotlivce, ačkoliv jen 
svobodu pro nějaké skupiny, ať už ve jménu čehokoliv. Svoboda znamená, že si člověk může 
o sobě rozhodovat, že má právo volit, že tuto volbu za něj neudělá někdo jiný, že si za vlastní 
volbu a její důsledky také nese odpovědnost. Samozřejmě, že slova „právo volit“ nemyslíme 
v úzkém politickém slova smyslu. Volit, to je rozhodovat se na podkladě vlastního 
zhodnocení situace, všech pro i proti, které znám, uvědomění si, že leccos mi známo třeba i 
není, přesto být hotov k přijetí důsledků, které na mne dopadnou. Jako svobodný člověk si 
samozřejmě vybírám, co mi nejvíc vyhovuje, aniž by to nějakým způsobem ohrozilo svobodu 
někoho jiného. 
Volit, to je také mít si z čeho vybrat a umět si vybrat. Přeneseno do oblasti školství to 
znamení, že žák (respektive za něj jeho rodiče) má mít možnost si vybrat takové vzdělání, aby 
se naučil to, co on potřebuje a takovým způsobem, který mu vyhovuje vzhledem k jeho 
schopnostem, zvláštnostem a potřebám. Samozřejmě, částečně bude potřebovat to, co všichni 
ostatní, ale nemusí se to učit stejným způsobem. 
Jeden z půvabů života spočívá v tom, že jsme každý jiný. Nikdo nenajde nikde na Zemi svou 
kopii. Jen škola (základní zejména) se tváří, že děti, které učí, mají být především stejné. 
Pakliže tak úplně stejné nejsou, jak to škola očekává, nemohou se divit, že mají potíže. 
Změnit se, to je na dítěti (jeho rodičích), nikoliv na škole, myslí si škola dodnes! Ta zoufalá 
uniformita obsahu učiva, způsobu vyučování i celé organizace výuky, nesloužila pro větší 
vzdělanost národa (vždyť kolik talentů se zničilo touto stereotypií), ale pro snazší kontrolu a 



ovládání. Tedy především pro kontrolu státem, což znamenalo pro kontrolu vládnoucí 
stranou. Vzdělání mí být službou vzdělávajícímu se, jedině přes uspokojování vzdělávacích 
potřeb jednotlivců se může zvýšit vzdělanost celého národa a přinést užitek celé společnosti. 
Individuální vzdělávací potřeby a uniformita vzdělání – to se vylučuje. Je třeba vytvářet 
podmínky pro pluralitu nabídky vzdělávacích cest. Přeloženo do běžného jazyka, stát má 
umožnit, aby vznikaly nejen různé soukromé a církevní školy, aby byly finančně i právně 
rovnoprávné se školami státními, ale aby také vznikaly různé školy i v rámci státního školství. 
Aby bylo možno zřizovat  školy, které to povinné státem požadované vzdělání budou 
poskytovat jinak, po svém, aby ho měly možnost nabídnout a pak poskytnout těm, kdo právě 
o tento způsob nabytí vzdělání projeví zájem. 
Jsme pro to, aby rodiče mohli volit pro své dítě i školu základní, aby dítě bez problémů mohlo 
navštěvovat jakoukoliv jinou školu nežli tu, kam „spádově patří“. Tam, kde je výběr škol 
omezen (malé obce), existují samozřejmě další možnosti, jak školu zlepšit. Jednou z nich je 
také podstatně větší účast rodičů na životě školy. Vynikající je myšlenka více škol pod jednou 
střechou, byť by to byla třeba škola typu jednotřídky na běžné základní škole. 
Nebojme se různosti, nejednotnosti, nepřítomnosti závazných centrálních norem, které 
umožňovaly, aby se ve stejný den učily všude stejné věci stejným způsobem. Jednu věc lze 
udělat různým způsobem, ke stejnému cíli lze dojít různými cestami. Nebojme se zeptat těch, 
kteří si zaměňují rovnost se stejností: bude tam také prostor pro potřeby, schopnosti, 
zvláštnosti mého dítěte? 

 
Dr. JANA NOVÁČKOVÁ, CSc. 

  



POJMY TRANSFORMACE: Autonomie školy 
 
V této rubrice jsem již popsala mnohé, co je pro naše školství zatím snem a hudbou 
budoucnosti. Snažila jsme se opakovaně vyjádřil, že vzdělání je víc nežli zásobárna informací 
a že takovéto jiné pojetí vzdělání těžko dosáhnout frontálním předáváním závazných 
unifikovaných osnov bez ohledu na to, jaké jsou vzdělávací potřeby jednotlivých dětí. Jsme 
každý jiný a vzdělávání by mělo tuto skutečnost nejen vzít na vědomí, ale přímo z ní 
vycházet. Umožnit každému dítěti, aby se stalo tím, čím má předpoklady se stát – to nelze, 
budeme-li používat na všechny děti stejné metody a stejný metr, jak je stanoveno odněkud 
shora. 
K tomu je potřeba, aby individuální potřeby dětí byly rozpoznány ve škole tím, kdo je k tomu 
nejpovolanější, to jest učitelem a aby tento učitel měl dostatek možností, prostoru, dostatek 
svobody podle svého uvážení také to individuálně potřebné každému dítěti poskytnout. To 
ovšem předpokládá volnost ve výběru metod vyučování, volnost v organizaci vyučování a 
také, byť to zní pro nás zatím přímo kacířsky, určitou volnost i co se týče obsahu vyučování. 
V tomto ohledu na tom nebyli učitelé do listopadu 1989 zrovna nejlépe. Co mají učit, to jim 
předepisovaly osnovy, které byly tak přeplněné, že naučit se něco navíc prakticky nešlo a učit 
něco jiného namísto předepsaného učiva, na to snad ani nikdo nepomyslel. Vysoce si vážím 
všech těch kantorů, kteří se i v tomto stísněném rámci snažili předat dětem něco víc, než jen 
stohy vědomostí. Nyní mají učitelé možnosti neučit podle svého výběru až 30 % dosavadních 
osnov. 
V tradici naší školy prakticky od dob Rakousko-Uherska tvořily jednotné, centrálně vydané, 
dost podobné a hlavně závazné osnovy samozřejmou součást výuky. Totalitní systém tento 
rys jen prohloubil a utužil. Osnovy nepředepisovaly pouze co všechno se má učit, ale také 
harmonogram, kdy se co má učit. Metodické příručky sice závazné nebyly, avšak kladné 
hodnocení ředitelů a inspekce, když se tyto příručky používaly, přineslo své ovoce v podobě 
uniformity i co se týče metod vyučování. 
Jen tak pro zajímavost: k tomuto našemu extrému existuje ve světě jiný, stejně extrémní 
protipól (alespoň pro nás). Např. v Anglii neměli až do roku 1988 vůbec žádné osnovy. Co se 
učilo, bylo jen a jen v kompetenci škol. A nezdá se, že by Angličané byli nevzdělaným 
národem! Čili – v jednotných osnovách skutečně záruka vzdělanosti nespočívá. 
Nicméně, cesta je snad někde uprostřed. NEMES ve svém projektu transformace školství 
hovoří v této souvislosti o dvou pojmech: o autonomii škol a o minimálních vzdělávacích 
standardech pro základní školy. Oboje  spolu úzce souvisí. 
Dítě má právo na vzdělání a současně povinnost nechat se vzdělat přinejmenším ve státem 
stanoveném rozsahu. Stát by tedy měl být i zárukou toho, že se každému dítěti dostane 
nepostradatelného minima vědomostí a dovedností. Rozsah a obsah tohoto minima by měl být 
stanoven tak, aby byl zvládnutelný pro všechny děti s normální inteligencí bez handicapů. 
Když hovoříme o normální inteligenci, nemáme na mysli jen děti průměrné. Norma je vše, co 
nespadá do defektu inteligence (tj. pásmo debility a níže). Do normy patří slaboduchost, 
podprůměr, průměr i nadprůměr. Takto pojaté minimální vzdělávací standardy by 
nediskvalifikovaly nikoho předem, jak to dělají současné osnovy, které jsou založené na tom, 
co by (teoreticky) mělo zvládnout průměrné dítě. Podprůměrné a slaboduché děti mají 
v tomto pojetí prostě smůlu, že se nenarodily o něco chytřejší! Každé dítě potřebuje pro svůj 
zdárný osobnostní vývoj pocit úspěšnosti. Mnohým zastáncům „tvrdé přípravy na život“ se 
bude zdát (naprosto mylně) potřebnost úspěšnosti druhořadá. Nejde samozřejmě jen o ni. 
Minimální vzdělávací standardy by měly zajistit dětem méně nadaným ucelené a zejména 
funkční vzdělání. Dosavadní pojetí osnov u těchto dětí vedlo spíše ke stavu, že tyto děti ode 
všeho dost nevěděly, jejich vzdělání bylo útržkovité, „děravé“. Pro děti nadanější obecně i pro 
děti se speciálním nadáním jsou minimální vzdělávací standardy základnou, která ponechává 
dostatek prostoru k tomu, aby každé dítě bylo individuálně rozvíjeno na svou maximální 
úroveň prostor doposud obsazený závaznými osnovami by byl naprosto volný pro odborné 
individualizované působení učitelů. 



Školy by si měly vytvářet svá kurikula. Slovo kurikulum se dá opsat jako plán či projekt toho, 
co – kdy – jak- koho – za jakých podmínek a s jakým cílem vyučovat. Tedy nejen „osnovy“, 
ale i metody a organizaci vyučovacího procesu na té či oné škole. I toho by jednou měli u nás 
ředitelé škol se svým učitelským sborem umět. Toto je pedagogická autonomie školy. Bylo 
by tedy na jednotlivých školách a učitelích, stanovit si délku vyučovacích hodin i přestávek, 
vybrat si učebnice, které jim budou vyhovovat (nebo také nepoužívat učebnice, zato pracovat 
s encyklopediemi, počítači atd.), určit si volitelné či nepovinné předměty, zvolit si nejrůznější 
metody při výuce (např. různé metody výuky čtení, dramatizaci, komunikační hry aj.). 
Jestliže opravdu již upřímně připustíme, že spousta informací a faktů skutečně netvoří jádro 
vzdělání, nebude nás děsit, že na některé škole se děti dozví více o starověku než na jiné, kde 
se budou víc třeba zajímat biologií. Někde bude dramatizace, jinde estetická výchova. Rodiče 
by měli do tvorby kurikula školy svého dítěte zasahovat náměty, požadavky nebo i výpomocí 
přímo při vyučování. Školy by měly dát o sobě také vědět. V mnoha zemích jsou běžné 
brožury informující zájemce o koncepci školy, o jejích přednostech, úspěších, tak, aby si 
rodiče mohli vybrat pro své dítě takové vzdělání, o kterém se domnívají, že bude nejlépe 
vyhovovat jejich dítěti a nejlépe je rozvíjet. I přes různý obsah vyučování, i přes odlišné 
předměty a metody práce se dá těmito různými cestami dospět k vytváření pozitivních postojů 
ke vzdělání, k umění, k lidem, k přírodě. Všechno se dá využít k tomu, aby se děti naučily 
spolupracovat a komunikovat, což tak zoufale chybí v současné škole. 
Udělení pedagogické autonomie není to jediné, co naše školy naléhavě potřebují. Právě tak 
potřebují autonomii právní a hospodářskou. Ty snad není potřeba blíže představovat. Z nich 
plyne pro ředitele možnost formovat si učitelský sbor odpovídající pedagogické koncepci 
školy, hospodařit si s penězi přidělenými od státu i od obce.  Znamená to decentralizaci 
v řízení, odevzdání rozhodování na nejnižší možnou úroveň, aby se zde mohlo pružně 
reagovat na specifické podmínky, požadavky, problémy. 
Strach z toho, že se všem dětem nedostane stejného vzdělání, bude ještě dlouho obcházet 
touto zemí. Naivně se tím myslí, že děti budou snad o něco ukráceny, když ve stejný den se 
nebude učit stejná věc stejným způsobem od Košic k Aši. Jestliže připustíme, že do průměru 
spadají přibližně dvě třetiny dětí, pak nám vychází, že minimálně jedna třetina (tj. ti 
podprůměrní a nadprůměrní dohromady) je tímto průměrným přístupem poškozována, že tím 
vyrábíme nedouky na straně jedné a maříme možnosti na straně druhé. Že by právě toto bylo 
to pravé? Vskutku jsme tak bohatá země, že si můžeme dovolit hazardovat se vzdělaností 
národa? 
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POJMY TRANSFORMACE: Škola jako vzdělávací středisko obce 
 
V projektu transformace školství, který předložila skupina NEMES, se snažíme o pohledy na 
školu z nejrůznějších stran. V této rubrice jsem se zatím zabývala zejména pojmy, které se 
týkaly spíše vyučovacího procesu, forem, metod i organizace vyučování, vztahu mezi 
učitelem a žákem, jestliže škola nežije ve vzduchoprázdnu, je součástí určitého společenství, 
je také součástí určitého místa. Doposud většinou ti, kdož neměli děti či vnoučata školou 
povinná, věděli o místní škole pravděpodobně jen to, že tam takoví instituce existuje. O tom, 
jak a čím taková škola žije, veřejnost příliš nevěděla. Uzavřenost, izolovanost byly – a 
doposud mnohde stále jsou – poměrně typickými rysy školy. 
Prvním krokem ke změně čehokoliv je uvědomění si, že je něco v nepořádku, že by něco 
mělo být jinak. Obávám se, že jedním z mnoha neblahých dědictví minulého režimu je také 
ztráta citu pro přirozenost. Mnoho nepřirozených věcí vnímáme jako „normální“. „Normální“ 
bylo schovávat handicapované lidi do ústavů pod záminkou lepší péče o ně, „normální“ bylo 
navštěvovat nemocné v nemocnicích maximálně třikrát v týdnu, ačkoliv každý člověk 
potřebuje v době úzkosti a nejistoty naopak zvýšenou podporu svých blízkých, „normální“ 
bylo, že rodiče nesměli do prostorů mateřské školy, že děti byly předávány ve spěchu mezi 
dveřmi oddělujícími šatnu od herny. „Normální“ bylo, že i základní škola byla pro mnoho 
rodičů neznámým, někdy až nepřátelským prostředím, kam přicházeli jen na předvolání či na 
rodičovské schůzky, které „normálně“ vypadaly spíše jako žalování na děti než smysluplné 
setkávání se ve prospěch dětí. „Normální“ je, že škola je v pozdních odpoledních a večerních 
hodinách opuštěná, prázdná, jako by tomu tak mělo a muselo být... 
Většina velkých myšlenek a věcí bývá prostá. Ani myšlenka, že z izolované, uzavřené školy 
by se mělo stát vzdělávací, kulturní i společenské centrum obce, není složitá. Není ani 
originální, její realizaci můžeme vidět v mnoha zemích, sousedním Maďarskem počínaje. 
Objevila se i v projektu NEMES, protože je praktickým řešením mnoha nároků vyplývajících 
z jiného pojetí vzdělání i vzdělávání (chápaného především jako celoživotní proces), 
z předvídaných a nutných změn ve výukovém procesu i klimatu školy. V principu nejde o nic 
jiného, nežli že se kulturní, sportovní i společenská zařízení nestaví v obci zvlášť, ale že se 
postupně plánovitě přistavují ke škole. Je to i méně nákladné, vyjde to prý asi o třetinu 
levněji, říkají odborníci. Nevím, nejsem ekonom, zní to ale celkem logicky. Zato si však živě 
umím představit dopad spojení těchto zařízení se školou jak ve smyslu zkvalitnění života 
obce jako celku, zisky jsou totiž oboustranné a podstatně větší, nežli ušetřené náklady. 
Představme si jen jednu z možností: knihovna pro dospělé není jinde, ale přímo v budově 
školy, spolu s knihovnou žákovskou, kde se také půjčují videofilmy, magnetofonové pásky 
atd. Vedle knihovny čítárna či studovna. O finanční náklady se škola i obec dělí, je tedy 
možné zaměstnávat kvalifikovaného knihovníka, který kromě vedení knihovny v odpoledních 
a večerních hodinách pomáhá učitelům obstarávat materiály vhodné k výuce, který pomáhá 
žákům vyhledávat prameny k samostatnému zpracování zadaného tématu (a to jde již na 
prvním stupni!). v rámci skupinového vyučování může část dětí pracovat přímo v knihovně. 
Jsou zde možnosti pro individualizaci výuky, rozvíjení dětí vysoce nadaných, aniž by se 
posílaly pod záminkou péče o talenty pryč ze své přirozené vrstevnické skupiny do různých 
specializovaných tříd a škol. Odpoledne a večer funguje knihovna a čítárna pro celou obec, 
pro děti i dospělé, kteří se tu přirozeně setkávají, přirozeně se dozvídají o svých zálibách, 
z čehož mohou vyplynout zájmové skupiny, které by se opět mohly setkávat v dalších 
prostorách se školou souvisejících. 
Knihovna však není jediným příkladem, jak by se škola mohla stát skutečným srdcem dění 
v obci. Využití tělocvičny, všech připojených sportovních zařízení i po vyučování, a to jak 
dětmi, tak i dospělými, všemi, kdo mají chuť si zasportovat nejen pro výkony a soutěžení, ale 
pro radost už pohybu, je další námět. Ostatně si myslím, že toto využití je nejvíc nasnadě a 
leckde se i děje. Žádoucí by bylo, aby tyti prostory byly snadno přístupné a dostupné co 
nejširšímu okruhu lidí, aby skutečně sloužily setkávání, nikoliv jen úzkým zájmům malé 
skupiny lidí. 



A pak je tady množství kulturních, zájmových, společenských a vzdělávacích aktivit, na 
jejichž organizaci se škola může podílet a vydělávat si tak činnostmi, které jsou jí vlastní. Jde 
o nabídku pozitivních forem trávení volného času, o oživování společenského života, který 
působením strachu a nedůvěru mezi lidmi za minulého režimu téměř odumřel. Jde o vytváření 
prostředí, které může být v kritických obdobích života, jako jsou třeba ztráta zaměstnání nebo 
rekvalifikace atd., významnou emocionální i sociální podporou obyvatelům obce. Navrácení 
soudružnosti, úcty navzájem je veliký a vzdálený cíl, ale škola by k němu mohla přispět 
nemalou měrou. 
Čím pestřejším bude nabídka pro činnost dětí v odpoledních hodinách po vyučování, činnosti, 
která nebude závazná ani povinná, která bude dávat dětem možnost volby, možnost vyzkoušet 
si spoustu věcí v kruhu vrstevníků či mezi dospělými, tím menší bude riziko delikventního 
vývoje. Škola otevřená pro kohokoliv, nejen pro výběrové skupiny, znamená prevenci mnoha 
negativních jevů. 
Čím více se spojí prostředky obce a školy, tím více se dá nabídnout jak dětem, tak dospělým. 
Čím více bude společné práce i zábavy, tím menší bude cizota a neporozumění mezi školou a 
rodiči. Škola by přestala být onou anonymní institucí, která ráno v osm pohltí do svých útrob 
stovky dětí, aby je zase odpoledne vychrlila ven. Chce to však zastavit se, zamyslet se nad 
tím, zda to, co je zaběhané, „normální“, je také to nejlepší a zda to bude stačit i do 
budoucnosti. 
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