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Jak vypadá naše dnešní škola: jako dříve nebo se mění? 
(Výsledky práce dílny NEMES) 

MILUŠE HAVLÍNOVÁ 
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Když jsme tvořili projekt proměny a nápravy školství „Svoboda ve vzdělání a česká škola“ 
(1990 - 1991), vycházeli jsme z analýzy tehdejších poměrů zanechaných zde jednotným 
školstvím socialistického státu. 
 
Od té doby do dne, kdy se konala naše dílna o současném stavu naší školy, uplynuly téměř tři 
roky: potřeba transformace školství byla všeobecně uznána, z iniciativy několika různých 
subjektů vznikla nesmírně cenná pluralita v řešeních transformačního procesu, bylo k tomu 
předloženo celkem sedm návrhů, o nichž se vedla jednání i veřejné diskuse. Těmito kroky 
podněcovaná a od MŠMT očekávaná koncepce školské politiky se však po všechny ty časy 
neobjevila v podobě žádného zásadního dokumentu, alespoň ne na té výši, na jaké je 
pociťována jeho potřeba. 
 
Přes nedostatečně koncepční činnost MŠMT a omezující legislativní normy, na konci roku 
1991/ 92 bylo školství přece jen v pohybu. Nejenže vznikají nestátní školy s alternativními 
programy, ale řada učitelů státních škol sama vyvíjí vlastní úsilí o změnu nevyhovujícího 
stavu školních poměrů a vzdělávání. Vnitřní transformace vzdělávání a školy bezpochyby 
začala. Tyto pozitivní trendy zaznamenáváme, působíce zároveň v jejich směru. 
 
Vědomi si tohoto že v našem nejsoučasnějším školství sice již nevládnou jednoznačně 
poměry minulé, ale že se v něm - m.j. i v důsledku absence čitelné školské politiky - mohou 
se stejnou pravděpodobností leckde naopak přímo zakonzervovávat, přáli jsme si něco se 
o něm dovědět soustředěním kapacity lidí k tomu povolaných znalostmi i postoji. 
 
Za tím účelem NEMES uspořádala celodenní pracovní setkání, dílnu na téma „Naše současná 
škola na konci školního roku 1991 - 92“ (červen 1992). Její účastníci měli za úkol zmapovat 
situaci v dnešní škole tak, jak ji znají buď ze své každodenní zkušenosti (učitelé, ředitelé, 
rodiče, poradenští psychologové, pracovníci školské správy), nebo z nejnovější výzkumné 
činnosti ve svém oboru. 
 
METODIKA 
 
Organizace dílny 
 
Dílny se zúčastnilo celkem dvacetčtyři osob. Náhodným seskupením účastníků do dvojic 
a těch posléze do větších celků, bylo vytvořeno pět stejně velkých pracovních skupin. 
Skupiny pracovaly nezávisle na sobě. Jejich úkolem bylo řešit a písemně odpovědět zadané 
otázky. 
 
Zadání a postup řešení pro všechny skupiny 
 
1. Posuďte a napište, v čem je naše současná škola nevyhovující a špatná, v čem není podle 

vašich představ (výčet negativ). 
2. Posuďte a napište, v čem je naše současná škola naopak hodnotná a dobrá, v čem je podle 

vašich představ (výčet pozitiv). 



3. Vyřešte a napište, jak změnit uvedená negativa v pozitiva. 
4. Připojte ta současná pozitiva, která chcete do budoucna zachovat, a rozviňte o další 

doporučení. 
 
ZPRACOVÁNÍ 
 
I. Shluky charakteristik - oblasti problémů naší současné školy 
 
Zadání záměrně nebylo předem usměrněno žádnými okruhy problémů, podle nichž by 
účastníci měli obsahově analyzovat zápory a klady současné školy, navrhovat případná řešení 
shledaných nedostatků a rozhodnout, které klady dále podporovat. Písemné odpovědi skupin 
byly obsahově analyzovány ex post klastrováním shromážděných charakteristik. Skupiny 
uvedly v odpověď na čtyři zadané otázky dohromady 159 charakteristik. 
 
Jak bylo patrno při porovnání výstupů jednotlivých skupin, skupiny se buď shodovaly nebo 
doplňovaly v konkrétních charakteristikách dnešní školy i v navrhovaných řešeních. Úplné 
významové shody bylo dosaženo v 15 charakteristikách. Shledané charakteristiky se 
navzájem nevylučovaly, ale vytvořily smysluplný celek, ačkoliv skupiny pracovaly odděleně. 
 
Výsledné shluky charakteristik dostaly název a byly seřazeny do strukturovaného celku. 
Každá problémová oblast je při prezentaci výsledků popsána podle schématu: 
 
1. Charakteristiky záporných jevů v současné škole, s nimiž jsou účastníci nespokojeni, 

protože patří k té části dědictví, které je nutno se zbavit (Zápory). 
2. Charakteristiky nových trendů, které považují účastníci za kladné, protože jsou v souladu 

s jejich představami o podobě budoucí demokratické a humanistické školy (Klady). 
3. Návrhy na řešení proměny jednotlivých záporných jevů v kladné, přínosné, žádoucí, 

perspektivní (návrhy jsou formulovány na různé úrovni zobecnění: některé v podobě 
realizačních opatření, jiné jenom jako principy nebo záměry) (Náprava). 

 
II. Pořadí závažnosti problémových oblastí 
 
Podle distribuce charakteristik na jednotlivé shluky - problémové oblasti, jsme určili pořadí 
jejich závažnosti. Zpracování preferencí prostřednictvím prostého počtu sdružených 
charakteristik, nelze považovat za statistický výsledek. Museli bychom nejdříve jednotlivé 
charakteristiky vážit (nejsou všechny rovny jedné), abychom je mohli dále statisticky 
testovat. Použitý postup však považujeme přece jen za určité vodítko v jejich pořadí. 
 
VÝSLEDKY 
 
I. Popis deseti oblastí problémů v našem současném školství 
 
l. UČITEL: STÁTNÍ ÚŘEDNÍK NEBO ZA SVÉ DÍLO ODPOVĚDNÝ PARTNER ŽÁKA? 
 
Zápory 
• Učitelé si stále neuvědomují, že změna k lepšímu musí vyjít také od nich. 
• Řada učitelů se vyznačuje nedostatky, které se v nich upevnily praxí socialistické školy: 
pedagogická lenost, nízká tvořivost, profesní nesamostatnost, nízká motivovanost, 
neprofesionalita po stránce pedagogické a psychologické, absence sebereflexe 
a sebepoznání. 

 
Klady 
• U části učitelů se projevuje intuitivní touha po změně současného stavu, který také 
považují za nevyhovující, jenom nevědí, jak to udělat. 



• Po listopadu vznikla v učitelstvu určitá rezerva odhodlání a chuti stav vzdělávání změnit, 
ale v současné době je co se obávat, aby se u mnohých nevyčerpal a nezměnil v lhostejnost. 
• Existují však současně již učitelé, kteří iniciativně hledají nové formy a metody 
vzdělávání, jimiž by účinně poznali a rozvíjeli žáka směrem k tomu, aby mu poskytli 
upotřebitelné vzdělání. 
• Existují rovněž takoví učitelé, kteří učí dobře i ve frontálním (formálním) uspořádání 
výuky, protože mají dobré vztahy s žáky a dobře je znají: tito učitelé zdokonalují a využívají 
rezervy frontální výuky. 

 
Náprava 
• Změnit filosofii učitelského povolání v souladu se změnou filosofie školy. 
• Začít od studentů učitelství a mladých učitelů. 
• Starší učitele nevynechávat, vyzývat je k účasti, ty progresivní mezi nimi vyhledávat 
a vzájemně propojovat. 
• Vyvíjet činnost misijní, osvětovou a odborně vzdělávací. 
• Výcvik učitelů zaměřit na učitelské dovednosti formou kurzů, dílen a studijních pobytů ve 
školách jak na domácí půdě, tak i v edukačně rozvinutých zemích (stimulace pro 
pedagogickou práci a pro studium světových jazyků, což je důležité pro četbu odborné 
literatury, časopisů). 
• Koncipovat a vytvořit systém služeb na podporu sebevzdělávání učitele. 
• Učitele motivovat k práci na sobě ve smyslu sebezdokonalování, seberozvíjení 
a vzájemného sbližování se. 
• Další vzdělání učitelů založit na principu pozitivního a vstřícného hodnocení jeho 
profesní činnosti. 
• Vytvářet podmínky pro posun postojů a dovedností učitele směrem ke komunikativní 
pedagogice, partnerským vztahům s žáky a k týmové práci. 
• Mezilidské vztahy ve sboru učinit předmětem zájmu vedení školy, protože od dobrých 
vztahů mezi kolegy se začíná tvořit atmosféra celé školy. 
• Respektovat individualitu učitele, protože učitel zase musí respektovat individualitu žáka 
a jeho rodičů. 

 
2. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ: ZNALOSTI NEBO ROZVOJ ŽÁKA? 
 
Zápory 
• Škola se nevěnuje dítěti, ale učivu. 
• Trvá orientace na izolované poznatky a nikoliv na komplexní rozvoj žáka. 
• Přetrvává představa o žákovi jako o abstraktním, jednorozměrně zploštělém objektu (bez 
rozmanitých schopností, temperamentu a osobnostních rysů), který jenom pasivně přijímá 
poznatky, navíc převážně jen verbální. 
• Přetrvává i další představa o žákovi jako o nesvéprávném tvorovi, za něhož stále někdo 
rozhoduje se vší oprávněnosti; škola je nevšímavá k lidským potřebám dítěte a rovněž k jeho 
právům. 

 
Klady 
• Existují již celé školy, které zavádějí způsoby alternativní pedagogiky a orientují proto 
svoji vzdělávací činnost na komplexní rozvoj každého jednotlivého žáka. 
• Pro učitele, který je ve škole izolován ve svém úsilí o přesun orientace cílů vzdělávání 
z učiva na rozvoj žáka, je to těžší, ale jsou i takoví učitelé, kteří touto cestou jdou 
(např. Přátelé angažovaného učení). 

 
Náprava 
• Za cíle školy přijmout: rozvoj tělesnosti, duše a duchovního života dítěte, jehož 
výsledkem je ucelený a vyvážený člověk. 



• Orientovat se na žáka, na rozvoj jeho osobnosti komplexně, po stránce rozumové, citové, 
sociální a mravní. 
• Pojímat žáka jako subjekt, jako individuum, jehož potenciál má škola rozvinout, proto by 
mu měla nabídnout - pod toutéž střechou nebo dosažitelné vzdálenosti vzájemně se 
doplňujících škol - škálu možností, které umožní diferenciaci žáků bez selekce. 
• Zpracovat všechny možnosti, jak v podmínkách našeho školství zaručovat práva dítěte 
podle Úmluvy o právech dítěte. 

 
3. POJETÍ A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ: ZAOSTALÉ NEBO ZNOVU FUNKČNÍ? 
 
Zápory 
• Pokračuje nevhodné pojetí vzdělávání, které přetrvává podle potřeb totalitního režimu, ale 
problém je hlubší, protože přetrvává podle ještě fixovanější tradice: totalitní režim tradiční 
pojetí jenom ještě dále nadužíval, zneužíval a konzervoval, takže naše školní vzdělávání 
zaostalo. 
• Trvá výuka izolovaných poznatků, encyklopedičnost vzdělávání. 
• Vzdělávání ve škole je svým obsahem odcizeno od života v jeho celku i složkách (od 
rodiny, obce, přírody). 
• Trvá nevyjasněnost koncepce vzdělání a vzdělávání, proto se pokračuje v dosavadním 
obsahu a strukturaci učiva do vyučovacích předmětů a otázky obsahu vzdělávání zůstávají 
neřešeny. 
• Nenastala orientace na takové pojetí vzdělávání, které by bylo funkční, což v současném 
rozvinutém světě znamená individuálně upotřebitelné pro každého člověka nějakým 
způsobem. 
• Obsah vyučovacích předmětů, které byly zatíženy ideologií a politikou komunistického 
režimu, není zdaleka mrtvý, v řadě případů je předmětem vyučování dosud. Na druhé straně 
jsou známy případy, kdy tato ideologie je jenom nahrazena jinou, často z pouhé snahy po 
konformitě. O to je to horší. 

 
Klady 
• Došlo k uvolnění závaznosti učebních osnov od striktních 100 % na 70 %. 
• Učitel má možnost upravit si sám učební plány a osnovy. 

 
Náprava 
• Náprava veškerého vzdělávání musí začít právě u zásadní změny jeho paradigmatu, která 
spočívá v tom, že jeho složky vytvoří proti dosavadnímu obrácené pořadí: postoje-
dovednosti-znalosti. 
• Učinit tímto vzdělání opět funkčním, což v současném světě znamená individuálně 
upotřebitelným pro každého člověka od dětství rozvíjeného v jeho potřebách, schopnostech 
a zájmech (relevance vzdělání). 
• Redefinovat smysl vzdělávání pro člověka, kterým by mělo být: hledat vlastní cesty 
poznávání, nabývat vlastních zkušeností, experimentovat, tvořivé řešit problémy, kooperovat 
na těchto procesech s druhými lidmi a komunikovat mezi sebou. 
• Při takovém pojetí vzdělávání nemůže být obsah učiva strukturován naučně, podle 
izolovaných klasických vědních disciplín jako jejich miniatura, ale činnostně, to znamená, 
že se musí změnit v zaměstnání, v aktivní participaci žáka na poznávání a řešení témat, která 
tvoří určitý smysluplný celek. 
• Estetické a tělesná výchova by neměly být stavěny na okraj zájmu školy nebo dokonce do 
protikladu k exaktním oborům (opět důsledek strukturování a osnování učiva podle vědních 
oborů), stejně jako by humanitní vzdělání nemělo být polarizováno přírodovědním. Není 
preferencí v tomto směru. Vyvíjející se člověk potřebuje mít otevřeny a adekvátně 
zpřístupněny všechny hodnoty. 



• Prakticky to znamená přejít od zaostalého osnování obsahu učiva (podle izolovaných 
oborů) ke kurikulárnímu (podle toho, co žák potřebuje za svoji školní – a další životní dráhu 
- obsáhnout), neboť to nese s sebou mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty atd. 
• Mohlo by se tak podařit dosáhnout takové přitažlivosti výuky, že se jí žáci sami od sebe 
budou chtít účastnit (motivace pro bezprostřední účast na školní práci i pro celoživotní 
vzdělávání). 

 
4. FORMY A METODY VÝUKY: SÁM OD KATEDRY NEBO MEZI ŽÁKY A S NIMI? 
 
Zápory 
• Převládající stereotypní formy a metody výuky. Odhadem 95 % učitelů vyučuje tak, jak 
se naučili a zvykli si v dřívější škole. 
• Přetrvává používání frontálního způsobu vyučování jako výlučného, který se v kombinaci 
spolu s dalšími nevhodnými prvky (nadmíra encyklopedických a verbálních poznatků, velké 
počty žáků ve třídě, jednotné požadavky na všechny atp.) podílí na přetěžování žáků školní 
prací. 
• Převládají frontální výuka vylučuje integraci handicapovaných dětí i dětí různorodě 
zaměřených do hlavního proudu vzdělávání, neboť omezuje individuální přístup k žákům. 
• Učitel nedovede pracovat s chybou jinak, než že ji v žákových výkonech vyhledává, 
zdůrazňuje a činí předmětem známkování. 
• Dosavadní systém výuky vede žáky k tomu, aby hledali, jaká odpověď se od nich 
očekává, a nevede žáky k hledání variantních řešení, k vyjádření názorů a postojů. 
• Orientace učitele a žáka na jedinou správnou odpověď způsobuje, že se žák nenaučí 
pracovat s informacemi, logickými vztahy a syntetizovat dílčí poznatky. 
• Nepřítomnost komunikace, tolerance, kooperace ve škole je tak hluboká, že znemožňuje 
provedení úkolu, který vyžaduje, aby došlo k týmové práci mezi žáky a učiteli, ale rovněž 
mezi učiteli samotnými (např. mezipředmětová témata, organizace výuky v blocích). 
Týmová práce pak nadále chybí. 
• Učitelé nejen nerespektují individuální předpoklady svěřených žáků ve třídě, ale často učí 
tak, že přesahují i možnosti celé věkové skupiny. Takové vyučování vede k nepřiměřené 
zátěži a má škodlivé účinky na zdravý vývoj dětí, krátkodobé i dlouhodobé. 
• Zvýšená volnost ve výuce, kterou má učitel základní školy a střední školy, však zůstává 
omezena dosavadním systémem přijímacího řízení v drtivé většině škol následujícího stupně 
(tedy středních a vysokých). 

 
Klady 
• Zvýšila se míra volnosti ve výuce a svobody učitele v používání forem a metod 
pedagogické práce, což mohou lépe využít učitelé l. stupně, kteří jsou zatím vzdáleni 
přijímacím zkouškám svých žáků. Jakmile však vzniknou 6-8letá gymnázia v širší míře 
a bude přenesen systém přijímacích zkoušek i do nich, nebude ušetřen ani nejnižší stupeň 
školy jejích omezujícího diktátu. 
• V souvislosti s tím se zároveň dějí pokusy alespoň o nové pojetí přijímacích zkoušek na 
některých středních a vysokých školách 

 
Náprava 
• Posunout postoje a dovednosti učitelů od zploštělé didaktiky vedené od katedry (výklad, 
opakování, zkoušení, známkování) směrem ke komunikativní pedagogice, která vytváří 
z učitele a každého jednotlivého žáka zvláštní dvojici. 
• Vytvářet partnerský vztah učitele a žáka při práci na společném díle ve vyučování. 
• Uplatňovat různé způsoby sdružování žáků do pracovních skupin v rámci třídy i v rámci 
školy. 
• Podporovat zájmy žáků a občas žáky s týmiž zájmy sdružovat a učit ve skupinách. 
• Změnit způsob domácí přípravy a omezit její rozsah. 



• Snižovat počty žáků, zvláště tam, kde se zachovává tradiční frontální způsob výuky. 
 
5. HODNOCENÍ ŽÁKA: ZNÁMKOVAT ZNALOSTI N. SLOVNĚ HODNOTIT ROZVOJ 
ŽÁKA? 
 
Zápory 
• Hlavním způsobem hodnocení žáka je jeho klasifikace. 
• Význam známek a vysvědčení je stále přeceňován, z čehož plyne, že výuka je vedena 
jednostranně účelově - se zaměřením na výkon v úkolech zkoušek a testů. 
• Úkoly zkoušek a testů jsou zaměřeny jen na poznatky a neobsahují tvůrčí řešení problémů 
a použití poznatků v profesní a životní praxi. 
• Důsledkem zkoušení a známkování je, že strach z obojího zůstává pro žáka hlavním 
zdrojem jeho motivace pro školní práci. 
• Tento formalistický postoj ke vzdělání, vzdělávání a kvalifikaci (cílem jsou známky 
a vysvědčení), je stále živen ze strany všech zúčastněných: společenských institucí, 
veřejnosti, úřadů, škol, učitelů, rodičů i žáků. 
• Zaměňuje se podstata hodnocení za jeho formu. Otázkou není jenom to, zda známkovat 
nebo hodnotit slovně, ale to, jaký dáváme hodnocení smysl: zda chceme hodnotit především 
znalosti žáka v jednotlivých předmětech (ty pak snadno můžeme známkovat) nebo hodnotit 
rozvoj žáka ve škole, (což jde slovně a nejde známkami). 
• Řada učitelů požádala o povolení a zkouší žáky neznámkovat, ale hodnotit slovně, 
spolupracuje přitom s rodiči, aby si všichni společně zvykli hledat informaci o pokroku žáka 
v jiných ukazatelích než ve známkách. 
• V některých školách začali tím, že ve „výchovách“ přestali zkoušet, orientují se na 
poznání pokroku žáka na základě společných činností s ním a žáky neznámkují, nýbrž 
hodnotí slovně. Oceňuje se snaha, zájem, zlepšení, dělnost, nápady, tvořivost. 

 
Náprava 
• Změnit koncepci hodnocení žáka, učitele a školy. 
• Rozšířit škálu způsobů hodnocení, nepřeceňovat význam známek, postupně přecházet ke 
slovnímu hodnocení - ústnímu i písemnému. 
• Zpočátku nechat oba systémy žít pohromadě, učit se hodnotit žáka slovně. 
• Jako první přestat známkovat žáky za výkon v předmětech všech výchov a zde zavést jak 
nová kritéria hodnocení (bez zkoušení), tak slovní hodnocení a jiné formy ocenění žáka. 
• Rovněž zrušit známky z chování (za kázeňské přestupky). 
• Každému dítěti uspokojovat potřebu pocit úspěšnosti a uznání, kterou má stejně jako 
každý dospělý, zde tedy učitel. 
• Ve slovním hodnocení se proto zaměřovat na přednosti a pokroky žáka, případně na jeho 
skutečné rezervy (nikoliv však tam, kde sice žák dobrý není, ale víc nebo jinak to nedokáže). 
Opustit praxi porovnávání žáků i učitelů mezi sebou. 
• Opustit praxi znevažujícího veřejného sdělování prospěchu a chování jednotlivých žáku 
před třídou a rovněž před rodiči na schůzích. 

 
6. MOTIVACE ŽÁKA: STRACH ZE ŠKOLY NEBO ZÁJEM O VZDĚLÁVÁNÍ? 
 
Zápory 
• Trvají podmínky pro nedostatečnou a nevhodnou motivaci žáka k učení a školní práci. 
• Nedostatečnost motivace spočívá v tom, že vzdělání dosažené v naší škole přestává být 
pro většinu lidí funkční. 
• Nevhodnost existující motivace spočívá v tom, že je založena na záporné emocí, kterou je 
strach žáka ze zkoušení, známek a veřejného ponižování. 
• Prvním důsledkem záporné motivace je vysoké procento neúspěšných žáků. 



• Druhým důsledkem toho je, že velká část žáků projevuje záporný vztah jak ke škole jako 
ke vzdělávací (po výtce společenské!) instituci, tak ke vzdělávání a kultuře vůbec. 
• Téměř zcela chybí pozitivní motivování žáků ze strany školy a učitelů. 

 
Klady 
• Veškeré snahy těch učitelů, kteří se orientují na rozvoj žáka, jsou takovým zásadním 
obratem ve vzdělávání, že přinášejí s sebou hned nejeden, ale celou řadu pozitivních 
důsledků. Jedním z nich je i růst zájmu všech jejich žáků o školu: těší se na vyučování, říkají 
si o práci a nechce se jim domů. 

 
Náprava 
• Přestat s uplatňováním zásady, že dítě je třeba nutit do učení pod hrozbou zkoušení 
a známkování, tedy ze strachu (dělají to učitelé, ale i rodiče). 
• Individualizací metod a přitažlivostí forem a obsahu výuky by mělo být dosaženo 
• Zlepšení motivace žáka k učení ve škole a také k celoživotnímu vzdělávání. 
• Skutečným motivem účasti žáka na vzdělávání však v zásadě vždy bylo a je přesvědčení 
jeho a jeho rodičů, že vzdělávání, které podstupuje, je pro něho upotřebitelné po všech 
stránkách (nejen jednostranně, např. v profesi). 
• Z toho důvodu je nezbytné, aby se celé školství dopracovalo takové podoby vzdělání, 
které bude funkční (viz výše). 

 
7. KLIMA ŠKOLY: DIKTATURA NEBO DEMOKRACIE? 
 
Zápory 
• V učitelských sborech ještě mnohde panují nezdravé, nesprávné, nepěkné, negativní 
vztahy mezi kolegy. 
• Ty se dále odrážejí v o nic lepších vztazích učitelů k žákům, učitelů k rodičům a žáků 
mezi sebou. 
• Až na výjimky se nezměnila atmosféra školy. 
• Škola neuznává osobnost žáka/ studenta. 
• Učitel má dosud vždy pravdu. Nedostává se respektu k názorům žáka. 
• Zcela zanedbáván je názor žáků na školu, učitele a vedení školy, lépe řečeno bylo by 
nepřípustné, aby nějaký žák chtěl svůj názor vyslovit. Škola se jej ani nechce dovědět. Ví 
nejlépe, co má dělat. 
• Podobně škola nesleduje, jak ji žáci vnímají a s jakými pocity ji prožívají, a že jsou to 
často velmi negativní pocity, které škodí jejich vývoji, je výzkumně prokázáno. 

 
Klady 
• Na myšlence zdravých lidských vztahů ve škole a zdravého životního stylu jako nejlepší 
prevence všech poruch duševního, tělesného, sociálního i mravního zdraví, je založen 
i projekt Zdravá škola, který k nám byl uveden v minulém roce. Základní školy ČR, které 
získaly svými projekty nejlepší a dobré umístění v konkurzu, patří mezi ty první, které se 
o ozdravení narušeného klimatu snaží. Je jich celkem dvaadvacet , ale patří k nim nesporně 
i školy s alternativním programem. 

 
Náprava 
• Každá škola může sama od sebe a ve svých podmínkách začít pracovat na ozdravění 
klimatu školy jako celku a učinit školu místem pohody, radosti, důvěry a jistoty pro děti, 
učitele a rodiče. 
• Vytvářet ve škole demokratické poměry a pravidla správného chování. 
• Zakládat a učinit funkčními rady školy. 
• Vztahy uvnitř školy jsou prvořadé, proto se jím všichni musí prakticky učit (semináře, 
dílny, kurzy, studijní pobyty, společné aktivity učitelů a rodičů). 



• Ozdravění atmosféry školy musí začít od mezilidských vztahů v učitelských sborech, a ty 
zase musí začít od toho, aby učitel byl motivován pracovat na sobě, na svém sebepoznání 
a seberozvíjení, což mu napomůže k porozumění druhým, ke sblížení se s nimi. 
• Získat učitele ve sboru školy pro osvojování si dovednosti komunikovat, samozřejmě 
s žáky (již výše zmíněná komunikativní pedagogika), ale také s kolegy, ředitelem a zvláště 
s rodiči. 
• Vytvářet s žáky partnerský vztah při společných vzdělávacích činnostech a rovněž 
i činnostech mimoškolních a zájmových. 
• Respektovat individualitu žáka, učitele a každého z rodičů, ale zároveň vytvářet 
• Společně podmínky pro pozitivní a bohaté mezilidské vztahy všech navzájem. 
• Zdůrazňovat, že lidé se mohou spolu sblížit na základě společných mravních hodnot při 
zachování osobitosti každého z nich. 
• Proměně klimatu školy může napomoci její architektura i interiér, jestliže z nich bude 
odstraněna uniformita, odosobněnost, nefunkčnost a místy i odpudivost. 

 
8. VZTAHY ŠKOLY A OKOLÍ: ŠKOLA GHETTEM NEBO OTEVŘENÁ ŠKOLA? 
 
Zápory 
• Škola je dosud spíše společností vůči okolí uzavřenou a izolovanou, existuje pro sebe 
samu, je vykázaným místem, ghettem. 
• Zvláště na středních školách se setkáváme s heslem, že laická veřejnost do školy nepatří, 
jen odborníci. 
• Škola je odcizena od života svým zaostalým pojetím a obsahem. 
• Škola neplní funkci osvětové služby pro žáka a jeho rodinu, zvláště na menších místech je 
to nedostatek. 
• Chybí zájem veřejnosti o to, jak by škola měla vypadat. Tím více pak chybí pluralita 
názorů veřejnosti na tuto otázku. 
• Vzájemný vztah školy a rodiny je deformován. Škola rodinu používá ke svým potřebám. 
Je živým důsledkem ideologie minulého režimu, podle něhož dítě ve věcech vzdělávání 
a výchovy patří státu a jeho školství. Mnohde ještě pracují rodičovská sdružení po vzoru 
zrušených SRPŠ. 
• Pokračuje nezájem školství o vnější podpůrné systémy, které by pomáhaly signalizovat, 
předcházet a řešit selhání lidí a jejich činností uvnitř školského systému. 

 
Klady 
• V některých školách (MŠ, ZŠ) se již daří vtáhnout rodiče do života školy nebo třídy 
a spolu s nimi jej vytvářet. 
• Někde rodiče pracují jako dobrovolní pomocníci učitele. 
• Na řadě škol již pracují demokratický založené organizace rodičů s právní subjektivitou, 
snaží se se školou kooperovat. 
• Vznikla iniciativa pro potřeby komunikace mezi jednotlivými organizacemi rodičů. 

 
Náprava 
• Otevřít školu rodičům a veřejnosti. 
• Rodiče by se měli různými způsoby podílet na životě a práci školy, protože jsou to rodiče, 
komu patří dítě, a mají tudíž povinnost vůči svým dětem starat se o školu, kam je posílají 
(kterou si případně vybrali), ale i právo do života a vzdělávací činnosti školy vidět 
a spoluvytvářet její profil. 
• Dělat všechno pro to, aby veřejnost měnila svůj postoj ke škole a pochopila, že je v jejím 
vlastním zájmu se účastnit jak na školské politice, tak na dění školy v místě (používat 
k tomu sdělovacích prostředků). 
• Vytvářet podmínky v obcích, aby se tam pro ně škola stala vzdělávacím a kulturním 
střediskem. 



9. ORGANIZACE A STRUKTURA ŠKOLSTVÍ: BRZDA NEBO USNADNĚNÍ? 
 
Zápory 
• Není dobře koncipováno ani praktikováno spojení mezi 1. a 2. stupněm ZŠ a mezi školou 
základní a střední. 
• Trvá netolerantnost vyššího vzdělávacího stupně k nižšímu. 
• Platí striktní dělení žáků a učiva podle ročníků, které učiteli znemožňuje používat tvořivé 
různých vyučovacích strategií. 
• Dosavadní systém přijímacího řízení na středních školách omezuje svobodný prostor pro 
změny na základních školách, a i ve středních školách samotných, a způsobuje autoritářské 
postoje vůči žákovi na obou stupních škol. 

 
Náprava 
• Zabezpečovat prostupnost všech stupňů škol (zejména vzájemnou informovaností škol, 
které na sebe navazují na regionální úrovni, úpravou požadavků pro případy 
neporovnatelnosti s legislativním rámcem.) 
• Zrušit přijímací řízení a změnit kritéria pro vstup žáka na vyšší stupeň školy nebo 
do určitého druhu školy. 
• Místo přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky, které ověřují mechanicky 
zapamatované znalosti, postupně přecházet ke kreativním úkolům a obecným zkouškám 
studijní způsobilosti, což by mělo odpovídat i v tomto smyslu změněnému paradigmatu 
vzdělávání ve škole. Nejlepší by bylo, aby pro vstup na vyšší stupeň dostačovalo žákovi 
doporučení z absolvované školy. 

 
10. MŠMT A ŠKOLSKÁ POLITIKA: ŘÍDÍCÍ CENTRUM NEBO PODPORA PRO 
ŠKOLY? 
 
Zápory 
• MŠMT se samo ještě nezačalo transformovat (reorganizaci nepovažujeme za proměnu 
systému jeho práce). 
• MŠMT nevytvořilo koncepci školské politiky v období demokratické proměny 
společnosti (tj. do června 1992). 
• MŠMT je pedagogicky nekompetentní. 
• Na politice MŠMT nebyla zainteresována veřejnost. 
• Přes mnohá upozornění, že by některé platné legislativní normy z minulosti vzdálené, ale 
i nedávné, měly být zrušeny, protože brzdí odpovědnou práci učitele na postupu vnitřní 
proměny školy, zrušeny nebyly. 
• Nefunguje nový systém inspekce, ačkoliv inspekce vznikla nově, ve vztahu inspekce 
a školy se projevuje převaha tradičního pojetí - postih na základě vyhledávání nedostatků 
učitele namísto podpory na základě jeho předností. 
• Chybí informační a zpětnovazebný systém (součást podpůrných systémů, který chybí jako 
celek). 

 
Klady 
• Existuje pluralita nositelů škol, státní škola má alternativu a konkurencí. 
• Systém státního školství jíž není jednolitý, vnitřně se rozrůzňuje. 
• Střední školy již mají autonomii, k níž se přidávají postupně i školy základní. 
• MŠMT zřídilo agenturu ExTra na podporu individuálních projektů škol. 
• Byl změněn k dobrému způsob financování škol a zprůhledněn rozpočet ve školství ČR. 



Náprava 
• Vymezit nově funkce a kompetence MŠMT. Striktně oddělit kompetence správní od 
odborných, pedagogických a psychologických, které si na sebe bere a nekvalifikovaně je 
nahrazuje. 
• Pokračovat ve vytváření mechanismu zprůhlednění procesu rozhodování ve všech 
otázkách pedagogické povahy od těch, které souvisejí se školskou politikou v obecném 
i dílčím smyslu. 
• Zamýšlené standardy vzdělávání tentokráte konečně připravit v dostatečném časovém 
odstupu, seriózně, odborně a nikoliv úřednicky, se širokou odbornou a veřejnou diskusí 
a nikoliv kabinetně. 
• V legislativě se věnovat dvěma úkolům: promptně odstranit ty části platných 
legislativních norem, které omezují proměnu a rozvoj školy, zvláště jejího klimatu, 
a věnovat se kompetentně legislativě nové (ústavní zákon, zákony, podzákonné normy). 
• Vytvořit informační servis v regionech. 
• Podporovat vydávání a rozšiřování časopisu, který by se snažil postihovat problematiku 
zajímavou pro učitele, rodiče i zainteresovanou veřejnost (takovou si představujeme, že 
bude revue Výchova a vzdělávání). 

 
II. Pořadí závažnosti problémových oblastí 
 
Počet charakteristik sdružených na jednotlivé problémové oblasti se pohybuje v rozpětí 18-7. 
Pořadí oblastí je podle toho následující: 
1. Klima školy a MŠMT/školská politika (2 o. po 18 ch.) 
2. Učitel a Formy a metody výuky (2 o. po 17 ch.) 
3. Pojetí a obsah vzdělávání, Hodnocení žáka a Vztahy školy a okolí (3 o. po 15 ch.) 
4. Motivace žáka (1 o. po 11 ch.) 
5. Cíle vzdělávání (1 o. po 10 ch.) 
6. Organizace školství (l o. po 7 ch.) 
legenda: 
o. = oblast 
ch. = charakteristika 
 
III. Podíl Záporů, Kladů a Nápravy na celkové charakteristice 
 
Z celkového počtu zpracovávaných charakteristik (143) se nejvíce týkalo Nápravy (62) 
a Záporů (58). Klady byly popsány 23 charakteristikami. Charakteristiky, které tvořily 
odpověď na 4. otázku (co převzít a co zavést) byly přiřazeny k Nápravě. 
 
HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 
Obsahová analýza 143 charakteristik jejich sdružením do celkem deseti problémových oblastí 
ukázala, že zadané téma bylo zmapováno poměrně vyčerpávajícím způsobem. 
 
Deset problémových oblastí představuje cenný výsledek, neboť se jejich prostřednictvím 
vyjevila přehledná mapa přetrvávajících problémů a nových trendů v našem současném 
školství. Druh a rozsah zmapovaných oblastí ovšem zároveň vyznačuje i meze, k nimž 
přítomní účastníci byli schopni za daných podmínek dojít jako celek týmovou prací. 
 
Podle podílu charakteristik, které se sešly k řešení každého z původních úkolů (l. Zápory, 
2. Klady, 3. Náprava), je zřejmé, že účastníci dílny při svém prozkoumávání školy a školství 
věnovali největší pozornost nápravě současného stavu školy, v logické návaznosti na téměř 
stejný rozsah jevů, které považují za negativní. Přínosné bylo, že výčet záporů nepřesáhl 
výčet cest k nápravě, ale že si navzájem odpovídaly. Kladných jevů bylo shledáno o více než 
polovinu méně. To, že jich je méně než záporných, postihuje realitu. Na druhé straně však 



tím, že se jim dostalo místa nikoli zanedbatelného, se ukázalo, že účastníci dílny dovedli 
citlivě postihnout a zaznamenat i nové trendy na rozdíl od běžného vidění. 
 
Z uvedeného pořadí závažnosti oblastí vidíme, že sedm oblastí je syceno poměrně stejným 
počtem charakteristik (18 - 15), takže je můžeme považovat za rovnocenné zdůrazněné. 
Kdybychom ale sloučili dvě z oblastí, které jsou obsahově spolu nejvíce spjaty, Cíle 
vzdělávání (10) a Pojetí a obsah vzdělávání (15), tato sloučená oblast (25) se dostane daleko 
před další následující. Stane se oblastí prioritní. Domníváme se, že bez stanovení cílů, pojetí 
a obsahu vzdělávání nelze považovat stávající pohyb ve školství za systémovou změnu. 
 
V každém případě je významné, že dalšími nejdůležitějšími oblastmi transformace jsou podle 
předložených výsledků: Klima školy, MŠMT/školská politika, Učitel a Formy a metody 
výuky. 
 
Na druhé straně, nejméně problému a cest k nápravě, ale také žádný klad, se sdružilo v oblasti 
problémů týkající se Organizace školství (7); v některých problémech přitom účastníci vidí 
vážnou brzdu vnitřní transformace, zvláště na 2. stupni základní školy a na škole střední 
(přijímací zkoušky na vyšší stupeň a jejich platná podoba). 
 
ZÁVĚR 
 
Zmapované problémy vyjadřují názory a představy účastníků dílny o tom, jak by škola 
v České republice měla vypadat, a rovněž i jejich postoje k současné situaci naší školy, starost 
o ní a osobní odhodlání se na její nápravě a proměně podílet. 
 
Předložené výsledky proto čtenáře nejen orientují v současné situaci našeho školství, ale 
poskytují mu i její hodnocení z hlediska určitého koncepčního přístupu. 
 
Miluše Havlínová 
WHAT DOES THE CZECH SCHOOL LOOK LIKE NOWADAYS: IS IT THE SAME AS 
BEFORE OR IS IT CHANGING? 
 
The results from the workshop on „Czech 
School in the academic year 1991/92“, 
which the author chaired, are presented. 
The workshop has been organized by the 
NEMES (the Independent lnterdisciplinary 
Group for Transformation of School and 
Education) with its members participation. 
Having been divided into five groups, the 
participants produced a schedule with 
characteristics of 1. Negative phenomena 
in education, 2. Positive ph., and 
3. lmprovement measures (changing 
Negatives). 
Contents of altogether 143 characteristics 
collected were analyzed. The analysis 
resulted in defining ten areas of problems 
within our current education. According to 
the number of characteristics, participants 
focused their attention predominantly on 

following topics: Climate at school (18 c.), 
Ministry of Education/education policy 
(18 c.), Teacher (17 c.), Teaching forms 
and methods (17 c.). The Organization of 
education system (7 c.) was the last topic 
in order. 
All topics are described here by means of 
authentic participants' characteristics 
structured according to the initial 
Schedule. The most part of the total 
characteristics has related to 
lmprovements (62 c.) which were 
suggested as resolving Negative 
phenomena in education (58 c.). Positive 
phenomena were substantially less 
frequent (23 c.). Howewer, the analysis 
revealed the existence of certain new 
trends in education of this country.
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