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1. Úvod

Hlavní strategický dokument současné české vzdělávací politiky Národní program rozvoje vzdělávání – Bílá kniha si klade za cíl zlepšovat český vzdělávací systém prioritně ve dvou oblastech: 1. v oblasti spravedlivosti a dostupnosti vzdělávání První strategická linie – Realizace celoživotního učení pro všechny: uspokojovat a vyvolávat vzdělávací potřeby dětí, mládeže a dospělých odpovídajícím zvyšováním kapacit ve školách a dalších vzdělávacích institucích tak, aby byla zajištěna dostupnost všech úrovní vzdělávání a poskytována příležitost k maximálnímu rozvoji různorodých schopností všem jedincům v průběhu celého života v souladu s principem spravedlivosti a využívání talentů.  a 2. v oblasti relevance vzdělávacích cílů Druhá strategická linie – Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti znalostí: Dosáhnout vyšší kvality a funkčnosti vzdělávání tvorbou nových vzdělávacích a studijních programů, které budou odpovídat požadavkům informační a znalostní společnosti, udržitelného rozvoje, zaměstnanosti a potřebám aktivní účasti na životě demokratické společnosti v integrované Evropě a zároveň respektovat individuální odlišnosti a životní podmínky účastníků vzdělávání. (MŠMT 2001). Zda se podaří tyto cíle naplnit, tedy zda se podaří zvyšovat spravedlivost systému (snižovat vzdělanostní nerovnosti) a zda žáci budou opouštět školu dobře vybaveni pro celoživotní vzdělávání a pro současný trh práce, záleží do značné míry na jejich učitelích. Na tom, jak budou pro oficiálně stanovené cíle motivováni a zda budou mít patřičné dovednosti nezbytné k jejich kvalitnímu naplňování. 

Zahraniční zjištění (např. Lucas 1999, OECD 2007) ukazují, že spravedlivost systému není možno zvýšit bez zvýšené individualizace výuky, která umožní přizpůsobit výuku v heterogenních kolektivech individuálním potřebám jednotlivých žáků, a tak zajistit maximální rozvoj každému z nich. K větší individualizaci potřebují školy materiální a personální pomoc, nicméně základní podmínkou je ochota a schopnost učitelů změnu přístupu realizovat. K tomu je potřebné, aby učitelé věřili, že je správné, aby se žáci vzdělávali v heterogenních kolektivech, a že jim dokáží poskytnout patřičnou péči.

Plnění druhého cíle, tj.: přizpůsobit vzdělání potřebám současné společnosti, by mělo být zajištěno kurikulární reformou. Rámcové vzdělávací programy jsou koncipovány tak, že jako cíle vzdělávání vymezují klíčové kompetence, které kromě vědomostí zahrnují rovněž dovednosti a postoje. Cíle vzdělávání jsou definovány tak, aby zohlednily specifika současného světa, tedy informační expanzi a dynamický pracovní trh a s tím související potřebu celoživotního vzdělávání. Přestože školy jsou povinny koncipovat své školní vzdělávací programy tak, aby odpovídaly rámcovým vzdělávacím programům, nic jim nebrání dostát požadavkům reformy pouze ve formální rovině. Změny ve vzdělávání žáků nastanou pouze tehdy, přijmou-li učitelé za své, že je třeba spolu s vědomostmi poskytovat důraz i na jiné aspekty vzdělání, a budou-li umět postavit výuku tak, aby sledovala i jiné než vědomostní cíle. 

Přestože klíčovou úlohu učitelů v naplňování cílů vzdělávací politiky nikdo nezpochybňuje, bylo velmi málo pozornosti věnováno zjišťování názorů a přesvědčení učitelů i jejich vnímání vlastních profesních nedostatků ve vztahu k plnění oficiálních úkolů. Informace o postojích učitelů k nerovnostem existujícím v českém vzdělávacím systému a k rozšiřování dostupnosti vzdělání zcela chybějí, stejně jako informace o tom, zda se učitelé cítí odborně vybaveni pro přizpůsobování výuky potřebám jednotlivých žáků. O postojích učitelů k otázkám souvisejícím s přizpůsobováním školy požadavkům současnosti a realizaci kurikulární reformy existuje informací více. Jedná se zejména o dílčí informace získané v rámci evaluačních aktivit projektu Kalibro (Straková 2006) a organizace Scio (Kartous 2006) od učitelů a informace získané Ústavem pro informace ve vzdělávání v rámci projektu Rychlá šetření, který provádí šetření mezi řediteli (ÚIV 2007). Všechna tato šetření přinesla poměrně rozporuplná zjištění. Rozšíření vzdělávacích cílů o jiné než vědomostní cíle bylo značnou částí učitelů i ředitelů považováno za potřebné. Z provedených šetření však vyplynulo, že přestože pedagogové reformu formálně podporují, nespojují ji automaticky se změnou učiva ani výukových metod ve svých předmětech. Výsledky šetření dále ukázaly, že pedagogové se domnívají, že klíčové kompetence jsou na našich školách běžně rozvíjeny i hodnoceny, zároveň však značná část z nich považuje rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí za obtížné (Straková 2008). 


2. Výzkumné otázky

Tento text přináší aktuální informace o názorech a postojích učitelů v oblastech, které se vztahují k prvním dvěma strategickým liniím Bílé knihy, tedy k problematice spravedlivosti a dostupnosti a relevance. 
Ve vztahu k první strategické linii nás zajímá: 
- jak vnímají učitelé stávající vzdělanostní nerovnosti
- jak učitelé vnímají skutečnost, že český vzdělávací systém v mladém věku rozděluje žáky do výběrových a nevýběrových tříd
- zda pociťují větší potřebu individualizace vzdělávání
- jaký je jejich postoj ke zvyšující se dostupnosti vzdělávání
Ve vztahu ke druhé strategické linii nás zajímá
- zda učitelé cítí potřebu modernizovat cíle vzdělávání, metody a obsah vzdělávání; jaké jsou podle jejich názoru hlavní úkoly základního vzdělávání 
- jaký je jejich názor na přínosy kurikulární reformy v této souvislosti.


3. Data, metody

Informace prezentované v této stati pocházejí z analýz dat sebraných ve výzkumu Analýza předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce, který byl realizován na základě zadání MŠMT agenturou Factum Invenio a zahrnoval dotazování učitelů základních a středních škol a studentů a absolventů pedagogických fakult (Factum Invenio 2009a, 2009b, 2009c). Výzkum obsahoval kvalitativní i kvantitativní složku. V rámci kvalitativního výzkumu byly uskutečněno 25 hloubkových rozhovorů a ohniskové skupiny s několika desítkami respondentů z každé z uvedených skupin. Do kvalitativního šetření byli kromě učitelů a studentů zahrnuti rovněž ředitelé škol. Datové soubory z kvantitativního šetření obsahují údaje od 496 studentů pedagogických fakult a 1002 učitelů (informaci o složení souboru uvádíme v příloze). 

K odpovědi na výzkumné otázky byly pro účely této stati použity pouze deskriptivní statistiky, neboť jsou s to poskytnout na položené otázky uspokojivé odpovědi. Kvantitativní údaje jsou dokumentovány autentickými výroky respondentů získanými v rámci kvalitativní části výzkumu. 


4. Výzkumné poznatky


4.1 Názory a postoje k problematice dostupnosti a spravedlivosti

Jak vnímají učitelé stávající vzdělanostní nerovnosti?
V rámci kvalitativního šetření byli pedagogové dotázáni, zda jim připadá znepokojivé, že Česká republika vykazuje ve všech mezinárodních šetřeních nadprůměrně silnou souvislost mezi rodinným zázemím a výsledkem žáků a že jsou zde rovněž vysoké rozdíly ve výsledcích jednotlivých žáků a škol. Reakce učitelů a ředitelů škol ukazovaly, že tato informace je pro ně nová a že je pro ně obtížné se k ní vyjadřovat. Vysokou závislost výsledků na rodinném zázemí si zpravidla nedovedli vysvětlit. Někteří vyslovili hypotézu, že česká škola klade na žáky vyšší nároky a že tím pádem děti, jejichž rodiče jim nepomáhají těmto nárokům dostát, jsou více znevýhodněny. Větší rozdíly mezi jednotlivými školami učitelé přičítají tomu, že vznikají výběrové školy a že se diverzifikuje složení dětí na jednotlivých školách čím dál tím více i podle lokalit. Zdá se, že pedagogové nejsou připraveni uvažovat o nerovnostech v obecnější rovině. Na jejich postoje k nerovnostem můžeme usuzovat z odpovědí na konkrétnější otázky, které uvádíme dále.

Jak vnímají učitelé skutečnost, že český vzdělávací systém rozděluje již v mladém věku žáky do výběrových a nevýběrových tříd?
Většina učitelů vyjádřila s rozdělováním žáků do výběrových a nevýběrových škol souhlas. 68 % učitelů uvedlo, že je pro vytváření výběrových tříd a škol pro nadané žáky na úrovni povinného vzdělávání, stejné procento podpořilo názor, že méně nadaní žáci by měli navštěvovat speciální třídy (základní škola praktická). V tabulce 1 uvádíme názory učitelů na to, zda počet výběrových a nevýběrových tříd a škol je odpovídající.

Tab.č.1. Názory učitelů na počet tříd pro nadané, resp. méně nadané žáky

výběrové třídy 
třídy pro méně nadané žáky
Je jich málo, měly by se zřizovat další
26.4
29.9
Je jich tak akorát
44.6
44.4
Je jich příliš mnoho, jejich počet by se měl omezit
13.4
5.0
Neměly by vůbec existovat
4.3
4.9
Neví, neodpověděl/a
11.3
15.8

I z údajů prezentovaných v tabulce je zřejmé, že diferenciace na úrovni povinného vzdělání má mezi českými učiteli velkou podporu. Podobná byla i reakce studentů pedagogických fakult. Zde se poněkud vyšší podpoře těšily třídy výběrové a naopak mírně nižší podpoře třídy speciální. V individuálních rozhovorech učitelé často zdůrazňovali, že by výběrové třídy a víceletá gymnázia měly být jen pro opravdu nadané děti. Zvláštní školy se těší mezi učiteli velké podpoře, protože některé děti „na to prostě nemají“ a brzdí ostatní děti. Řada učitelů zdůrazňovala, že rozdělování je „pro dobro všech dětí“.

Vnímají učitelé potřebu individualizovat vzdělávání?
Podle tab. 2 většina učitelů soudí, že je třeba přístup k žákům více individualizovat. I když si pouze 44 % učitelů myslí, že v současných podmínkách lze výuku individualizovat, o 10 % více respondentů uvádí, že se jim to v praxi daří.

Tab.č.2. Názory učitelů na individualizaci výuky
 
% ano, spíše ano
Domníváte se, že je potřeba přístup učitele k žákům více individualizovat, to znamená více zohledňovat odlišné schopnosti, styl a tempo učení různých žáků?
83,1
Domníváte se, že by bylo dobré hodnotit žáky podle pokroku, který ve výuce dosáhli, a ne na základě jejich vzájemného srovnávání?
72,5
Myslíte si, že je individuální přístup k žákům za současných podmínek realizovatelný?
44,1
Daří se Vám v praxi realizovat individuální přístup k žákům?
54,1

Kvalitativní šetření ukázalo, že přes univerzální podporu individualizace výuky se vnímání této problematiky u jednotlivých učitelů velmi liší. Někteří si pod tímto pojmem představují pouze individuální vzdělávací plány dětí s diagnostikovanými specifickými potřebami, jiní vnímají problematiku individualizace v kontextu celé žákovské populace. Ti zdůrazňovali pomoc ve výuce. Shodovali se v tom, že učitel může rozvíjet všechny děti, nadprůměrné i podprůměrné. Může jim pomoci tím, že jim dá různě obtížné úkoly. Škola může rozpoznat a podpořit nadání žáků. Pro individualizaci je však třeba vytvořit ve školách lepší podmínky.

„Je to hrozně těžký. Je jich ve třídě hodně. Vynikající čtenáři si nosí do školy svojí knížku a píšou si podvojné deníky. Potřebovala bych místnůstku, kam by si zalezli, abychom je nerušili. Nejsou prostory.“( učitelka 1. třídy) 

Řada respondentů vyslovila potřebu zapojit do práce ve školách větší množství pedagogických asistentů. Mnozí z nich je viděli v zahraničí – zmiňovali, že v Rakousku, Německu je zřejmé, že se do škol investuje a pomocné síly jsou učitelům k dispozici. Někteří ředitelé volají po tom, aby asistenty měly všechny školy a třídy, které je potřebují. Dostatek asistentů považují například za nezbytnou podmínku společného vzdělávání bílých a romských žáků.
Někteří respondenti zmiňovali úlohu školy v kompenzaci hendikepů žáků, kteří pocházejí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí.

„Mám holčičku, co vyrůstá jen s maminkou, nejsou na tom finančně nejlépe. Škola jim třeba hradí polovinu školy v přírodě. A už si to ta maminka může dovolit. A holčička se těší na školu v přírodě. Před tím z toho byla hodně moc smutná, že nemohla jet.“ (učitelka 1. stupeň)
„Škola se snaží. Když mám ve třídě dítě, kde vím, že rodiče na to kašlou, že nenosí pomůcky, tak mu je dám prostě já. Nebo děti se naučí, popůjčují si. Myslím, že většina učitelů se snaží ty děti začlenit, aby to neměly tak těžký, protože děti jsou pak na ně zlý.“ (učitelka 1. stupeň) 

U těchto dětí považovali učitelé za důležité rovněž zprostředkování zajímavých volnočasových aktivit:
„Můžeme pomoci sociálně slabým dětem, například různými kroužky, některé děti nemají počítač, my je tady máme, děti mohou jít třeba i hrát ty hry. Rodičům můžeme pomoci tím, že ty děti k něčemu vedeme.“ (ředitel) 

Jaký je postoj učitelů ke zvyšující se dostupnosti vzdělávání? 
Kvalitativní šetření mezi učiteli ukázalo, že tendence k rozdělování žáků na „studijní“ a „nestudijní“ se projevuje i v jejich negativním postoji k nárůstu žáků v maturitním a vysokoškolském studiu. Uvádějí, že se jedná o „naplňovaní nesmyslných norem EU“ a že dochází ke zprofanování maturity: „Má ji každý blbec“. Silnou podporu má názor, že by měly být podporovány učební obory. Výjimečně se objevují názory, že zvýšená účast v maturitním a vysokoškolském vzdělání je pozitivní, ale že by školy měly uplatňovat adekvátní nároky, aby se nesnižovala úroveň. 

„To je špatný trend… řemeslníků ubývá, sehnat někoho zručného je problém. Je přitom hodně zručných dětí, co by se na to hodily, ale bohužel je to trend, který táhnou rodiče: My jsme maturitu mít nemohli, ty ji mít budeš.“ (učitelka)
„V rámci rozvoje vzdělávání je to trend, který nastavilo ministerstvo. To nastavilo přijímací zkoušky na počty žáků, tak se nedivme, že se tam dneska dostane leckdo. Nemyslím si, že je to o tom, že se zvyšuje vzdělanost, ale o tom, že se zvyšují požadavky…dřív stačil výuční list, dnes musí být maturita. Člověku tu maturitu někdo dát musí, takže se víc studuje, víc maturuje. Pořád si myslím, že je stejný počet nadaných, průměrných, i méně nadaných. A že by se zvyšovaly nároky? To ne. Spíš hrátky s čísly.“ (ředitel ZŠ)


4.2 Názory a postoje k problematice přizpůsobování vzdělávání potřebám moderní společnosti

Cítí učitelé potřebu modernizovat cíle vzdělávání, metody a obsah vzdělávání? Jaké jsou podle jejich názoru hlavní úkoly základního vzdělávání? 
Kvalitativní šetření ukázalo, že učitelé přemýšlejí o úkolech současné školy spíše v obecné rovině. Domnívají se, že základní škola by měla dát žákovi do života základy – tzn. připravit ho na život, přičemž zpravidla nespecifikují, v čem by tyto základy měly spočívat. Respondenti se nicméně shodovali v tom, že škola by měla plnit cíle v rovině osobnostní i sociální: měla by žáka připravit na život ve společnosti a zároveň rozvíjet jeho osobnost tak, aby dokázal rozpoznat vlastní cenu, vlastní silné a slabé stránky. Dále by měla položit základy pro další vzdělávání; učitelé zmiňovali nejčastěji dovednost „učit se učit“ .

„Měla by člověka naučit základům do života. Číst, psát, počítat na prvním stupni, slušné chování podporovat, spolupracovat s rodinou. Kooperace v rámci týmu, dnes je to moderní. Vyjadřování, komunikace.“ (učitelka)
„Škola by měla nejen vyprodukovat člověka s určitým obnosem znalostí, které se stejně mohou pozměnit během let, ale určitě i člověka, který bude umět ocenit sám sebe, spolupracovat s ostatními, bude umět žít spokojený partnerský život, na což se neklade v žádném stupni vzdělávání důraz a potom je to v té společnosti také vidět.“ (učitelka)
„Aby po deváté třídě odcházel člověk, který zná své plusy a mínusy, aby šel do života s tím, co může prohlubovat, co může být jeho profese. Aby netápal. Dát mu základní vzdělání, na kterém může stavět, aby věděl hlavní město, pravopis, aby byl tolerantní k ostatním lidem. Aby se to naučili na ZŠ. Aby se naučili spolupráci, protože za mne to byl takový individualismus.“ (učitelka)
„V praxi, kterou já mám, bylo hlavním cílem naučit děti komunikovat mezi sebou. Aby neříkaly ‚já‘, ale ‚my‘.“ (učitelka 1. stupeň)

Nadpoloviční většina dotázaných pedagogů uvedla, že se jim v praxi daří naplňovat cíle reformy. 59,6 % respondentů se domnívá, že se jim daří rozvíjet u žáků nejen vědomosti, ale i dovednosti, 58 % se domnívá, že úspěšně modernizují obsah vzdělávání v souladu s potřebami moderní společnosti.

Jaký je názor učitelů na přínosy kurikulární reformy?
V tabulce 3 je uvedena míra souhlasu respondentů s kritickými výroky týkajícími se kurikulární reformy. Všechny výroky získaly podporu nadpoloviční většiny respondentů s výjimkou výroků, které směřovaly k reflexi vlastního přístupu. Kritický postoj k reformě nevykazuje souvislost s věkem respondenta ani se školou, na které respondent působí Faktorový skór utvořený z míry souhlasu se všemi tvrzeními uvedenými v tabulce 3 nevykazuje statisticky významnou korelaci s věkem respondentů a jeho průměrná hodnota se statisticky významně neliší pro jednotlivé typy škol..
Z hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že nejnegativněji respondenti hodnotili nárůst práce, který realizace reformy přinesla do škol. Zároveň se ve shodě s předcházejícími šetřeními (Straková 2008) ukazuje, že pedagogové mají pocit, že realizace reformy je pouze formální, že do škol nepřinesla žádné reálné změny. Šetření rovněž potvrdilo již dříve zaznamenané přesvědčení učitelů, že reforma nepřináší nic nového, že vše, na co se zaměřuje, školy v praxi dávno realizují.

Tab.č.3. Míra ztotožnění učitelů s kritickými výroky týkajícími se kurikulární reformy
 
% ano, spíše ano
Zavedení RVP přineslo nárůst administrativy a neplacené práce pro učitele
85.0
Humbuk s reformou je zbytečný, všechno, co požaduje, již ve škole dávno děláme
71.9
Zavedení RVP do praxe proběhlo bez dostatečného vysvětlení a podpory centrálních orgánů
69.8
Zavádění reformy probíhá na většině škol formálně, vytvoří se potřebné dokumenty, ale učí se pořád stejně
63.4
Při zavádění RVP dochází často k plagiátorství - opisování programů od jiných škol
59.0
Reforma mně ani žákům v ničem nepomohla
57.1
I přes zavedení RVP je ve škole obtížné prosadit změny stylu výuky a vlastní přístup
48.0
Reforma a RVP jsou pro mě nesrozumitelné, nevím, co se ode mě chce
35.6

Kvalitativní šetření dobře dokumentuje poznatky kvantitativního výzkumu. Z odpovědí respondentů v hloubkových rozhovorech jednoznačně vyplynulo, že učitelé pociťují konkrétní dopad zavedení rámcových vzdělávacích programů minimálně. Podle jejich názoru v minulosti již proběhlo více takových změn, které však vždy byly spíše formální, na školní výuce se nic nezměnilo. Respondenti negativně pociťují s tím spojenou administrativu. Podle jejich názoru se zvýšilo množství práce, kterou učitelům nikdo nezaplatil. 

„To už tady bylo tolikrát, jenom se to jinak jmenuje. Akorát jsme museli znova papírovat, přepapírovávat. Napsali jsme to trošku jinak do jiných kolonek, možná tam jde o ty mezipředmětové vztahy, ale stejně se nám to prolíná, aby žáci nebrali tu samou látku ve dvou předmětech. Maminka říkala, že za její éry už to bylo třikrát. Nám to přidalo jenom práci. Museli jsme absolvovat nějaké semináře. Ale že by mi to hodně pomohlo, to říct nemůžu.“ (učitelka)

I ti učitelé, kteří s reformou v obecné rovině souhlasí, negativně vnímají množství práce, které představovala pro učitele:
 „Není to špatná věc. Ten nápad, že máme svobodu a můžeme leccos dělat, tak jak potřebujeme, je super. Selhává to na té byrokracii. Uvádět výstupy na dané téma, k čemu – je to jen název, který se uveze. Dobrý nápad svázaný špatnou formou. Špatné bylo, že ministerstvo jen tak to hodilo do těch škol a už jsme se s tím museli poprat sami ve volném čase bez nějakých náhrad. Ano, někdo za to dostal nějaké peníze, nějaký koordinátor, který to posbíral a dal do kupy. Ale kantor, který to musel vytvořit, nedostal nic. Nebylo to špatné, ale skomírá to.“ (učitelka)

Někteří učitelé spatřují přínosy tvorby školních vzdělávacích programů v tom, že museli více přemýšlet o tom, co učí:
„Spíš jsme byli znechucení tím, že jsme to museli dělat sami. Ty plány všechny, dokumenty, které škola předává. To ty lidi hodně znechutilo, protože to stejně pak sklouzlo k tomu, že jedna škola opisovala od druhé. Nechci nikomu škodit, ale ty prvotní školy se na tom namakaly. A chudáci učitelé, ti to dělali zadarmo. Má to smysl v tom, že se každý nad sebou zamyslí, jestli něco dělá špatně nebo nedělá. Je to pozitivum. I že jsme za to nebyli ohodnoceni, nějaký posun to mělo.“ (učitelka)

Jako pozitivní důsledek této změny vnímají respondenti větší propojenost látky mezi předměty, souvislost učiva. 

Velmi rozšířená mezi učiteli je však obava, že žáci budou mít problémy, budou-li muset přejít z jedné školy na druhou.
„Je tu jedna nevýhoda, že když se děti přestěhují a změní školu, tak se můžou dostat do situace, že se to neshoduje, dítě se učilo něco jiného a to, co ostatní umí, to ono ještě nemuselo na té jiné škole brát.“ (učitelka)

Čerství absolventi pedagogických fakult hodnotí přechod od osnov k rámcovým vzdělávacím programům pozitivněji než déle praktikující učitelé. Absolventy zaujala idea kurikulární reformy při studiu, při přechodu do praxe vidí obtíže spojené s její praktickou realizací. 
„Když jsem tyto programy viděla v rovině teorie, tak mi to přišlo jako skvělá myšlenka, která skutečně může v praxi něco změnit, teď když to zažívám v praxi, tak si myslím, že to zas tak velké terno není, i když základní myšlenka je velmi dobrá, ale je to příliš energie řadových učitelů, aniž by byla nějak oceněna – ať už finančně, nebo že by se dočkali nějakého vděku.“ (učitelka)

Závěr

Výsledky šetření, které vypovídají o postojích učitelů k oblastem spravedlivosti, dostupnosti a relevance vzdělávání, jsou značně rozporuplné. 

V první oblasti se učitelé ztotožňují s potřebou individualizovat vzdělávání větší měrou, než jak je tomu v současné české škole. Někteří si pod tím představují pouze individuální vzdělávací plány. Jiní chápou individualizaci v kontextu celé žákovské populace a zdůrazňují potřebu zohlednit různé učební styly, akademické předpoklady žáků i potřebu kompenzace hendikepů způsobených nepříznivým sociálně ekonomickým zázemím žáků. Individualizace zpravidla není chápána jako prostředek ke zmírňování nerovností – ty nebývají učiteli chápány jako problém. Přestože mnozí z nich vidí znevýhodnění způsobená nepříznivým rodinným zázemím, nejsou si vědomi skutečnosti, že časné rozdělování žáků do výběrových a nevýběrových tříd a škol posiluje tyto nerovnosti. Rozdělování je většinou učitelů podporováno, zpravidla jako cesta k poskytnutí odpovídající péče všem dětem. V budoucnu bude třeba učitelům poskytnout nejen podmínky nezbytné pro větší individualizaci, ale také zajistit větší informovanost pedagogické komunity o důsledcích rané selekce žáků a nebezpečích pramenících ze vzdělanostních nerovností. 

Značně znepokojující je výpověď učitelů ke druhému okruhu. Zde se ukazuje, že pro většinu učitelů představuje reforma nepříjemnou záležitost, která s sebou nese spoustu neplacené práce a zbytečných formalit a nemá na vzdělávání žádný pozitivní dopad. Zároveň však řada učitelů myšlenky reformy podporuje, přičemž interpretace cílů reformy se u jednotlivých učitelů značně liší. Bylo by třeba věnovat větší péči vysvětlování, k čemu má reforma primárně sloužit, zkoumání jejích reálných dopadů na výuku ve školách a podpoře učitelů při její praktické realizaci.
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Příloha

Tabulka P1: Složení souboru respondentů učitelů podle věku
věkové kategorie
počet
%
méně než 30
109
10.9
31-40
229
22.9
41-50
340
33.9
51-60
263
26.2
více než 60
61
6.1



Tabulka P1: Složení souboru respondentů učitelů podle typu školy, na které působí
působiště
počet
%
1.stupeň ZŠ
201
20.1
2.stupeň ZŠ
230
23.0
Gymnázium
192
19.2
Střední odborná škola, učím převážně v nematuritních oborech
131
13.1
Střední odborná škola, učím převážně v maturitních oborech
202
20.2
Praktická škola
45
4.5

	

