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I. Hodnocení předloženého “Programu“ v kontextu jeho poslání 
 
Za přínosné považujeme, že předložený "Program" MŠMT vyhlašuje transformaci školství 
a vzdělávání v ČR za svoji politiku a že chce o ní diskutovat. 
 
Program se přihlašuje k všeobecně přijatému pojetí proměny v našem školství jako 
kontinuálního a dlouhodobého procesu. Způsob dosažení změny pouze jednorázovou, 
a přitom dalekosáhlou reformou, je v něm odmítnut. ' 
 
V listopadu 1991, v jednom z řady svých příspěvků ke koncepci transformace vzdělávání 
a školství, jsme stanovili nejméně dva první reformní akty (kroky), bez nichž nelze opravdově 
o transformaci uvažovat. 
 

1. Vytyčení zásad vzdělávací a školské politiky státu, jejímž cílem by byla systémová 
proměna školství, o jehož podstatnou proměnu již usilovalo reformní pedagogické hnutí 
v třicátých létech a jehož některé negativní stránky socialistická ideologie využila 
a mnohé rysy zdeformovala pro své cíle, ve školství demokratické a funkční, a to včetně 
transformace úkolů a způsobu řízení, tedy rovněž MŠMT. 

2. Uvolnění/zrušení všech prvků v současné legislativě, které vnitřní transformaci brzdí 
a následné vytvořen; nové legislativy, která by odpovídala vytýčeným zásadám školské 
politiky. 

 
Návrh MŠMT (ministr P. Vopěnka) "Program rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy - první 
krok" (podán vládě 31. 3. 1992), který se měl týkat transformace, nesplňoval ani jeden z obou 
výše uvedených nároků. Naše tehdejší kritika se týkala především toho, že vůbec o zásadách 
školské politiky téměř nepojednával a pojednával-li, pak navrhovaná konkrétní opatření jim 
odporovala. Požadavek zrušení brzdících prvků legislativy rovněž nesplňoval. Nemohli jsme 
jej proto považovat za první krok správným směrem. 
 
Současný návrh MŠMT (ministr P. Piťha) "Program transformace vzdělávací soustavy" 
(předán Výboru pro VVKMT ČNR 30. 11. 1992) - ve srovnání s výše uvedeným návrhem 
MŠMT - splňuje alespoň rámcové požadavek na první reformní krok (zásady školské 
politiky). Avšak druhý reformní akt - urychlené otevření prostoru školám zrušením brzdící 
legislativy - rovněž nenavrhuje do své politiky. Orientuje se pouze na tvorbu nové legislativy, 
což vyžaduje delší termíny. Do té doby učitelům, žákům a rodičům nic nenabízí. Nicméně, 
určitý pokrok na cestě k formulování školské politiky českého státu již představuje. 
 
Snahy učitelů o transformaci vzdělávání a školy na místě, kde sami působí (vnitřní 
transformace), jsou novým pozitivním jevem v polistopadovém vývoji našeho školství. 
Transformační proces však nemůže probíhat, natož se plně rozvinout, jestliže je v rozporu 
s uplatňovanou školskou politikou (byť byla bezkoncepční) a platnou legislativou. Je důležité 
tuto hodnotu registrovat, nepromarňovat ji, ale účinně podpořit. Vždyť bez pravého zájmu 
učitelů o transformaci k ní ani nemůžeme dojít. Namísto toho jsou transformační snahy 
učitelů přehlíženy, jakoby zde tyto pozitivní trendy hodné podpory nebyly. 
 
Tato podpora však nemůže vzejít od nikoho jiného než od toho, v jehož kompetenci taková 
věc je, od MŠMT. 
 
Jasné a energické vymezení rámce pro činnost (cílová představa, zásady školské politiky, 
realizační opatření) je to nejpodstatnější, co všichni, kteří působí ve školství, naléhavě 
očekávají. Všechno ostatní si již budou podle toho dělat a tvořit sami. 
 



Myslí-li jej doopravdy, musí MŠMT dlouhodobý transformační proces co nejdříve otevřít 
určitými konkrétními, k transformaci zaměřenými reformními akty. Jinak se stane 
transformace ve školství a vzdělávání prázdnou frází, současný nežádoucí stav se 
zakonzervuje a školství se posléze stane ještě větší brzdou tak nutných společenských změn. 
 
Máme nikoliv bezdůvodné obavy, že by si to někteří mohli přát a mnozí z pouhé únavy 
dopustit. 
 
II. Hodnocení “Programu“ z hlediska jeho vlastních zadání 
 
Vidíme patrnou snahu, aby "Program" byl po formální stránce platným východiskem pro 
formulování školské politiky, neboť se jasně vyjadřuje o svých cílech (Úvod). Dále je 
rozčleněn tak, aby vyšel ze stavu, který má být změněn (část A) a dospěl k představě stavu, 
k němuž se má nakonec dojít (část B). V části C se nám předkládá Návrh opatření, která jsou 
termínována. 
 
V části I. našeho textu jsme vyzdvihli jako přínos, že "Program" přichází se zásadami školské 
politiky. V této části však musíme zdůraznit, že to samo o sobě již nestačí. Po třech letech 
diskusí o transformaci našeho školství by MŠMT mělo podat nejenom zásady politiky, ale již 
i program jejich přenosu do realizačních mechanismů a zvláště konkrétních opatření 
v pedagogické oblasti. Na této rovině je pak reálná šance posoudit případné odlišnosti 
v chápání obsahů nejobecnějších pojmů. 
 
NAŠE STANOVISKO K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM "PROGRAMU" 
 
A. Situační zpráva 
 
Zcela chybí vystižení nových trendů v našem školství, které se prosazují od listopadu 1989. 
Nelze je sice zatím podložit kvantitativními údaji a potvrdit statistickými testy, ale pro 
každého, kdo se účastní transformačního úsilí, jsou identifikovatelné a kvalitativně 
popsatelné. Např.: 
• existuje pluralita zřizovatelů škol, 
• vznikají alternativní vzdělávací přístupy i ve státní škole, 
• učitelé se vnitřně osvobozují od závislosti na direktivním řízení a ujímají se odpovědnosti 

za to, čemu a jak učí, 
• pro samostatnou práci učitele je ve výuce volnost do určité míry, která není velká, ale 

tvořiví učitelé si s ní vědí rady a ostatní se tomu v těchto podmínkách mohou dobře 
naučit, 

• rodiče se stávají novými partnery učitelů a školy, 
• ze středních škol se staly právní subjekty a základní školy se přidávají,  
• autonomie škol je sice pojímána převážně právně a ekonomicky, ale začíná i v otázkách 

pedagogických, zatím však v rámci silně omezující legislativy většinou formou 
vyžádaných výjimek a experimentů povolených MŠMT, 

• mění se principy a mechanismy finanční politiky ve školství. 
 
V analýze našeho školství postrádáme pojmenování jeho základních negativních systémových 
znaků, které stále přetrvávají a od kterých se pak sekundárně odvíjí většina oněch dalších, 
vyjmenovaných v textu "Programu" (deformace vztahu učitel - žák, nedostatečný zřetel na 
individuální zájmy a schopnosti žáka, odtrženost a uzavřenost vzdělávacího systému, 
nadměrná orientace na faktografické znalosti, omezená prostupnost, potlačení iniciativy 
a tvořivosti učitelů atd.). Podle našeho názoru jsou to 
 



• extrémní normativnost jako popření zásady, že vzdělávání má uspokojovat individuální 
vzdělávací potřeby (a z toho pramenící převaha frontálního vyučování s průběžným 
zkoušením a klasifikaci, orientace na výkon a disciplínu, nikoliv na rozvoj osobnosti), 

• prvky selektivní a segregační politiky se všemi svými negativními důsledky na morální a 
sociální vývoj osobnosti, 

• státně centralistické tendence v organizaci a řízení škol, které stavěly učitele do pozice 
úředníka, pouhého vykonavatele příkazů státní moci. 

 
S některými tvrzeními bychom mohli souhlasit či nesouhlasit teprve po jejich bližším 
vymezení, např. co je chápáno jako "přehmaty" ve vývoji školství ve svobodných státech, 
co se míní sociogenní úlohou školy (jde o úlohu socializační?, institucionalizační?), jak je 
míněno, že škola má být integrujícím faktorem ve výchově a jakého řádu a v jakém rozsahu 
má být místem. 
 
Nesouhlasíme s tvrzením, že ideálem humanitní výchovy je formování osobnosti. V projektu 
NEMES "Svoboda ve vzdělání a česká škola" máme na str. 34 uvedeno, že "cílem vzdělávání 
je osobnost, v níž se slučuje svoboda individua s mravním řádem, který jednotlivce 
přesahuje", což považujeme za podstatně odlišné pojetí nežli v "Programu" na str. 5 uváděné 
"formování osobnosti, ve které se slučuje svoboda jedince s mravním řádem platně stojícím 
nad celkem", o kterém se navíc tvrdí, že je dnes široce přijímaným cílem výchovy. 
 
Nesdílíme také časové úvahy na str. 7: jelikož se koncepce pedagogických fakult a vysokých 
pedagogických škol doposud nijak výrazně nezměnila, nelze čekat od jejich absolventů za 
čtyři až pět let výraznější změnu. Zato, podle našeho názoru, poměrně rychlé změny – i když 
ne územně rovnoměrně rozložené - lze očekávat, jakmile dojde k tolik žádoucímu otevření 
prostoru pro iniciativní a tvořivé učitele. 
 
Nedomníváme se, že by pouhé zvýšení ekonomického standardu zvýšilo zastoupení mužů 
ve školství (str. 8). Nedostatek autonomie, tak typický pro náš školský systém, vadí obecně 
právě více mužům nežli ženám. 
 
K finančním úvahám na str. 8 poznamenáváme, že určit, co je sociální dávka a co výdaj jen 
volně související se vzdělávacím procesem, je věc velice obtížná a nemělo by se zde 
ustupovat momentálním ekonomickým tlakům. Mohlo by to způsobit problémy, které by bylo 
nutné řešit po čase více-méně obnovením předcházejícího stavu (např. jak nedostatečná 
nasycenost, tak i nedostatečný příjem tekutin negativně působí na chování dítěte i na kvalitu 
jeho činností ve škole a má dlouhodobý vliv na zdraví). Rovněž je na MŠMT argumentovat 
při projednávání rozsahu úsporných opatření ve vládě ve prospěch školství a neustále 
apelovat na uvědomění si, co systém vzdělávání aktuálně i výhledově pro společnost znamená 
(poněkud to odporuje tvrzení v části o analýze současné situace našeho školství, že vzdělání 
je stále ve společnosti uznávanou hodnotou - jsme v tomto poněkud skeptičtěíší). 
 
B. Zásady vzdělávací politiky - hlavní problémové okruhy 
 
Při zkoumání "Programu transformace vzdělávací soustavy" jsme položili důraz na soubor 
zásad školské politiky a okruhy, z nichž je utvořen. 
 
Posuzovali jsme, 
a) které zásady podle nás chybí, postrádáme je 
b) které jsou chybně; máme jiný názor 
c) které jsou mezi zásady zařazeny nepatřičně 
 
Chybí: 
 



• vymezení pedagogické autonomie učitele a školy, rozsahu jejich kompetencí (a také vztah 
k právní subjektivitě)- je to podstatný znak při posuzování, zda jde o přetrvávání 
etatisticko-centralistického a normativního pojetí vzdělávání či nikoliv (náznak v části A, 
str. 7 je nepostačující, zmínka v bodě 5 na str. 9 budí spíše obavy). V bodě 40 se jako 
těžiště transformace uvádí proměna vztahu učitel - žák, stejně důležitá však je proměna 
vztahu učitel - systém (počínaje ředitelem školy až po vztah k standardům); 

 
• jasně formulovaná zásada neselektivnosti na základní škole jako základ pro 

demokratickou výchovu. Důvody jsou zejména v oblasti základních lidských hodnot (učit 
děti poznávat a tolerovat odlišnosti jako prevence nesnášenlivosti a rasismu). Také 
v oblasti vývojové psychologie existují další důvody (redukce bohatosti sociálních 
i morálních situací v přirozeně vrstevnické skupině selekcí jednotlivců odlišných 
ve směru pozitivním i negativním z ní: individuální průběh vývoje, kde během další fáze 
může dojít ke změnám, které jsou v nesouladu s předčasným rozhodnutím, atd.); 

• zásady systému vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů a servisního systému pro učitele; 
• zásady participace rodičů a dalších partnerů vzdělávání ve vzdělávacím systému; pojetí 

speciálního školství (zmínka v bodě 19 současně se školstvím národnostním naprosto 
nedostačuje): 

• pojetí profesionální přípravy (zejména učňovské školství) a její vztah k všeobecnému 
vzdělání: 

• zásady dalšího vzdělávání; 
• zásady rozšiřování studijních míst (ve srovnání s vyspělými zeměmi máme velice nízká 

procenta maturantů a vysokoškoláků), což je marněním intelektového potenciálu; 
• principy řízení školství a nově vymezené úkoly centra, od nichž by se měl odvíjet 

následný nástin zásad transformace MŠMT. V demokratické společnosti je třeba, aby 
orgány státní správy ustoupily od centrálního a vnějšího řízení, aby přistupovaly ke 
vzdělávacím institucím individuálně, respektovaly jejich autonomii a používaly převážně 
forem průběžné a následné regulace. Úloha centra zůstává i přes výraznou decentralizaci 
významná, avšak v nových funkcích vycházejících z principu nepřímého řízení, které 
usiluje primárně o: 

o vytváření podmínek pro samostatnou činnost škol, 
o formulování jasných, obecných a dlouhodobých pravidel vzdělávací 

a školské politiky, 
o vytváření předpokladů pro realizaci dlouhodobých koncepcí, 
o legislativní zajištění systému, 
o vytvoření základních pravidel a norem v oblasti financování školství, 
o stanovení minimálních vzdělávacích standardů, 
o budování informačních a zpětnovazebních systémů, 
o budování podpůrných a záchytných systémů; 

 
• rovněž nám v celém textu chybí bližší vymezení pojmů s nimiž se operuje a jež mohou 

být chápány odlišně (např. kurikulum, standardy, diferenciace, prostupnost, závazné učivo 
atd.). Zejména u pojmu kurikulární reforma by to bylo nanejvýš žádoucí - zmínky o ní 
budí obavy, že jde jen o “mírnější osnovy". 

 
Chybně: 
 
• pluralita vzdělávacích cest nemůže být omezována etatisticko-centralistickými opatřeními 

("diferenciace výše dotací nestátních škol zároveň umožňuje státu prosazovat i u těchto 
zařízení určitou politiku" - str. 8, podobně bod 27), i zde je patrné, jak chybí zásady řízení 
školství a od nich odvozené zásady transformace MŠMT; 

• v bodě 5 (str. 9) se uvádí, že uskutečnění záměrů formulovaných v bodech 1 - 4 je 
podmíněno rozvinutím prací na kurikulární reformě. Podle našeho názoru je to až další 
krok, který je sám podmíněn vyjasněním rozsahu autonomie učitele a školy; 



• v bodě 14 je diskutabilní pojetí mateřské školy jako adaptačního zařízení na školní 
prostředí; 

• dále máme (viz týž bod 14) odlišný názor na obsah prvního stupně. Domníváme se, že 
jeho primárním úkolem je vytvořit kladný postoj ke vzdělání: vzdělávání a škole, 
rozpoznat a rozvíjet individuální vzdělávací potřeby dítěte. Vybavit dítě základními 
kompetencemi, které mu budou umožňovat přístup k dalšímu vzdělávání, čímž 
nemyslíme pouze trivium, ale také dovednosti komunikační a kooperační. Má rozvíjet 
a dále pročleňovat dosavadní obraz světa. Rovněž má dítě učit zásadám života 
v demokratické společnosti včetně tolerance a respektu k druhým; 

• snaha neopouštět etatisticko-centralizační přístup se projevuje i v takových oblastech jako 
jsou učebnice, kde by měl být podle "Programu" vytvářen hodnotící systém pro zajištění 
jejich kvality (je to současně nedůvěra v kompetenci učitele a zbytečné vstupování, do 
tržních mechanismů); 

• všestranná pomoc a podpora učitelům by neměla být záležitostí nadřízených úrovní, ale 
měla by být promyšlenou a nenáhodnou součástí celého systému; 

• zásahy do struktury (viz body II. a III. na str. 17 “Proramu“) jsme nikdy nepovažovali za 
prioritní. V našem dokumentu “Svoboda ve vzdělání a česká škola” zastáváme názor, že 
“rozsáhlá vnější reforma, tj. přesná legislativní úprava organizační struktury, vzájemného 
vztahu jednotlivých vzdělávacích stupňů a pod., je omezujícím faktorem vnitřní 
transformace vzdělávacího procesu" (str. 57). Bohužel, zatím všechny materiály MŠMT, 
vztahující se k transformaci vzdělávacího systému, věnují neúměrně velkou pozornost 
právě zamýšleným strukturálním změnám. 

 
Zařazeny nepatřičně: 
 
jde především o formulace, kde se porušuje určitá úroveň uvažování. Např. v bodě 15 by se 
měla vzhledem ke kontextu konstatovat současná délka povinné školní docházky s úvahou do 
budoucna, nikoliv však se obírat konkréty (pětiletý první stupeň, deváté třídy atd.); 
sem také patří výtka nedůsledné terminologie, vedle 1.  a 2. stupně se užívá bez vymezení 
obsahu také termín obecná škola.' 
 
C. Návrh opatření 
 
Naší základní připomínkou k této části je, že pokud MŠMT skutečně vážně míní "Program" 
jako podklad k diskusi, nemůže dávat tak blízké realizační termíny v oblastech, o kterých není 
vůbec jisté, zda společnost přistoupí na jejich řešení v duchu navrhovaném MŠMT. 
Názorným příkladem je třeba bod 9: reorganizace MŠMT musí respektovat určitý model 
řízení, který materiál, jak jsme uvedli výše, vůbec neobsahuje. Tento model zase musí být 
v souladu se zásadami školské politiky, které zatím nejsou (kromě nejobecnějších zásad, jako 
je humanizace, demokratizace a liberalizace vzdělávání) nikde definitivně artikulovány 
a akceptovány jako východisko všech dalších kroků. Ovšem termín je únor 1993! 
 
Chybí analýza „stávající legislativy s ohledem na v "Programu" formulované zásady školské 
politiky a tatáž analýza s ohledem na školskou politiku, až bude zformulována. 
 
Chybí legislativní otevření prostoru pro vnitřní transformaci (vlastně se zde jen zmiňuje, že se 
umožní zřizovat "sdružené školy" - bez vymezení pojmu a že se vydá metodický pokyn pro 
zřizování rad školy) do období, nežli se vypracuje nová legislativa. 
 
III. "Program" jako podklad pro zahájení diskuse o proměně českého školství 
 
Není pravda. že tímto "Programem" bude diskuse teprve zahájena. Nebyla sice zvlášť 
rozvinuta systematicky, ale běží tři roky. Je ovšem třeba v ní pokračovat. K tomu je 
předložený "Program" významnou výzvou. 



 
Po zkušenostech, které máme s veřejnou diskusí (odborníci, učitelé, rodiče) v uplynulém 
období, se cítíme oprávněni říci, že "Program" není právě snadným textem pro širokou obec 
(bohužel včetně učitelské). 
 
Je zde nebezpečí, že v obecné filosofii a v zásadách politiky, které jsou hlavním posláním 
"Programu" (viz jeho vlastní zadání), nebude část diskutujících spatřovat pokrok a klad, ale 
fráze, čímž nepojme záměr "Programu" jako výzvu k posouzení těchto obecných východisek 
školské politiky. Nechá je stranou a pravděpodobně je bude paušálně odmítat poukazem 
na to, že celý návrh není dost konkrétní. Musí se počítat s tím, že pro řadu lidí jsou 
u myšlenek použitelné jen ty zcela konkrétní, takže se soustředí v diskusi na Návrh opatření, 
který je bezpečně konkrétní. 
 
Je zde v tomto smyslu určitá potíž. Zásady školské politiky, které budou vždy mít obecný 
charakter, obecnější než konkrétní opatření, se někomu mohou zdát frázemi. Frází by leckterá 
formulace zásady opravdu mohla být, kdyby 
• buď nebyla myšlena vážně a sloužila jenom jako úlitba těm, kteří ji vážně myslí 
• nebo ji nešlo transponovat do uskutečnitelných návrhů 

 
Právě tato rovina (tj. cesty a mechanismy realizace zásad), až ji po konsensu v otázkách 
principů školské politiky bude v dalším dokumentu MŠMT formulovat, bude jistě předmětem 
daleko většího zájmu veřejnosti a bouřlivějších diskusí. Lze jen litovat, že MŠMT 
v "Programu" již nespojilo obě fáze, tj. že neformulovalo školskou politiku celou (tj. i zásady 
i návrhy jejich realizace). 
 
Nicméně, snaha "Programu" o koncepční vytyčení určitých zásad školské politiky ČR 
v období posttotalitní transformace vzdělávání a školství zde je a měla by být brána velice 
vážně. 
 
Právě tato část "Programu" by tedy měla být učiněna alfou a omegou následujících diskusí 
o tomto dokumentu. Je to totiž poprvé od listopadu 1989, co MŠMT nabízí nějakou filosofii 
vzdělávání (jeho budoucí vizi). To musíme přivítat, protože to chybělo všem předchozím 
pokusům MŠMT a bylo hlavním terčem kritiky ze strany většiny autorských týmů 
předložených projektů transformace školství (NEMES, Idea, PedF UK, VÚP-VÚOŠ). 
 
Nyní může tedy začít proces zkoumání zásad školské politiky zveřejněných v "Programu" 
z hlediska správnosti a úplnosti jak věcné tak formální. Jde o to, aby vyhlášené zásady 
školská politiky nakonec mohly sloužit každému, kdo je nějak činný v oblasti vzdělávání, 
jako praktický rámec pro jeho strategické i operativní rozhodování a práci, jakož i pro 
zpětnovazební kontrolu výsledků a dopadů. 
 
Právě o tom, zda jsou zásady školské politiky v "Programu" správné a úplné, by měla být 
vedena veřejná diskuse. Neměl by se pominout základní formální nedostatek, který 
"Program" má: ve formulacích zásad není potřebná myšlenková čistota; protože není zcela 
odlišeno, co je obecná zásada a co její méně obecný realizační mechanismus. U některých 
zásad přitom takový mechanismus uveden je, u jiných nikoliv. 
 
Pokud by zásady školské politiky nebyly vzaty jako věcný základ diskuse, vzniklo by ještě 
jedno riziko, a to, že nebude včas rozpoznáno, že mezi zásady mohly proniknout i takové, 
které budou uskutečnitelné, avšak založí v budoucích realizacích změny zcela nežádoucí. 
Někdy to může být jenom nuance ve formulaci jinak vhodné zásady, čeho by bylo důležité si 
všimnout. 
 
Aby mohlo být účinně čeleno těmto rizikům, doporučujeme, aby Výbor pro VVKMT ČNR 
(pokud je to v jeho možnostech a kompetencích) jednak sám zformuloval na podkladě 



“Programu” zásady vzdělávací politiky - buď jasně artikuloval souhlas anebo zformuloval 
alternativní znění, jednak aby o totéž požádal všechny, kdo se již k "Programu" globálně 
vyjádřili. 
 
Dalším krokem, který navrhujeme, je, aby Výbor pro VVKMT uspořádal jednodenní 
workshop (nikoliv jen seminář), kde by se na podkladě těchto materiálů mohlo intensivně 
pracovat a dospět k závěrečným materiálům. Jelikož NEMES má zkušenosti s touto formou 
práce, nabízíme v tomto ohledu spolupráci. 
 
Bylo by nesmírně progresivním krokem, kdyby se parlamentu podařilo zkoncentrovat diskusi 
do této prioritní oblasti a dovést ji ke konsensu. od kterého by se mohly již relativně rychlým 
tempem odvíjet navazující kroky, zejména ono otevření prostoru odstraněním stávajících 
legislativních a organizačních bariér. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínky členů NEMES zpracovala 
PhDr. Miluše Havlínová, CSc. 

 
V Praze 5. ledna 1993 


