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Úvodem 
	
Když	přišli	 členové	 redakční	 rady	Učitelských	 listů	 s	nápadem,	abychom	souborně	vydali	

Úvodníky,	váhala	jsem.	Přece	jen	jde	o	aktuální	problémy,	možná	jsou	už	vybledlé...	
Pak	jsem	si	úvodníky	přečetla	znovu	a	vcelku.	A	bylo	mi	neveselo.	
Jsem	 si	 samozřejmě	 vědoma	 jisté	 jednostrannosti	 pohledu.	 Po	 šest	 let	 každý	 měsíc	 se	

úvodník	 snaží	 reagovat	na	 to,	 co	hýbe	 reformními	učiteli.	Na	co	myslí,	oč	usilují,	 co	 se	 jim	
daří,	 co	 je	 trápí.	Některá	 témata	 se	 táhnou	 jako	červená	nit	 celých	 šest	 let.	Mizí	 a	 zase	 se	
vracejí.	Jenom	problémy	neřešením	narůstají.	
O	 potřebnosti	 reformy	 školství	 nebylo	 po	 roce	 1989	mezi	 pedagogy	 pochyb.	 Ale	 jak	 to	

udělat,	 k	 jakému	 cíli	 směřovat,	 jak	 změnit	 podmínky	 vzdělávání,	 kam	 až	 dojít	 v	 míře	
pedagogické	autonomie	–	na	tom	není	shoda	ve	společnosti	dodnes.	
Úvodníky	 jsou	 tak	 trochu	 dobovým	 dokumentem.	 Jsou	 svědectvím,	 jak	 velmi	 záleží	 na	

tom,	 kdo	 je	 ministrem	 školství,	 jaké	 má	 názory,	 jakými	 lidmi	 se	 obklopí,	 jací	 lidé	 sedí	 ve	
školském	 výboru	 parlamentu	 a	 co	 jsou	 schopni	 prosadit.	 Ti	 všichni	 totiž	 vyvářejí	 rámec	 –	
podmínky	pro	tvořivou	práci	učitelů.	Mohou	je	motivovat,	nebo	také	jejich	tvořivost	ubíjet.	
Ti	všichni	se	měnili.	Měnili	se	i	sami	tvořiví	učitelé.	
Osudy	myšlenek	vždy	závisejí	na	politické	konstelaci	a	na	těch,	kteří	se	jich	ujímají,	aby	je	

nesli.	
Chcete-li,	vraťte	se	s	námi	o	pár	let	zpátky.	
	
Jana	Hrubá	
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DOBA PIŤHOVSKÁ 
	

Říjen 1993 

ŠKOLNÍ RADY 
	

Je	kritika	pokynu	MŠMT	oprávněná?	
	
Na	 svém	 prvním	 poprázdninovém	 zasedání	 2.	 9.	 1993	 se	 »školský	 výbor«	 Poslanecké	

sněmovny	Parlamentu	ČR	vyjádřil	kriticky	k	pokynu	MŠMT	o	zřizování	školních	rad.	Máme-li	
zvážit,	zda	je	kritika	oprávněná,	je	dobré	porovnat	ministerský	pokyn,	uveřejněný	v	UN	č.	31	
ze	dne	7.	9.	93,	s	návrhem	reprezentantek	Unie	rodičů	(UN	č.	28	z	13.	7.	93).	Je	s	podivem,	že	
přes	 dvouměsíční	 odstup	 zveřejnění	 nebylo	 k	 návrhu	 těch,	 kterým	 by	 školní	 rady	 měly	
především	 sloužit	—	 rodičů,	 vůbec	přihlédnuto.	Napadá	 vás	 jistě,	 k	 čemu	 je	 asi	 tzv.	 vnější	
připomínkové	 řízení.	 Zda	 to	 není	 jen	 gesto	 zdánlivé	 demokracie,	 která	 stejně	 nemůže	 na	
připravené	 podobě	 dokumentu	 nic	 změnit.	 Asi	 bude	 dobré	 všímat	 si	 osudu	 podobných	
návrhů	i	při	jiných	příležitostech.	
Výbor	 vytýká	 ministerskému	 pokynu	 především	 vágnost	 a	 právní	 nezakotvenost.	 Školní	

rady	 nejsou	podle	MŠMT	občanskými	 sdruženími.	 Jejich	 vznik	 závisí	 na	 dobré	 vůli	 ředitele	
školy.	 Nevznikají	 na	 právním	 základě	 —	 ze	 zákona,	 těžko	 mohou	 proto	 mít	 zákonné	
pravomoci.	 Nebude-li	 ředitel	 školy	 chtít,	 nemusí	 se	 vznikem	 rady	 ani	 souhlasit,	 ani	 jí	
poskytovat	 jakékoli	 informace.	 Tím	 se	 samozřejmě	 kompetence	 takové	 rady	 snižují	 na	
minimum.	 Bohužel	 i	v	kladném	 slova	 smyslu.	 Jak	 by	 mohla	 takto	 vzniklá	 rada	 podpořit	
ředitele	 školy	 proti	 eventuální	 neoprávněné	 kritice	 kontrolních	 orgánu,	 neměli	 její	mínění	
právní	váhu?	
V	ministerském	pokynu	není	propracován	ani	mechanismus	vzniku	rady,	ani	její	fungování.	

Někteří	 členové	 mají	 být	 voleni	 (jak,	 kým,	 podle	 jakého	 klíče?),	 jiní	 delegováni	 a	 další	
dokonce	 jmenováni.	 Kuriózní	 je	 délka	 funkčního	 období	 –	 stanoví	 si	 ji	 sama	 rada	 (na	
doživotí?).	
Návrh	 členek	 výboru	 Unie	 rodičů	 tuto	 část	 jasně	 rozpracovává	 a	 liší	 se	 v	 poměrném	

zastoupení.	Navrhuje	 padesátiprocentní	 účast	 rodičů	 v	 radě.	 Přesně	 vymezuje	 roli	 ředitele	
a	způsob	jeho	případné	volby.	
Bez	 zajímavosti	 není	 také	 srovnání	 navrhovaných	 kompetencí	 školní	 rady.	 Zdá	 se	mi,	 že	

rodičovský	 návrh	 je	 blíže	 potřebám	 života.	 Ale	 to	 už	 nechávám	 na	 posouzení	 čtenářů.	
Zajímavé	 je,	 že	 si	 rodiče	neosobují	 právo	navrhovat	 odvolání	 ředitele,	 zatímco	ministerský	
pokyn	 tuto	 kompetenci	 uvádí.	 Podle	parlamentního	 výboru	 jsou	 taková	práva	 v	 této	 chvíli	
protizákonná.	
MŠMT	zdůvodňuje	 svůj	pokyn	 tím,	 že	 chce	dát	 zelenou	 těm	váhavým.	Zdánlivě	nechává	

vše	 na	 dobré	 vůli	 ředitelů	 škol,	 ale	 zároveň	 vznik	 rad	 termínuje	 a	 dokonce	 chce	 chápat	
odmítání	 rady	 jako	 varovný	 signál.	 Myslím,	 že	 je	 to	 pro	 ředitele	 škol	 poněkud	 ošemetná	
interpretace.	Ti	dobří	ředitelé,	kteří	chtějí	s	rodiči	spolupracovat	v	zájmu	dětí,	už	školní	radu	
dávno	mají,	potřebují	pouze	zakotvení	takového	orgánu	v	zákoně.	A	těm	ostatním	asi	 rady	
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vzniklé	pokynem	shora	a	vágně	vymezené	těžko	budou	partnerem	a	pomocníkem.	Vraťme	se	
k	původní	otázce.	Je	kritický	postoj	výboru	oprávněný	nebo	je	to	apriorní	odmítání	čehokoli	
z	ministerstva?	 Dovoluji	 si	 domnívat	 se,	 že	 v	 tomto	 případě	 (i	 v	 mnohých	 jiných)	 je	 úsilí	
výboru	o	právní	čistotu	dokumentu	na	místě	a	že	je	to	dokonce	jeho	role.	Usnesení	výboru	
zdůrazňuje	 význam	 zřizování	 samosprávných	 orgánů	 na	 školách,	 avšak	 předpokládá	 pokyn	
MŠMT	 za	 právně	 i	 věcně	 nedostatečně	 připravený.	 Tato	 formulace	 není	 zásahem	 do	
kompetencí	 ministerstva	 (což	 je	 chvályhodné),	 ale	 měla	 by	 zřejmě	 být	 podnětem	
k	dopracování	 pokynu.	 Neboť	 se	 lze	 divit,	 jak	 mohl	 dokument	 tak	 nehotový	 opustit	
ministerské	kanceláře.	
Dobře	myšlené	ještě	nemusí	být	dobré.	
	

Listopad 1993 

VYLIJEME S VANIČKOU I  DÍTĚ? 
	
Zcela	mimo	všeobecnou	pozornost	 se	dostalo	do	existenčního	ohrožení	 to,	 co	 je	 jedním	

z	mála	vítězství	sametové	revoluce	–	odvětvové	řízení.	
V	 souvislosti	 se	 změnami	 státní	 správy	 krystalizuje	 představa	 o	 novém	 systému	 řízení	

školství.	MŠMT	podporuje	variantu,	podle	které	se	těžiště	přenese	opět	na	kraje	(vzniknou-
li).	Krajské	školské	úřady	by	řídily	střední,	popřípadě	učňovské	školství.	
Okresní	řízení	se	uvažuje	ve	3	variantách:	
a)	jako	expozitury	krajských	úřadu,	
b)	jako	součásti	okresních	úřadů	(ale	to	už	tu	jednou	bylo!),	
c)	jako	samostatné	malé	školské	úřady.	
Měly	by	koordinovat	síť	základního	školství	a	zajištovat	kontrolu	přidělených	prostředků.	

Kvalita	 výuky	 by	 měla	 být	 v	 kompetenci	 ČŠI.	 Není	 vymezeno,	 kdo	 se	 bude	 starat	
o	pedagogické	otázky.	Školské	úřady	 jsou	chápány	pouze	 jako	ekonomické	správy,	ČŠI	 jako	
kontrolor.	
Byl	vyjádřen	názor,	že	dosavadní	školské	úřady	jsou	nešťastně	koncipované	orgány,	které	

nemají	adekvátní	zpětnou	vazbu.	
V	tomto	místě	se	možná	mnozí	z	vás	zaradují,	neboť	špatně	fungujících	školských	úřadů	je	

celá	 řada.	 Jde	 však	 o	 to,	 zda	 zlikvidovat	 systém,	 který	 má	 nedokonalé	 nositele,	 nebo	 se	
zamyslet	 nad	 tím,	 proč	 systém	 nefunguje	 všude	 stejně	 dobře..	 Není	 to	 v	 kvalitě	 lidí,	 ale	
i	v	kvalitě	řízení	tohoto	systému?	
Argument	MŠMT,	že	shromažďování	dat	z	85	míst	je	komplikované,	těžko	obstojí.	Jestliže	

vázne	výkaznictví,	pak	jsou	za	to	odpovědni	konkrétní	lidé	a	měli	by	nést	následky	za	špatné	
zpracování.	Také	dvojkolejnost	financování	(obec	x	ŠÚ)	se	stává	problémem	tam,	kde	se	lidé	
nedovedou	 dohodnout.	 Někdy	 je	 příčinou	 nepřesný	 zákon	 (např.	 formulace,	 že	
zastupitelstvo	může	přispívat	z	poplatků	od	rodičů	na	mzdy	učitelek	MŠ,	 je	nešťastná).	Pak	
opravdu	vše	závisí	na	pochopení	či	libovůli	členů	obecního	zastupitelstva.	
Zpětná	vazba	na	krajské	školské	úřady	asi	těžko	bude	kvalitnější	než	u	dnešních	okresních	

školských	úřadů.	Ty	mají	(chtějí-li)	k	lidem	nepoměrně	blíže,	dobře	znají	konkrétní	podmínky	
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v	 ohlasu	 svého	 působení	 a	mohou	 se	 tedy	 (chtějí-li)	 rozhodovat	 na	 základě	 znalosti	 praxe	
a	ne	 od	 zeleného	 stolu.	 Nezanedbatelný	 je	 také	 velký	 nárůst	 byrokracie,	 který	 by	 nutně	
nastal.	
Návrat	 řízení	 školství	 pod	 obce	 by	 znamenal,	 že	 o	 síti	 škol	 i	 přidělování	 financí	 by	 opět	

rozhodovali	 neprofesionálové	 (myslím	neprofesionálové	 ve	 školství).	 Pak	 bychom	 se	mohli	
nadít	 převodu	 prostředků	 (i	 mzdových)	 do	 zcela	 jiné	 oblasti.	 Učitelé	 by	 se	 opět	 stali	
zaměstnanci	ministerstva	vnitra,	nebo	dokonce	obcí.	Obcím	by	samozřejmě	mělo	na	kvalitě	
škol	záležet	(a	mnohde	také	záleží),	ale	kde	je	záruka,	že	zastupitelstvo	bude	vždy	osvícené?	
Nebylo	by	lepší	ponechat	řízení	skutečně	v	rezortu	–	odvětvově?	
Ptejme	se	nyní,	proč	MŠMT	podporuje	uvedenou	variantu?	Proč	se	vzdává	toho,	co	bylo	

s	obtížemi	 tři	 roky	 budováno?	 Nemá	 také	 ono	 podíl	 na	 špatném	 fungování	 některých	
školských	 úřadů?	 Vede	 je	 dobře	 metodicky,	 spolupracuje	 s	 nimi?	 Vyvozuje	 důsledky	
z	arogance	a	neplnění	povinností	některých	školských	úředníků?	
Samozřejmě	vylít	s	vaničkou	i	dítě	je	to	nejlehčí.	Ale	prospěje	to	školství?	
Lidé	na	školských	úřadech,	ale	 i	na	školách	 jsou	v	nejistotě.	Zvláště	tam,	kde	se	vytvořily	

dobré	a	fungující	vztahy.	
Nebylo	by	lepší	nemocné	větve	odstranit	a	dále	pěstovat	rozvíjející	se	stromek?	Nebo	ho	

porazíme	a	zasadíme	nový	–	či	spíše	starý	zkornatělý	kmen	bez	kořenů?!	
Mimochodem,	 na	 Slovensku	 se	 to	 již	 stalo	 skutkem.	 Usnesením	 vlády	 z	 24.	 8.	 1993	

přecházejí	od	1.	1.	1994	základní	a	střední	školy	pod	okresní	a	oblastní	správy.	To	znamená,	
že	 se	 slovenské	školství	vrací	pod	ministerstvo	vnitra	a	 s	ním	 i	 jeho	 rozpočtové	prostředky	
a	kompetence	v	personálních	otázkách.	Plnou	perou	zpět!	Snad	se	v	České	republice	na	této	
cestě	včas	zastavíme...	
	

Prosinec 1995 

»PANE MINISTŘE, MÁTE ZÁMEK?« 
	
pravil	prý	premiér	Václav	Klaus	k	ministru	Piťhovi	na	poradě	ke	školství	16.	11.	»Jestli	ne,	já	

vám	 ho	 půjčím.	 Zavřete	 se	 tam	 se	 skupinou	 odborníků	 a	 přepracujte	 svůj	 program	
transformace.«	
Premiér	 věděl,	 co	 říká.	 Čteme-li	 tento	 dokument,	 při	 některých	 formulacích	 začínáme	

trnout.	 Mezi	 cíli	 se	 skví	 »udržení	 úrovně	 vědomostí,	 která	 je	 silnou	 stránkou	 současného	
stavu	 (!!!)«.	 Mezi	 principy	 vzdělávacího	 systému	 najdeme:	 »Stát	 stanoví	 jádro	 učiva.	 Pro	
základní	 školy	 tato	 jádro	 tvoří	 zhruba	80%	celkového	učiva«.	Mezi	prioritami	 je	vyzdvižena	
»postupná	přeměna	váhy	jednotlivých	předmětu	se	zvýšeným	důrazem	na	výchovu	k	široce	
pojímanému	občanství.	Osou	 tohoto	programu	 je	projekt	Obecná	 škola,	 ze	kterého	budou	
vycházet	nabídky	vzdělávacího	systému	i	pro	vyšší	typy	škol.«		Učitelé	všech	škol	budou	mít	
právo	 na	 »vzdělávání	 v	 určitém	 přesně	 vymezeném	 časovém	 rozsahu«.	 Kladně	 je	
hodnoceno,	 že	 »rezort	 se	 podařilo	 zklidnit.	 Toto	 zklidnění	 umožňuje,	 aby	 ve	 školách	
docházelo	 k	 pozitivnímu	 směrování	 ke	 kreativní,	 kvalitnější	 pedagogické	 práci«	 (dodávám:	
díky	ministerstvu!)	V	závěru	dokumentu	předloženého	vládě	čteme	větu	»Celkový	potenciál	



	 10	

našeho	 školství	 dává	 předpoklady	 pro	 udržení	 jeho	 dosavadní	 úrovně...	 «	 Jistě	 není	 třeba	
komentáře.	
Nechci	 vytrhovat	 věty	 ze	 souvislostí,	 to	 je	 vždy	 ošidné.	 Chci	 jen	 dokumentovat,	 jaký	 je	

duch	celého	materiálu.	Dokonce	i	jazyk	a	pravopis	neodpovídá	pravidlům	nejen	dnešním,	ale	
i	včerejším.	 Učitelská	 a	 rodičovská	 veřejnost	 by	 měla	 tento	 dokument	 znát,	 aby	 si	 mohla	
utvořit	představu	o	vyhlídkách	naší	transformace	školství.	
Ano,	pan	ministr	má	zámek	–	zámek	Šípkové	Růženky	v	Karmelitské	ulici.	Obyvatelé	se	tam	

sice	pohybují,	sice	pracují,	ale	snad	vůbec	netuší,	že	venku	uplynuty	čtyři	roky,	že	změny	na	
mnohých	 školách	 a	 v	 regionech	 nepotřebují	 návraty	 a	 konzervaci,	 ale	 progresivní	 přístup,	
znalost	 terénu	 a	 službu	 jeho	 potřebám.	 Opravdu	 tvořiví	 učitelé	 a	 ředitelé	 nečekali	 na	
ministerské	 »zklidnění«.	 Praxe	 daleko	 utekla	 těm	 nejsmělejším	 představám	 »šípkového	
zámku«	 a	 obávám	 se,	 že	 vzdálenost	 se	 stále	 zvětšuje.	 Stačilo	 by	 přijet	 na	 setkání	 PAU	
v	Brandýse,	 jako	 to	udělal	 nový	ústřední	 inspektor	 Petr	 Roupec	 (mimochodem	člen	PAU!),	
aby	to	bylo	viditelnější.	
Pan	ministr	se	asi	ve	svém	zámku	neuzavírá	s	těmi	pravými	lidmi.	Doufejme,	že	si	je	rychle	

najde.	Máme	jich	naštěstí	dost	a	skvělých.	Jen	vědět,	kde	je	hledat,	a	chtít	je	hledat.	
Premiér	sice	řekl,	že	školství	není	časovaná	bomba,	ale	mohlo	by	sejí	postupně	stát.	Podle	

říjnového	šetření	IVVM	považuje	44%	dotázaných	problémy	školství	za	dost	a	36%	za	velmi	
naléhavé.	Vláda	se	stará	o	jejich	řešení	podle	mínění	40%	respondentů	spíše	špatně	a	podle	
10%	velmi	špatně.	Vláda	má	starostí	mnoho,	o	čemž	svědčí	ostatní	čísla	výzkumu.	Řešení	by	
mělo	 být	 věcí	 rezortního	 řízení.	 Ale	 to	 by	 muselo	 otevřít	 svůj	 »šípkový	 zámek«	 svěžímu	
proudu	opravdové	vnitřní	transformace	školství.	
	

Leden 1994 

ČAS BOŘENÍ A ČAS TVOŘENÍ 
	
Máme	za	sebou	čas	úlevného	vydechnutí,	čas	kritiky,	čas	štěpení	i	čas	očekávání	nápravy	

shůry.	 Ve	 volnějším	 prostoru,	 který	 ve	 školství	 vznikl,	 si	 každý	 z	 nás	 počínal	 jinak.	 Někdo	
využil	nabyté	svobody	k	tvořivosti,	 jiní	 stagnují	v	pohodlném	sebeuspokojení.	 Jako	by	život	
nevyžadoval	změnu	v	přístupech	každého	člověka.	
Nejvíc	si	vážím	těch,	kteří	vytvářejí	pozitivní	programy.	Kteří	se	od	kritiky	minulého	rychle	

přenesli	k	hledání,	formulování	a	propracovávání	nového.	Cesta	bude	ještě	dlouhá.	Ale	fakt,	
že	 tyto	 životodárné	 prameny	 vyvěrají	 zdola,	 ze	 široké	 školské	 praxe,	 dává	 naději.	 Tyto	 lidi	
naštěstí	 potkáváme	 skoro	 všude	 –	 ve	 školách,	 na	 fakultách,	 v	ústavech,	 na	 školských	
úřadech,	 v	 inspekci,	 v	 parlamentu	 i	 mezi	 rodiči.	 Není	 jich	 zatím	 mnoho,	 ale	 mnoho	 už	
vykonali.	 Snahy	 členů	 PAU	 o	 proměnu	 vnitřní	 atmosféry	 škol,	 formulace	 teoretických	
východisek	 i	návrh	změn	skupiny	NEMES	 jsou	 toho	dokladem.	To	 je	 ten	pozitivní	program.	
Řada	 otázek	 je	 dosud	 nevyjasněná,	 ale	 ve	 vzájemné	 spolupráci	 dostává	 vše	 postupně	
přesnější	obrysy.	Debata	 je	vzrušená,	ale	nikoli	antagonistická.	 Je	to	opravdový	tvůrčí	kvas,	
začíná	 opravdová	 kooperace.	 Bylo	 by	 prospěšné,	 kdyby	 se	 jako	 třetí	 strana	 trojúhelníku	
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»teorie	 –	 praxe	 –	 řízení«	 připojila	 i	 vznikající	 Aliance	 autonomie	 škol	 ČR,	 která	 se	 chce	
zaměřit	na	prosazování	potřebné	legislativy.	
Domnívám	 se,	 že	 nastává	 čas	 integrace.	 Potřeba	 propojení	 všech	 učitelských	 iniciativ,	

hledání	konsenzu.	Jen	v	tom	je	síla,	schopná	pohnout	strnulým	systémem.	
Nastává	také	čas	osvěty.	Většina	rodičů,	studentů,	ale	i	učitelů	zná	z	vlastní	zkušenosti	jen	

jednu	školu	–	tu	dosavadní.	Je	třeba	ukázat	jim,	že	je	možná	také	jiná	škola	–	škola	pro	děti,	
škola,	 která	 bude	 vychovávat	 seberozvíjejícího	 člověka.	 Ukazovat	 pozitivní	 příklady.	 Tady	
jsou	nám	mnoho	dlužny	sdělovací	prostředky.	Zatím	se	zaměřují	spíše	na	negativní	jevy	–	ty	
mají	totiž	senzačnější	příchuť.	Hodně	by	tu	mohla	 jako	nejmocnější	médium	vykonat	Česká	
televize.	V	obrovském	prostoru,	věnovaném	komerci	a	záplavě	filmů	často	pochybné	kvality,	
by	 se	mělo	 najit	místo	 pro	 vzdělávací	 programy,	 v	 ideálním	 případě	 pro	 vzdělávací	 kanál.	
Tam	 by	 se	mohly	 objevit	 příklady	 alternativních	možností,	 tam	 by	 bylo	možno	 působit	 na	
veřejnost.	
A	 ještě	 jedna	 stránka	 věci:	 Měl	 by	 nastat	 čas	 školské	 politiky.	 Neboť	 sebekrásnější	

programy	a	pokusy	 se	nedostanou	do	 zákonů	bez	 začlenění	do	politických	programů.	Měli	
bychom	mít	 více	 svých	 poslanců	—	 učitelů	 (první	 příležitostí	 jsou	 komunální	 volby),	 měli	
bychom	získat	pro	své	myšlenky	politiky.	Aby	se	vzdělání	opět	stalo	společenskou	hodnotou,	
musí	ho	jako	hodnotu	brát	především	moc	zákonodárná	a	výkonná.	
	

Únor 1994 

POTŘEBUJEME ZÁKON? 
	

ministerstvo,	školský	úřad,	ředitele?	
	
Často	 se	 setkávám	 s	 tvrzením	učitelů,	 že	 oni	 všechny	 tyto	 instituce	 vlastně	nepotřebují.	

Chtějí	 učit	po	 svém	a	basta.	Myslím,	 že	 je	 to	 trochu	krátkozraké	nazírání	 věcí.	 To	 všechno	
bychom	možná	nepotřebovali,	kdyby	všechno	klapalo	samo	od	sebe	 jako	na	drátku.	Světlo	
by	svítilo,	topení	by	topilo,	uklízečky	uklízely,	učitelé	by	učili...	
Vidíte,	 už	 i	 ty	 nejjednodušší	 věci	 v	 nás	 budí	 pochybnost.	 Natož	 ty	 velké!	 V	 přechodové	

etapě,	jakou	právě	prožíváme,	se	sice	snažíme	zvětšit	prostor	pro	své	svobodné	počínání,	ale	
potřebujeme	 i	 instituce,	aby	 tento	prostor	byl	 zákonný.	Ovšem	 instituce	 funkční,	 zajišťující	
školám,	učitelům	a	dětem	podmínky	pro	jejich	tvořivou	práci,	podmínky	finanční,	legislativní	
i		 věcné.	 Tyto	 instituce	 by	 neměly	 být	 byrokratickými	 molochy,	 žijícími	 vlastním	 životem	
odtrženým	 od	 reality	 a	 předepisujícími	 všechno	 do	 puntíku,	 ale	 fungujícími	 a	 pružnými	
organismy,	propojenými	tisíci	vlásečnic	s	živou	praxí	a	sloužícími	této	praxi.	
Prvořadým	 úkolem	 těchto	 dnů	 je	 zpracovat	 nový	 zákon	 o	 vzdělávání.	 Na	 jeho	 jasné	

formulaci	 záleží,	 jaké	 bude	 školství	 příštích	 let.	 Zda	 bude	 sešněrováno	 v	 tuhé	 kazajce	
centralismu	 jako	 ještě	 nedávno,	 nebo	 bude	 dýchat	 a	 rozvíjet	 se	 ve	 volných	 prostorách	
zahrádky,	kde	bude	moci	kvést	na	různých	záhonech	pestrobarevné	kvítí...	
Plotem	této	zahrádky	 je	 zákon.	Měl	by	být	dostatečně	volný,	aby	umožňoval	vedle	sebe	

existenci	 různých	vzdělávacích	cest,	 ale	měl	by	vymezovat	 základní	 směr	a	 systém.	Měl	by	
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děti	i	učitele	uvolňovat,	ale	také	ochraňovat.	Dovolovat	každému	dítěti,	aby	se	rozvíjelo	svým	
tempem	 v	 mezích	 svých	 možností,	 aby	 nebylo	 limitováno	 a	 stresováno,	 ale	 vedeno	
a	inspirováno	vydat	ze	sebe	to	nejlepší.	Dovolovat	každému	učiteli,	aby	se	mohl	stát	tvořivou	
bytostí	a	k	témuž	mohl	vést	své	žáky.	Musí	však	žádat	také	odpovědnost	a	řád.	
Takže	co	máte?	Potřebujeme	zákon?	Myslím,	že	ano	a	brzy,	ale	zákon	dobrý	a	promyšlený,	

zákon	otevřený	do	budoucnosti.	Ministerstvo	již	svůj	návrh	zásad	zákona	zpracovalo,	nyní	je	
na	 vládě	 a	 poslancích	 parlamentu,	 jaká	 bude	 jeho	 konečná	 podoba.	 Nikomu	 z	 nás	 by	 to	
nemělo	být	lhostejné.	
	

Březen 1994 

LONDÝNSKÁ MLHA NAD KARMELITSKOU ULICÍ  
	

aneb	o	informacích	
	
Kudy	 chodím,	 tudy	 slyším	 stížnosti	 učitelů,	 ředitelů,	 školských	pracovníků	na	nedostatek	

informací.	 Nevědí,	 kam	 jsou	 vedeni,	 jakými	 cestami	 tam	mají	 jít,	 nemají	mapy	 ani	 buzoly.	
Nikdo	se	také	neptá,	zda	chtějí	jít	k	určenému	cíli,	zda	jsou	s	ním	ztotožněni.	Cíl	je	neznámý,	
názor	mužstva	též.	Dokonce	jsem	slyšela	veřejné	vyjádření	vysoce	postaveného	úředníka,	že	
ministerstvo	informace	poskytovat	nebude.	Od	toho	prý	jsou	ředitelé	škol,	aby	si	je	sháněli.	
Upřímně	řečeno,	myslím	si,	že	ředitelé	škol	mají	úkoly	zcela	jiné.	Ale	díky	tomuto	postoji	

komunikace	vázne.	Jen	tak	se	může	dít,	že	ředitel	školy	z	velmi	vzdáleného	města	se	vypraví	
do	Prahy,	aby	se	dopídil	informací.	Na	ministerstvu	není	přijat	s	nadšením	—	bodejť,	kdyby	si	
takhle	 přišel	 každý...	 Svou	 odpověď	 samozřejmě	 nedostal.	 Odjíždí	 rozladěn.	 Vyvstala	 před	
ním	mlha,	neprůstřelná	skleněná	stěna.	Poraď	si	sám,	ale	odpovědnost	je	na	tobě.	
Jistě	tušíte,	že	tyto	řádky	nejsou	voláním	po	direktivním	řízení.	Jsou	voláním	po	pružném	

a	plynulém	 toku	 informací,	 po	 fungující	 zpětné	 vazbě,	 která	 jediná	 umožňuje	 správné	
a	demokratické	rozhodování.	Podle	jednoho	ze	zakladatelů	světového	managementu	Petera	
F.	 Druckera	 »...je	 organizace	 budoucnosti	 struktura,	 kde	 je	 informace	 osou	 a	 základní	
strukturní	 oporou.	 Organizace	 založená	 na	 informacích	 vystačí	 s	 menším	 počtem	 úrovní	
řízení.	Nevyžaduje	žádnou	zvlášť	vyspělou	informační	technologii.	To,	co	vyžaduje,	je	ochota	
ptát	se:	Kdo	a	jakou	informaci	požaduje,	kdy	a	kde?	Tradiční	organizace	je	v	zásadě	založena	
na	 rozhodovací	 pravomoci	 odshora	 dolu.	 Organizace	 založená	 na	 informacích	 spočívá	 na	
odpovědnosti.	Informační	tok	probíhá	zdola	nahoru	a	pak	zpět	dolů.	
Organizace	 se	 podobá	 symfonickému	 orchestru.	 Všechny	 nástroje	 hrají	 podle	 stejné	

partitury,	 ale	 každý	 hraje	 jiný	 part.	 Hrají	 společně,	 ale	 zřídkakdy	 hrají	 unisono.	 Aby	 každý	
věděl,	 jaká	partitura	 se	hraje,	musí	 se	 v	 organizaci	 založené	na	 informacích	 řídit	 cíli,	 které	
jsou	 předem	 dohodnuty	 a	 jasně	 pochopeny.	 To	 umožňuje	 velkou	 pružnost	 a	 značnou	
rozmanitost.	 Vyžaduje	 to	 však	 vysokou	 sebekázeň	 a	 silného,	 rozhodného	 dirigenta.	 To,	 co	
dělá	prvotřídního	dirigenta	prvotřídním,	je	schopnost	dostat	i	z	toho	nejmladšího	hráče	zcela	
vzadu	tak	výborný	výkon,	jako	by	celkový	výkon	záležel	na	tom,	jak	každý	z	instrumentalistů	
zvládne	svou	malou	část.	«	
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(volně	 podle	 knihy	 Management	 –	 budoucnost	 začíná	 dnes,	 Management	 Press,	 Praha	
1992.)	
Jde	o	to,	zda	setrváme	v	našem	školství	u	direktivního	modelu	řízení,	kdy	za	jediný	oficiální	

informační	 kanál	 směrem	dolů	 je	považován	Věstník,	nebo	 se	 staneme	oním	 symfonickým	
orchestrem.	 Každý	 hraje	 něco	 jiného,	 ale	 celek	 je	 symfonií,	 protože	 partitura	 je	 společná.	
Ovsem	záleží	na	té	osobnosti	dirigenta.	..	
	

Duben 1994 

ZRCADLO, ZRCADLO, POVĚZ Ml.. .  
	

anebo	raději	ne?	
	
Zrcadlo	nastavila	nám	všem	–	žákům,	učitelům,	rodičům	i	společnosti	–	sonda	České	školní	

inspekce,	 zaměřená	na	výsledky	vzdělávání	na	základní	 škole.	Test	 i	 výsledky	 jsme	si	mohli	
přečíst	v	Lidových	novinách	z	5.	3.	1994.	Ústřední	školní	inspektor	Petr	Roupec	samozřejmě	
nepovažuje	 sondu	 za	 dokument	 o	 stavu	 vzdělanosti.	 Chtěl	 si	 jen	 ozřejmit,	 zda	 se	 shodují	
obecné	 představy	 o	 tom,	 jak	 základní	 škola	 připravuje	 žáky	 na	 život,	 se	 skutečnou	 školní	
realitou.	
Proto	byly	otázky	pro	žáky	77	osmých	tříd	pojaty	netradičně.	Nebyly	zaměřeny	na	pouhou	

reprodukci	vědomostí,	ale	na	jejich	použití	v	praxi.	Často	stačil	pro	správnou	odpověď	selský	
rozum.	 Jenže...	 Umí	 ho	 děti	 používat?	 Byly	 k	 tomu	 vedeny?	 Byli	 k	 tomu	 vedeni	 učitelé?	
Odpověď	 je	 nasnadě,	 výsledky	 odpovídající.	 Žáci	 byli	 úspěšní	 zhruba	 ve	 20	 procentech.	
Závažné	 je	 i	 to,	 že	odhad	 jejich	úspěšnosti	vyjádřený	vyučujícími	se	s	výsledky	diametrálně	
rozchází.	 Učitelé	 látku	 odučili	 a	 byli	 přesvědčeni,	 že	 ji	 žáci	 umí.	 Chyba	 lávky!	 Pohled	 do	
zrcadla	jim	ukázal	něco	docela	jiného,	než	si	představovali.	
Teď	záleží	na	tom,	co	s	tímto	poznatkem	všichni	uděláme.	Týdeník	Respekt	č.	10/94	použil	

titulek	 „16	otázek,	 které	otřásly	 školstvím“.	Neotřásly.	Ministerstvo	 zaujalo	pozici	mrtvého	
brouka	a	k	sondě	se	dodnes	(10	dní	po	zveřejnění)	nevyjádřilo.	Tisk	většinou	mlčí,	v	dopisech	
čtenářů	zatím	ohlas	nenajdete.	Přitom	jsou	čtenáři	povětšině	rodiče	žáků	–	přítomní,	minulí	
i	budoucí.	Učitelé	nic	–	asi	 tiše	brblají	 ve	 sborovnách	 jako	 zastara.	 Zatím	 jediné	 stanovisko	
vydalo	PAU.	
Jako	 by	 naše	 společnost	 nahlížet	 do	 zrcadla	 nechtěla.	 Jako	 by	 nechtěla	 opustit	 mýtus	

o	úrovni	naší	vzdělanosti.	Pravda	bývá	trpká,	ale	otočením	zrcadla	ke	zdi	se	nezmění.	Jedním	
z	cílů	sondy	ČŠI	bylo	vyvolání	diskuse	na	téma,	co	by	si	vlastně	děti	měly	ze	základní	školy	
odnášet,	jak	by	měly	být	připravovány	pro	praktický	život.	Společenská	zakázka	je	dnes	jiná	
než	včera	a	předevčírem.	Víme	vůbec,	jaká?	
Tuto	 dimenzi	 sondy	 vysoce	 ocenil	 parlamentní	 výbor	 pro	 vzdělávání.	Ocenil	 prokázanou	

organizační	 schopnost	 České	 školní	 inspekce	 a	 hlavně	 trend	 ke	 změně	 její	 úlohy	 –	 od	 role	
pouhého	kontrolora	ke	skutečnému	nástroji	zpětné	vazby	celé	společnosti,	To	by	mělo	být	
vyjádřeno	i	zákonem.	Členové	výboru	doporučili	pokračovat	v	mapování	školské	skutečnosti	
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a	výsledky	podrobovat	důkladné	analýze.	Doporučili	zapojit	se	i	do	mezinárodních	výzkumu,	
neboť	v	řadě	zemí	je	takové	srovnávání	obvyklé.	
A	 co	 my,	 učitelé?	 Budeme	 se	 bát	 pohledu	 do	 zrcadla?	 (V	 sondě	 jsme	 se	 jaksi	 moc	

nevyznamenali.)	 Přiměje	 nás	 to	 k	 zamyšlení	 nad	 sebou	 samými?	 Anebo	 zrcadlo	 raději	
rozbijeme?	
	

 Květen 1994 

TEĎ, NEBO ZA DESET LET! 
	

Demokracie	znamená	možnost	účastnit	se	
	
Jak	všichni	víme,	připravuje	se	nový	»školský«	zákon.	V	rukou	vlády	a	parlamentu	nyní	je,	

jaké	 bude	 školství	 nejméně	 v	 příštím	 desetiletí,	 Zda	 centralistické,	 nebo	 s	 velkou	 mírou	
autonomie	 pro	 školy.	 Zatím	 existují	 dva	 návrhy	 zásad	 zákona	 –	 ministerský	 a	 alternativní	
návrh,	předložený	k	diskusi	komisí	pro	transformaci	školství	»školského«	výboru	parlamentu.	
První	 osciluje	 mezi	 centralismem	 a	 úlitbou	 liberálním	 snahám.	 Kočkopes	 je	 však	 málokdy	
životaschopný.	Druhý	je	na	naše	poměry	a	tradice	opravdu	avantgardní.	Navrhuje	zcela	nový	
systém	 správy	 a	 financování	 škol,	 nebývalé	 pravomoci	 samosprávných	 orgánu.	 Narušuje	
zaběhané	představy	a	stereotypy.	
Teď	 je	opravdu	důležité	dobře	zvážit,	co	a	v	 jakém	časovém	sledu	změnit.	Na	co	 je	zralá	

doba	i	lidé,	co	by	naopak	bylo	anachronismem	nebo	dokonce	návratem	zpět.	Nový	zákon	by	
měl	 vyrůst	 na	 podkladě	 co	 nejširší	 diskuse.	 K	 zákonu	 by	 se	měli	 vyjádřit	 všichni	 účastníci	
procesu	 vzdělávání	 –	 nejen	 odborníci,	 ale	 i	 učitelé,	 rodiče,	 studenti,	 zaměstnavatelé,	
představitelé	obcí.	Nejrůznější	asociace,	sdružení,	unie,	aliance	a	jak	se	jim	všem	říká,	by	se	
měly	se	svými	stanovisky	obracet	na	parlament.	Diskuse	by	se	měla	odehrát	 i	na	stránkách	
tisku.	
Má	 to	 však	 několik	 háčků.	 Najít	 si	 čas	 na	 prostudování	 návrhu,	 dokázat	 se	 sjednotit	 na	

společném	stanovisku	a	hlavně	se	dívat	se	z	nadhledu.	Nevidět	jen	úzké	zájmy	určité	skupiny,		
ale	 celek	 –	 budoucí	 školský	 systém.	 Měl	 by	 být	 vyvážený,	 prostupný,	 variabilní,	 funkční,	
liberální,	demokratický	a	humanistický.	
Není	toho	málo,	co	od	něho	očekáváme.	Ale	pokud	ho	nedokážeme	dobře	vyvážit,	bude	se	

v	něm	špatně	žít	nám	i	dětem.	
Historická	šance	napravit	prokazatelně	špatný	systém	 jednotné	školy	 je	neopakovatelná.	

Neměli	 bychom	 ji	 promarnit.	 Celá	 generace	 dělí	 neurotizovaných	 »novou	 koncepcí«	 je	
mementem.	 Vytvoříme	 školu	 pro	 děti	 školu	 pro	 život.	 Abychom	 si	 jednou	 zase	 nemuseli	
stěžovat,	jaký	nám	to	poslanci	udělali	špatný	zákon.	Než	proběhne	celý	legislativní	proces	ve	
vládě	a	parlamentu,	je	ještě	čas.	Ale	zase	ho	není	tolik,	abychom	otáleli.	Účastněte	se!	
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DOBA PILIPOVSKÁ 
	

Červen 1994 

ZMĚNA — ŠANCE PRO MILIONY 
	

Změna	je	cesta.	
Změnou	se	učíme.		
Změnu	doprovázejí	naše	úzkosti	a	obavy.	
Problémy	jsou	naši	přátelé.	
Změnu	musíme	stále	přikrmovat	
Změna	vyžaduje	naší	sílu.	
Změna,	o	niž	usilujeme,	je	systémová	
Změna	systému	začíná	u	každého	z	nás	
Mysli	globálně,	jednej	lokálně	

	
Titulek	nepřehání.	Změnou	ve	vedení	ministerstva	školství	se	otevírá	nová	šance	–	šance	

pro	změnu,	šance	pro	učitele,	pro	žáky	a	studenty,	šance	pro	rodiče.	Šance	pro	celé	školství	
a	jeho	 sociální	partnery.	Výchozí	 situace	 je	výrazně	 jiná,	než	byla	při	předchozích	 změnách	
minstrů.	 Nejen	 je	 možno	 (a	 záhodno)	 poučil	 se	 z	 chyb	 ale	 jsou	 už	 připraveny	 konkrétní	
alternativy	návrhů	změn.	Jsou	už	za	námi	první	zkušenosti	z	nových	způsobu	výuky.	Existují	
první	 zobecnění.	 Také	 na	 všech	 úrovních	 je	 víc	 vidět.	 Jsou	 průhlednější.	 Je	 vidět,	 kdo	 umí	
a	kdo	 neumí.	 Je	 vidět,	 kdo	 umí	 řídit	 s	 nadhledem	 a	 kooperovat	 s	 chytrými	 lidmi	 a	 kdo	 se	
utápí	v	detailech	a	sporech.	Rovněž	morální	vlastnosti	lidí		v	čele	již	nejsou	velkou	neznámou.	
Teď	 tedy	 zbývá	už	 jen	najít	 tu	 správnou	 cestu,	pořadí	 kroků	a	 vybrat	 si	 ke	 spolupráci	 ty	

správné	lidi.	A	začít	intenzivně	pracovat.	Vůle	k	tomu	byla	jasně	deklarována.	Vypadá	to	tak	
jednoduše!	 Myslím	 však,	 že	 nejobtížnější	 bude	 dosáhnout	 konsensu,	 umět	 se	 dohovořit.	
Patří	 to	 k	 velkému	 umění,	 k	 významným	nástrojům	 kvalitního	 řízení.	 Bez	 ohledu	 na	 barvy	
politických	triček	v	zájmu	budoucnosti	národa.	
I	 když	 to	 zní	 jako	 klišé,	 budoucnost	 národa	 a	 státu	 je	 ve	 vzdělanosti	 lidí	 a	 jejich	

připravenosti	 ke	 změnám,	 k	 nárokům	 3.	 tisíciletí.	 Naše	 generace	má	 velkou	 odpovědnost.	
Odpovědnost	 k	využití	 šance.	 Neměla	 by	 být	 měřena	 délkou	 volebního	 období,	 ani	
politickými	ambicemi	jednotlivců.	
Obtížné	bude	 také	najít	 rovnováhu	při	 řešení	nahromaděného	množství	problémů.	Řešit	

jak	 ty	velké,	globální	 (školskou	politiku,	 legislativu),	 tak	 ty	 lokální,	vyplývající	 z	nesprávných	
postupů	 nebo	 neschopnosti	 konkrétních	 lidí.	 Oceňovat	 schopné	 a	 přesvědčovat	 odrazené.	
Vysvětlováním	záměrů	získávat	váhavé,	rozhýbávat	pasivní.	
Bohužel	 –	 život	 není	 pohádka.	Nestačí	 princ,	 který	 rázem	 zlomil	 kouzlo	 spánku	 v	zámku	

Šípková	Růženky,	ale	je	třeba	mnoha	rukou,	které	postupně	vysekají	šípková	trní.	Pak	teprve	
se	šance	muže	naplnit.	
Závěrem	 ještě	 jeden	 citát	 z	 připravované	 publikace	NEMES	 »Jak	měnit	 a	 rozvíjet	 vlastní	

školu?«	
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Kéž	mám	dost	pokory,	abych	přijal,	co	nemohu	změnit.	
Kéž	mám	dost	síly,	abych	změnil,	co	změnit	mám.	
Kéž	mám	dost	moudrosti,	abych	rozpoznal,	
co	musím	přijmout	a	co	mám	měnit.	
	

Říjen 1994 

NEVIDITELNÉ BRZDY 
	
Současný	svět	prochází	prudkou	proměnou,	prochází	jí	i	život	kolem	nás.	To	by	nebylo	nic	

nového,	 všichni	 to	 víme.	 Ale	 položme	 si	 otázku,	 zda	 se	 ta	 proměna	 obrazila	 v	 každé	
jednotlivé	 školní	 třídě,	 v	 každé	 	 hodině?	 V	 každé	 té	 a	 v	 každé	 hodině	 připravujeme	 žáky	
a	studenty	k	tomu,	aby	se	uměli	v	proměněném	světě	zařadit	a	uplatnit	své	schopnosti,	aby	
v	něm	uměli	dobře	žít.	
Protože	 svět	 je	 jiný,	musí	 být	 i	 za	 příprava	 jiná.	 Cíle	 vyučování	 a	 výchovy	musí	 být	 jiné.	

Škola	 už	 není	 jediným	 zdrojem	 poznání.	 Škola	 musí	 naučil	 metodě.	 Zde	 je	 první	 brzda.	
V	sebereflexi	učitele.	Mnozí	z	nás	k	ní	došli	už	dávno.	Pochopili	že	nemohou	setrvat	u	starého	
způsobu	vyučování,	u	starých	metod	a	forem	práce.	Zkoušejí	a	tvořivě	hledají.	To	není	možné	
dělat	 povrchně.	 Ten,	 kdo	 zůstane	 u	 pouhé	 nápodoby	 a	 změní	 jen	 vnější	 stránku	 výuky,	
nemůže	 uspět.	 Někdy	 je	 snaha	 usilovná	 a	 výsledek	 smutný.	 Je	 to	 tím,	 že	 bez	 pochopení	
souvislostí	 a	vnitřního	 ztotožnění	 s	novými	 cíli	 zůstává	 jen	prázdná	 skořápka.	Ne	každý	má	
v	sobě	dar	invence.	Mnozí	potřebují	být	na	cestě	vedeni.	
A	 tady	 je	 druhá	 brzda	 –	 vzdělávání	 učitelů.	 Starý	 způsob	 byl	 pro	 velkou	 averzi	 učitelů	

rozmetán,	 avšak	 dosud	 nebyl	 vytvořen	 nový.	 Ministerstvo	 se	 jím	 sice	 zabývá	 ale	 není	 to	
skoro	 po	 pěti	 letech	 trochu	 pozdě,	 že	 ještě	 neexistuje?	 Určitě	 musí	 být	 na	 hony	 vzdálen	
povinnému	 školení,	 které	 máme	 ještě	 všichni	 v	 živé	 paměti.	 Musí	 mít	 formu	 bohatého	
spektra	nabídky.	Nabízet	příležitosti	těm,	kteří	se	vzdělávat	chtěli,	kteří	již	prošli	sebereflexí.	
Musí	motivovat	 i	 váhavé,	poskytovat	 zajímavé	a	přitažlivé	možnosti,	 nejrůznější	 vzdělávací	
projekty.	 Velmi	 záleží	 na	 tom,	 jak	 bude	 nový	 systém	 vzdělávání	 učitelů	 koncipován.	Může	
všechno	 posunout	 dopředu,	 ale	 také	 utlumit	 a	 zbrzdit.	 Centrum	 by	 si	 nemělo	 činit	 jediný	
nárok	 na	 jeho	 organizaci.	 Naopak	 –	 zdroje	 nabídek	 by	 měly	 být	 co	 nejpestřejší.	 Výborné	
výsledky	některých	okresů	či	institucí	jsou	toho	dokladem.	
Třetí	brzda	a	bolest	 je	v	systému	přípravy	budoucích	učitelů	na	pedagogických	fakultách.	

Na	 některých	 fakultách	 jako	 by	 se	 život	 zastavil.	 (Že	 by	 pedagogové	 ještě	 nedošli	 k	 té	
sebereflexi???)	Stále	je	preferována	odborná	příprava,	podceňovány	didaktika,	psychologie,	
metodiky.	 Praxe	 ve	 skutečných	 podmínkách	 běžné	 školy	 je	 leckde	 popelkou.	 Jak	 zaznělo	
nedávno	 na	 konferenci	 v	 Hradci	 Králové,	 mnohde	 neodučí	 adept	 učitelství	 za	 pět	 let	 ani	
týden	učitelského	úvazku.	Nedivme	 se	potom,	 že	 absolventi	 jsou	 zklamáni,	 nevědí	 si	 rady,	
odcházejí.	
Myslím,	 že	 uvedené	 skutečnosti	 jsou	 velmi	 vážným	 problémem.	Na	 legislativě	 se	 zaplať	

pánbůh	 pracuje.	 Jako	 rychlejší	 a	 schůdnější	 v	 současné	 situaci	 byla	 zvolena	 cesta	 novel,	
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termíny	 jsou	na	dohled.	Ale	brzdy	v	nás	můžeme	odblokovat	 jen	my	sami,	ať	 jsme	kdekoli.	
Jak	to	řekl	klasik?	»Kdo	chvíli	stál,	ten	stojí	opodál«...	
	

Listopad 1994 

K BŘEHŮM TŘETÍHO TISÍCILETÍ  
	
Sláva!	Konečně	se	vlajková	 loď	našeho	školství	pohnula!	S	velkým	skřípěním	zvedá	kotvy	

z	několikaletého	uváznutí	v	mělčinách.	Důstojníci	na	kapitánském	můstku	konečně	připravují	
seznámení	mužstva	se	směrem	plavby	a	promýšlejí,	jak	se	vyhnout	nebezpečným	proudům.	
Berou	si	k	tomu	na	radu	zkušené	mořské	vlky	a	přestávají	se	přetahovat	s	admiralitou.	Bylo	
by	 jistě	 dobré,	 aby	 si	 také	 rychle	 vydrhli	 palubu	 a	 vysmýčili	 kajuty,	 sundali	 námořníkům	
klotové	 rukávy	 a	 pustili	 do	 podpalubí	 čerstvý	 vzduch	 a	 slunce	 člověčích	 vztahu,	 Pak	 by	 se	
rezavé	kotvy	uvolňovaly	rychleji...	
Ale	dost	příměrů.	Nové	vedení	ministerstva	školství	připravilo	program	rozvoje	vzdělávací	

soustavy	 ČR,	 který	 předloží	 vládě,	 parlamentu	 i	 veřejnosti.	 Vychází	 (konečně!)	 z	 hluboké	
analýzy	národních	tradic,	dlouhodobé	 izolace	od	vývoje	v	demokratickém	světě	 i	z	 rozboru	
změn	 po	 roce	 1989.	 Vymezuje	 hlavní	 problémy	 jednotlivých	 stupňů	 škol	 a	 navrhuje	
mechanismy	k	jejich	odstranění.	Definuje	další	postup	ministerstva	pro	zbývající	(bohužel	už	
jen	 necelé)	 dva	 roky	 i	 dlouhodobější	 cíle.	 Ochota	 naslouchat	 a	 radit	 se	 s	 lidmi	 z	 praxe	 se	
zřetelně	 promítla	 do	 koncepce	 dokumentu.	 Důležité	 je,	 že	 to	 vše	 vzniká	 ve	 zcela	 jiné	
atmosféře	 vztahů	 mezi	 ministerstvem	 a	 školským	 výborem	 parlamentu.	 Při	 jednáních	 je	
jasně	patrná	věcnost	a	vstřícnost.	Teď	by	se	věci	měly	opravdu	pohnout.	
Proč	 tedy	 ta	 slova	 o	 podpalubí?	 Domnívám	 se,	 že	 po	 letech,	 kdy	 jsme	 měli	 možnost	

sledovat	nedokonalost	předloh	zákonů	předkládaných	ministerstvem	vládě	a	parlamentu,	je	
třeba	 provést	 zásadní	 změny	 také	 ve	 vnitřní	 struktuře	 fungování	 samotného	ministerstva.	
Dědictví	byrokratických	mechanismů	uvnitř	ministerstva,	kdy	levá	ruka	neví,	co	dělá	pravá,	je	
již	 neúprosné	 a	 brzdicí.	 Také	 nedostatečné	 předvídání	 dopadů	 jednotlivých	 nařízení	 by	 se	
mělo	snížit	na	minimum.	Již	dnes	se	negativně	promítá	do	praxe	škol	i	do	rozpočtů.	Není	to	
vůbec	 snadné,	 protože	 některé	 změny	 pozitivní	 pro	 vzdělání	 nemají	 dosud	 přirozené	
regulativy	 a	hrozí	 nebezpečí	 návratu	 k	 administrativním	 zásahům.	 Proto	 je	 třeba,	 aby	 na	
rozhodujících	místech	byli	ti	nejlepší	z	možných	s	plnou	odpovědností	za	svá	rozhodnutí.	
	

Prosinec 1994 

TORPÉDO DO LODI LIBERALIZACE 
	
Program	rozvoje	vzdělávací	soustavy	České	republiky	»Kvalita	a	odpovědnost«,	předložený	

ministrem	Pilipem	vládě	a	parlamentu,	uvítal	Petr	Holub	v	Respektu	č.	45	z	6.	11.	1994	jako	
manifest	liberálního	školství.	
Uvítalo	ho	i	mnoho	učitelů	jako	dokument,	na	který	jsme	dlouho	čekali,	jako	zformulování	

směru,	kterým	by	se	naše	školství	mělo	v	příštích	 letech	ubírat.	Mnozí	ocenili	myšlenku,	že	
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MŠMT	 »...podpoří	 přípravu	 dalších	 vzdělávacích	 programu	 jako	 základu	 pluralitní	 nabídky	
a	bude	účinně	podporovat	úsilí	škol	o	zpracování	či	přizpůsobení	vzdělávacích	projektů.	Tím	
pomůže	rozvinout	pedagogickou	autonomii	škol..	«	
V	jakém	kontextu	s	proklamovanými	slovy	je	však	Pokyn	MŠMT	ČR	el.	22749/94—22—23	

ze	 17.	 10.	 1994,	 podepsaný	 náměstkem	 ministra	 RNDr.	 Bartoškem?	 Tento	 úřední	 akt	
k	užívání	 alternativních	 forem	hodnocení	 prospěchu	 a	 chování	 žáků	 základních	 a	 středních	
škol	 prakticky	 znemožňuje	 školám,	 které	 již	 několik	 let	 pracovaly	 alternativními	 způsoby	
podle	vlastních	projektů	v	rámci	tzv.	»experimentu«,	aby	nadále	užívaly	i	ve	vyšších	ročnících	
slovního	 hodnocení.	Musí	 začít	 klasifikovat	 a	 milostivě	 se	 jim	 dovoluje	 užít	 alternativního	
hodnocení	 pouze	 formou	 přílohy	 k	 řádnému	 vysvědčení.	 Uvědomuje	 si	 na	 ministerstvu	
vůbec	někdo,	co	to	pro	tyto	školy	znamená?	
Všichni	dobře	víme,	co	obnáší	získání	podkladů	při	klasifikaci	známkou.	Úmorné	zkoušení,	

prověrky,	 ředitelské	kontroly	počtu	 známek	 z	předmětu	v	 žákovských	knížkách,	 klasifikační	
archy	předkládané	 coby	důkazní	materiál	 na	 schůzkách	 rodičů,	 infarktové	 situace	pro	 žáky	
i	učitele	před	koncem	klasifikačního	období...	
Jak	se	toto	všechno	dá	sloučit	se	způsoby	výuky	založenými	na	zcela	jiných	hodnotách,	než	

je	 sbírka	 známek?	 Co	má	 říci	 ředitel	 takové	 školy	 učitelům,	 rodičům	 a	 především	 dětem,	
které	pracovaly	po	celou	dobu	v	jiném	systému?	Slovně	hodnotit	přece	znamená	jinak	učit,	
začlenit	způsob	hodnocení	do	celého	projektu	školy	či	třídy.	
Ministerstvo	dosud	práci	těchto	škol	veřejně	nevyhodnotilo,	ani	jejich	zkušeností	nevyužilo	

jako	 zpětné	 vazby	 pro	 připravované	 standardy.	 Chová	 se,	 jako	 by	 tyto	 školy	 neexistovaly	
místo	aby	jejich	práci	oceňovalo	a	všemožně	podporovalo	podle	výše	uvedené	proklamace.	
Škol	 s	 vlastním	 projektem	 není	mnoho,	 ale	 o	 to	 více	 si	 zaslouží	 podporu	 své	 práce.	 To	 je	
ostatně	i	v	doporučení	kolokvia	PHARE	k	programu	»Obnova	vzdělávací	soustavy	ČR«	ze	dne	
9.	 11.	 94:	 »Do	 doby,	 než	 budou	 vytvořeny	 a	 schváleny	 nové	 legislativní	 normy	 pro	 oblast	
tvorby	kurikula,	je	potřebné	ponechat	školám	prostor	pro	realizaci	vlastních	projektů	výuky	
a	jejich	zkušenosti	zobecnit	a	využít	při	tvorbě	vzdělávacích	standardů.«	(závěry	sekce	A,	B).	
Že	by	opravdu	na	ministerstvu	nevěděla	(nebo	nerespektovala!)	levá	ruka,	co	dělá	pravá!	

Tato	 situace	 je	 v	 malém	 důkazem,	 jak	 nebezpečný	 je	 stav,	 kdy	 legislativa	 zaostává	 za	
životem.	 Pak	 stačí	 škrt	 úředníkova	 pera	 a	 práce	 několika	 let,	 celý	 styl	 života	 školy	 a	její	
atmosféra	je	torpédována.	Co	má	ředitel	říci	dětem???	
	

Leden 1995 

NOVOROČNÍ ZAMYŠLENÍ 
	
Mám	ráda	dobu	vánoční	a	novoroční.	Také	proto,	že	člověk	se	konečně	zastaví	a	konečně	

si	udělá	čas,	aby	trochu	poslouchal,	trochu	viděl,	trochu	četl	a	trochu	přemýšlel.	Možná	vám	
tak	 jako	mně	 letos	přitom	vytanulo,	 kolik	 toho	nám	dospělým	chybí	 v	našem	vzdělání,	 jak	
málo	 jsme	 při	 praveni	 na	 tuto	 dobu	 a	 na	 změny,	 které	 převracejí	 naše	 dosavadní	 zvyky.	
Každý	z	nás	to	vnímá	na	sobě	i	obzvláště	na	lidech	kolem	sebe.	
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Chybí	 nám	 znalost	 cizích	 jazyků,	 kterou	 už	 těžko	 doženeme,	 naše	 znalosti	 literatury,	
umění,	 ale	 i	 lidské	 psychiky,	 přírody	 a	 světa	 jsou	 neúplné,	 jednostranné,	 kdosi	 nám	
vypreparoval	 celou	 řadu	 dimenzí.	 Především	 nám	 však	 chybí	 postoje,	 tvořivé	 přístupy	
k	novým	situacím,	schopnost	spolupráce	a	 tolerance.	Málo	dovedeme	poslouchat	a	chápat	
druhé,	 jejich	 odlišnost,	 naše	 myšlení	 je	 zaneseno	 nejrůznějšími	 předsudky	 a	 tabu.	 Mnozí	
z	nás	 si	 vůbec	 nepřiznávají	 silnou	 závislost	 na	 státu,	 silnou	 potřebu	 vůdců.	 Někdo	 má	
povinnost	 se	 o	 nás	 postarat.	 proč	 bychom	měli	 odpovídat	 za	 svůj	 život	 sami?	 Jsme	 přece	
zvyklí,	že	někdo	určoval,	co	si	máme	myslet.	Čelit	nejistotám	a	stresům,	řídit	sebe	sama	je	tak	
těžké…	Demokracii	bychom	snad	i	chtěli,	ale	odpovědnost	raději	necháme	někomu	jinému...	
Připravilo	 nás	 na	 tyto	 situace	 naše	 vzdělání?	 Ne,	 nikdo	 nepředpokládal	 (a	 ani	 nechtěl	

předpokládat),	že	to	budeme	někdy	potřebovat.	Kdosi	nás	uhnětl	do	podoby,	která	 je	nyní	
tak	zranitelná,	tak	nedostačivá.	Měli	bychom	si	to	všichni	po	vlastní	trpké	zkušenosti	velice	
silně	uvědomit	právě	v	této	době,	kdy	připravujeme	obsah	vzdělávání	pro	naše	děti.	Ani	my	
přece	nemůžeme	přesně	vědět,	 jaké	znalosti	budou	děti	 jednou	potřebovat.	Můžeme	však	
vzdělávání	 pojmout	 jako	 otevřené,	 vybavit	 děti	 tvořivými	 postupy,	 schopností	 spolupráce,	
nezničit	 v	 nich	 chuť	 a	 dovednost	 stále	 se	 učit	 a	měnit,	 pracovat	 na	 sobě.	 A	 hlavně	 –	měli	
bychom	se	tak	chovat	také	my.	Máme	přece	co	dohánět.	
	

Únor 1995 

VĚDMA PŘEDPOVĚDĚLA SPRÁVNĚ 
	
Oceňuji	předvídavost	veletržní	správy	TERINVEST,	která	uspořádala	1.	mezinárodní	veletrh	

vzdělávání	 VĚDMA	 95	 v	 pražském	 Paláci	 kultury	 poprvé	 také	 jako	 nabídku	 vzdělávacích	
možností.	 Potřebnost	 tohoto	 pojetí	 plné	 potvrdila	 velká	 účast	 zájemců	 o	 vzdělávací	
programy	 jednotlivých	 škol.	 Návštěvníky	 výstavy,	 kterých	 přišlo	 přes	 9	 000,	 nebyli	 jen	
pedagogové,	are	z	velké	části	 i	 rodiče	s	dětmi	ve	věku	rozhodování	o	dalším	směru	studia.	
Přicházely	celé	třídy	základních	a	středních	škol	se	svými	učiteli.	Zvláště	v	sobotu	a	v	neděli	
se	 tvořily	 u	 stánků	 početné	 hloučky,	 informační	 materiály	 šly	 na	 dračku.	 Zájem	 byl	
i	o	jazykové	kurzy	a	o	vzdělávání	pro	dospělé.	Školy,	které	 investovaly	do	své	prezentace	–	
a	byly	 to	 především	 střední	 odborné	 školy,	 učiliště,	 některé	 fakulty	 vysokých	 škol	 a	 různá	
vzdělávací	 zařízení	 –	 určitě	 své	 účasti	 na	 výstavě	 nelitovaly.	 Také	 pestrá	 nabídka	 různých	
pomůcek	a	vybavení	pro	školy	byla	středem	zájmu.	
O	to	více	je	na	pováženou,	že	ministerstvo	školství	nevyužilo	této	mimořádné	příležitosti,	

aby	ukázalo	rodičovské	i	jiné	veřejnosti,	že	už	umíme	učit	také	jinak,	než	všichni	zažili	v	době	
své	 školní	 docházky.	 Škol,	 jejichž	 výsledky	 by	 bylo	 možno	 se	 pochlubit,	 je	 již	 mnoho.	 Na	
podobných	 veletrzích	 v	 zahraničí	 bývá	 celá	 řada	 doprovodných	 akcí,	 diskusních	 fór	
a	přednášek	–	například	na	Didactě	v	Düsseldorfu	jich	letos	v	únoru	bude	přes	dvě	stě.	Naše	
MŠMT	 však	 na	 tento	 účel	 nenalezlo	 žádné	 finanční	 prostředky,	 ačkoli	 se	 všude	 nechalo	
uvádět	jak	»garant	veletrhu«.	To	ministerstvo	hospodářství	pochopilo	šanci	a	uspořádalo	na	
výstavě	alespoň	Den	učňovského	školství	s	přednáškami	a	presentací	zajímavým	učňovských	
zařízení,	zakončený	módní	přehlídkou.	



	 20	

Příčin	takového	postoje	ministerstva	školství	muže	být	několik.	Netroufám	si	odhadnout.	
která	je	ta	pravá.	Může	to	být	odtrženost	od	života	a	zaujatost	vlastními	vnitřními	problémy,	
nemalost	 dobrých	 výsledků	 pedagogického	 terénu,	 možná	 i	 tendence	 některých	 úředníků	
tuto	 práci	 škol	 zastírat	 a	 setrvávat	 u	 klasického	 pojetí	 výuky.	 Muže	 to	 býti	 nepochopení	
potřeby	 informovat	 veřejnost,	 absence	 informační	 politiky.	 Jak	 se	 to	 pak	 ale	 slučuje	
s	krásnými	 myšlenkami	 programového	 dokumentu	 »Kvalita	 a	 odpovědnost«,	 např.	
»Transformace	školství	může	být	úspěšná	 jedině	 tehdy,	porozumí-li	 jak	učitelé,	 tak	občané	
jejím	cílům	a	nástrojům.	Pochopí-li	její	nutnost	a	přijmou-li	ji	za	svou	(str.	13)	«.	Nebo:	MŠMT	
proto	 «...zabezpečí,	 aby	 každý	 žák,	 student,	 rodič	 nebo	 občan	 zajímající	 se	 o	 tuto	
problematiku	měl	možnost	 získat	potřebné	 informace	o	úrovni,	 zaměření	 a	 struktuře	 škol,	
o	jejich	 vzdělávací	 nabídce	 a	 o	 podmínkách	 studia.	 Soustředí	 se	 na	 uplatnění	 vhodných	
nástrojů	a	opatření,	jež	napomohou	rozšířit	pluralitní	informační	prostředí	(str.	15).	«	
Nemyslíte	si	také,	že	tu	jsou	proklamace	a	realita	v	hlubokém	rozporu?	Že	by	to	mělo	být	

především	ministerstvo	školství,	které	by	mělo	mi	na	podobném	veletrhu	přitažlivý	stánek,	
kde	 by	 nejrůznějšími	 formami	 informovalo	 občany	 o	 svých	 záměrech	 a	 dosavadních	
výsledcích	 transformace	 škol?	 Že	 by	 především	 ministerstvo	 školství	 mělo	 využít	 všech	
podobných	 příležitostí	 na	 velkých	 výstavách	 v	 Čechách	 i	 na	 Moravě	 k	 uspořádání	
doprovodných	akcí,	vysvětlujícím	lidem	záměry	transformace?	Že	by	tato	informační	politika	
měla	mít	 systém	a	 vymezenou	 částku	 v	 rozpočtu?	Určitě	 nestačí	 jen	 	 informace	 v	 denním	
tisku	nebo	rozhovory	v	odborných	časopisech.	Informace	musí	jít	za	občany	a	musí	jít	za	nimi	
tam,	kam	přicházejí,	a	ve	formě,	která	je	pro	ně	zajímavá.	Jinak	občané	ve	své	většině	cílům	
transformace	 těžko	porozumějí	 a	budou	 se	 jí	 naopak	bránit	 (což	 se	už	 zhusta	děje).	Každý	
trochu	 úspěšný	 podnikatel	 dnes	 ví,	 že	 se	 neobejde	 bez	 »public	 relations«.	 Musíme	 se	 to	
naučit	i	ve	školství,	nahoře	i	dole!	
	

Březen 1995 

HORKÝ BRAMBOR NOVEL JE V PARLAMENTU 
	
Osud	nového	 školského	 zákona	 je	 opravdu	pohnutý.	Dnes	 je	 již	 jasné,	 že	 se	 ho	 v	tomto	

volebním	 období	 nedočkáme.	 Ministerstvo	 školství	 připravilo	 novely	 stávajících	 zákonů,	
které	 právě	 doputovaly	 do	 parlamentu	 k	 projednání	 ve	 výborech.	 Vzrušená	 diskuse	 na	
posledním	»školském«	výboru	i	kolem	»kulatého	stolu«	v	Ústavu	rozvoje	školství	za	početné	
účasti	 odborné	 veřejnosti	 ukázala	 celou	 hloubku	 problému	 kolem	 novel,	 ukázala,	 jak	 se	
nevyplácí	 nesystémovost	 a	 dlouhodobý	 nedostatek	 koncepce,	 jak	 ošidné	 je	 reagování	 na	
momentální	 tlaky,	 jak	 trpké	ovoce	nesou	 chybná	 rozhodnutí.	 Je	 evidentní,	 že	 každou	další	
novelizací	 vzniká	 ze	 zákona	 nepřehledný	 slepenec,	 ale	 původní	 duch	 zákona	 se	 nemění.	
Přitom	 skutečné	mínění	 veřejnosti	 o	 směru	 transformace	 školství	 jasné	 není	 –	 bohužel	 se	
nestala	 veřejným	 zájmem	 díky	 podcenění	 otázek	 vědy	 a	 vzdělávání	 v	 současné	 politice.	
Přitom	 praxe	 je	 neuvěřitelně	 pluralitní,	 kontrolní	 mechanismy	 byly	 rozvolněny,	 systém	
vydává	 signály	 rozpadu.	 Život	 zase	 jednou	 předběhl	 úředníky	 a	 legislativce.	 Příliš	 dlouhou	
dobu	věnovali	vzájemnému	dohadování...	
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Ted	 leží	 zodpovědnost	 na	 poslancích	 a	 jen	 nemnozí	 si	 uvědomují	 její	 váhu.	 Přijmout	
navržené	novely	tak,	jak	jsou?	Nebo	do	nich	zabudovat	řešení	zásadnějších	otázek?	Vyřešení	
tohoto	rébusu	prokáže,	nebo	neprokáže	politické	kvality	poslanců.	Hodit	horký	brambor	pod	
stůl	a	neudělat	nic	nelze.	Změny,	které	již	v	praxi	existují,	 je	třeba	legalizovat	a	destrukci	 je	
třeba	zastavit.	Přiklad	zdravotnictví	je	varující.	
Proč	jsme	se	včas	neučinili	metodě	reformy?	Proč	neumíme	organizovat	veřejnou	diskusi	

a	osvětu,	 aby	 se	 mohlo	 dojít	 k	 celospolečenskému	 konsensu?	 Proč	 už	 dávno	 neexistuje	
centrum	pro	transformaci	školství,	kde	by	odborníci	studovali	zahraniční	zkušenosti	a	hlavně	
chyby,	kterým	bychom	se	měli	vyhnout?	Proč,	proč,	proč?	Doba	byla	zjitřená,	časté	změny	ve	
vedení	ministerstva	také	věci	neprospěly,	to	všichni	víme.	S	koncem	volebního	období	však	
vývoj	 školství	 nekončí.	 Asi	 by	 bylo	 dobré	 se	 vrátit	 k	 programovému	 dokumentu	 »Kvalita	
a	odpovědnost«.	Je	to	zatím	jediná	oficiální	formulace	základních	východisek.	(Škoda,	že	ho	
MŠMT	mohlo	předložit	vládě	a	parlamentu	pouze	jako	informaci,	nikoli	k	projednání.	Názor	
na	transformaci	by	byl	dnes	jasnější.)	Za	pomoci	expertní	skupiny	by	měl	parlamentní	výbor	
dopilovat	 ty	 negativní	 dopady	 novel,	 které	 by	 odporovaly	 záměrům	 programu	 rozvoje	
vzdělávací	 soustavy.	 Víc	 asi	 nebude	 v	 jeho	 silách.	 Ministr	 Pilip	 dal	 prý	 pokyn	 pokračovat	
v	práci	na	novém	školském	zákonu.	To	je	dobře	–	však	včera	už	bylo	pozdě!	
	

Duben 1995 

JEN NEVIDITELNÁ RUKA TRHU? 
	
Neviditelná	 ruka	 trhu,	 tak	 vzývaná	 našimi	 předními	 ekonomy,	 začíná	 ve	 školství	 pěkně	

řádit.	 Personální	 situace,	 jak	 dokladovala	 novinářům	Rada	 ČMOS	 pracovníků	 školství	 a	 jak	
potvrzují	 signály	 z	 okresů,	 začíná	 být	 ve	 státním	 školství	 velice	 nepříznivá.	 Učitelé	
v	produktivním	věku	 školy	opouštějí,	 aby	 si	 hledali	 lépe	placené	 zaměstnání	 v	 soukromých	
školách	 (plat	 prý	může	 být	 až	 pětinásobný)	 nebo	 často	 i	 mimo	 školství.	 Učitelé	 jsou	 jako	
pracovníci	 dobře	 přijímáni	 –	 jsou	 komunikativní,	 umějí	 intenzivně	 pracovat	 a	 ti,	 kteří	 se	
k	tomuto	 kroku	 odváží,	 jsou	 i	adaptabilní,	 Samozřejmě,	 že	 existují	 regionální	 rozdíly.	
V	některých	 okresech	 se	 učitelé	 o	 místo	 bojí,	 protože	 pracovní	 příležitosti	 jsou	 omezené.	
Mobilita	pracovních	sil	–	stěhování	za	zaměstnáním	–	není	u	nás	zatím	díky	neexistenci	trhu	
s	byty	dostatečná.	
Kdo	 tedy	naplňuje	uvolněná	místa	učitelů?	Očekávali	 bychom	absolventy	pedagogických	

fakult.	Chyba	lávky!	Nastupuje	jich	jen	mizivé	procento	a	zájem	o	pedagogické	obory	klesá.	
Vysoký	počet	důchodců	a	nekvalifikovaných	sil	na	školách	není	pro	děti	 tím	nejšťastnějším	
řešením	a	pro	kvalitativní	změny	ve	školství	už	vůbec	ne.	Jsou	okresy,	kde	toto	číslo	dosahuje	
podle	údajů	ČMOS	téměř	50%!	(např.	Cheb:	47%,	Praha	9:	46%).	
Pedagogům	nemusím	vysvětlovat,	co	je	příčinou	tohoto	stavu.	Jsou	to	samozřejmě	platy,	

které	 na	 rozdíl	 od	 jiných	 oborů	 nereagují	 dostatečně	 pružně	 na	 inflaci.	 V	 tisku	 tolik	
přetřásané	13.	platy	ji	ani	nepokryjí	a	stav	výplat	v	prvních	měsících	tohoto	roku	je	tristní	–	
na	 13.	 platy	 se	musí	 ušetřit!	 Nástupní	 platy	mohou	 absolventy	 do	 státního	 školství	 těžko	
přilákat,	o	vyjádření	specifiky	a	významu	učitelského	povolání	výší	platu	ani	nemluvím.	
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Platy	však	nejsou	důvodem	jediným,	i	když	velmi	častým.	Neméně	závažným	důvodem	je	
deziluze	 a	 skepse,	 která	 učitele	 zachvacuje.	 Školství	 v	 rozporu	 s	 původním	 očekáváním	
přestává	 být	 pro	 své	 pracovníky	 osobní	 perspektivou.	 Je	 to	 téměř	 nepochopitelné.	 Ve		
většině	zemí	je	ve	školství	boom,	klade	se	důraz	a	nemalé	prostředky	na	vzdělávání,	které	se	
rozšiřuje	 v	 nabídce	 rekvalifikací	 a	 různých	 vzdělávacích	 možností	 na	 dobu	 celého	 života	
člověka.	
Co	 se	 však	děje	u	nás?	 Legislativní	 změny	 se	neuvěřitelně	 vlečou,	 regulérní	pravidla	pro	

nové	skutečnosti	nejsou	dodnes	stanovena.	Díky	tomu	se	ti,	kteří	nečekali	na	zákon	a	začali	
s	vnitřní	proměnou	školy,	ocitají	zcela	bez	ochrany.	
Mnoho	z	nich	už	slyšelo,	 že	 to	vlastně	dělají	 ilegálně.	A	nejen	slyšela.	Ten,	kdo	se	 liší,	 je	

podezřelý.	Inspekce	si	podávají	dveře,	útoky	sílí.	Od	kolegů	ředitelů,	kteří	nechtějí	nic	měnit,	
od	 rodičů,	 kteří	 nevědí,	 že	 lze	 učit	 jinak,	 než	 sami	 zažili,	 od	 úředníků,	 kteří	mají	 odjakživa	
nejraději	 školy,	 o	 nichž	 není	 nic	 slyšet.	 Místo	 toho,	 aby	 tvořiví	 lidé	 byli	 oceňování.	
podporováni	a	státem	pěstováni	jako	jeho	největší	bohatství	jsou	otravováni	a	decimováni.	
Kdo	nic	nezkusí,	sice	nic	nezkazí,	ale	také	nic	nemění.	Že	by	toto	bylo	cílem	přes	všechny	

krásné	 proklamace?	 (Potichu	 připravovaná	 degradace	 veškerého	 učitelského	 studia	 na	
bakalářské	 a	 pedagogických	 fakult	 na	 instituty	 směřuje	 dokonce	 ke	 stavu	 z	 50.	 let!)	 Stát	
reprezentovaný	svými	úředníky	by	si	měl	rychle	uvědomit,	že	svaté	nadšení	muže	vydržet	jen	
určitou	dobu.	Pak	začne	fungovat	neviditelné	ruka	trhu.	Kdo	pak	zůstane	na	školách?	Jací	to	
budou	učitelé?	Už	dnes	 je	na	některých	školách	stav,	 že	o	kvalitě	nemůže	být	 řeči.	Hlavně	
postavit	 někoho	 před	 děti.	 Kdo	 tam	 bude	 stát	 zítra?	 A	 vážení	 voliči,	 kdo	 za	 to	 bude	
zodpovědný???	
	

Květen 1995 

MAJÍ  UČITELÉ PRÁVO SE OZVAT? 
	
Nedávno	jsem	poslouchala	na	Svobodné	Evropě	zajímavou	úvahu,	proč	je	současná	doba	

časem	 petic.	 Komentátor	 došel	 k	závěru,	 že	 petice	 se	 píší,	 když	 politikové	 selhávají.	 Když	
občan	má	pocit,	že	ti,	které	zvolil,	nejednají	v	jeho	zájmu,	píše	otevřené	dopisy,	petice,	někdy	
dokonce	 dojde	 i	 ke	 stávce,	 jak	můžeme	 sledovat	 v	 zavedených	 demokraciích.	 To	 všechno	
jsou	legitimní	formy,	jak	vyjádřit	nesouhlas	s	řešením	situace	nebo	s	absencí	tohoto	řešení.	
Učitelé	se	také	ozvali.	Dokonce	živelně,	zdola,	ze	škol,	bez	 jakékoli	organizace	placenými	

funkcionáři.	Prý	se	netrefili,	přišli	nevhod	a	sáhli	hned	k	nejzazší	 formě	nesouhlasu.	Toto	 je	
pohled	politiků	u,	kteří	věci	již	velmi	dlouho	řeší,	ale	dosud	nevyřešili,	kteří	však	také	hrají	své	
hry	 a	 sleduj	 své	 politické	 cíle.	 Žiji	 tak	 trochu	 ve	 zlaté	 kleci.	 Asi	 netuší,	 že	 šálek	 kávy	 stojí	
v	restauraci	hned	vedle	parlamentu	desetinásobek	ceny	v	parlamentním	bufetu.	
Učitelé	však	žijí	v	 reálném	světě,	mají	děti,	nakupují,	potýkají	se	s	 inflací	 tak	 jako	všichni	

řadoví	občané.	Sledují,	jaké	platy	se	nabízejí	v	inzerátech	sekretářkám,	jak	se	musí	pravidelně	
valorizovat	 důchody	 (a	 přesto	mnoho	důchodců	doslova	 živoří).	 Platy	 učitelů	 se	 však	 stále	
systémově	 neřeší.	 Je	 jasné,	 že	 podhodnocení	 učitelské	 profese	 je	 dědictvím	 minulosti.	
Neřešená	 situace	 je	 ovšem	 také	 plodem	minulého	ministerského	 období,	 kdy	 se	 všechno	
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zabrzdilo,	kdy	ministr	prohlásil,	že	s	přiděleným	rozpočtem	vystačí	a	nasadil	restrikce.	Relace	
učitelských	platů	k	ostatním	se	zásadně	neměnila,	ba	naopak.	A	jak	známo,	tětiva	luku,	který	
je	donekonečna	napínán,	najednou	praskne.	
Stát	 své	učitele	 dosud	nezařadil	 na	místo,	 které	 jim	patří.	 Stát	 nezařadil	 ani	 vzdělání	 na	

místo,	 které	 mu	 patří.	 Stát	 se	 tedy	 nemůže	 divit,	 zvláště	 ne	 v	 době	 tolik	 deklarované	
demokracie.	Občan	–	učitel	má	právo	dát	najevo	svůj	názor.	Má	dokonce	i	právo	chovat	se	
při	 volbě	 prostředků	 neprofesionálně,	 není	 totiž	 politik.	 Někdy	 to	 má	 i	 výsledek	
(vzpomeňme,	jak	se	otřásla	ministerská	křesla	po	minulých	dvou	učitelských	demonstracích).	
Bohužel	se	neotřásly	platy.	
Věřme,	 že	 jednání	 zainteresovaných	 ministerstev	 budou	 rychlá	 a	 konstruktivní,	 že	

i	odbory,	 které	 vypustily	 džina	 údajů	 o	 platech	 z	 lahve,	 sehrají	 přitom	 svou	 roli.	 Stávka	 by	
byla	 problematická,	 protože	 by	 se	 dotkla	 dětí.	 Ale	 to	 přece	 nezáleží	 jen	 na	 učitelích,	 jestli	
bude.	Není	dobré	podceňovat	potřebu	informovanosti.	Učitelské	veřejnost	měla	včas	vědět,	
jaké	 kroky	 se	 připravují,	 jak	 jednání	 postupuje,	 kde	 je	 brzda.	 Lidé	 totiž	 dnes	 daleko	 více	
sledují,	 co	 kdo	 říká	 a	 co	 potom	 dělá.	Mají	 paměť.	 Úřady	 a	 funkce	 dnes	 už	 zaplať	 pánbůh	
nejsou	 na	 věčné	 časy	 (i	 když	 se	 tak	 někteří	 chovají).	 Problém	 dozrál	 a	 je	 ho	 třeba	 rychle	
a	kompetentně	řešit.	Řešit	ho	musí	ti,	kteří	mají	rozhodovací	pravomoci.	Ti,	které	jsme	zvolili.	
Jinak	toho	využije	opozice	Ale	tak	už	to	v	demokracii	chodí...	
	

Červen 1995 

JABLKA SVÁRU A STRATEGIE 
	
Také	máte	někdy	pocit,	 že	 jsou	mezi	nás	vhazována	 jablka	sváru?	Těmi	 jablky	 jsou	často	

nepřesné,	polovičaté,	možná	 i	záměrně	vypouštěné	 informace.	Naposledy	 jsem	měla	tento	
dojem	v	kauze	»platy«.	
Asi	 se	 budeme	 muset	 naučit	 proti	 jablkům	 svém	 bránit.	 Jednotlivý	 učitel	 v	 koloběhu	

denních	povinností	nemá	čas	zkoumat	všechny	podtexty	takových	informací,	často	k	nim	ani	
nemá	 přístup.	 Zanedlouho	 nás	 čekají	 prázdniny.	 Budeme	 mít	 možnost	 zastavit	 se,	
zregenerovat	síly,	číst	a	přemýšlet.	
Možná	se	vrátíme	k	ministerskému	rozboru	platů	a	pracovních	podmínek	učitelů	(UN	č.	20	

z	 16.	 5.	 95,	 str.	 15—18).	 Začíná	 takto:	 »Vzdělanost	 a	 kvalita	 populace	 je	 zásadním	
předpokladem	pro	schopnost	společnosti	přizpůsobovat	se	novým	požadavkům	měnícího	se	
světa.	 Vzdělání	 je	 klíčovým	 faktorem	 ekonomického	 růstu	 a	 rozvoje,	 politické	 a	sociální	
stability.«	Naplní	vás	to	nadějí.	Při	dalším	čtení	celkem	reálného	rozboru	najdete	i	okamžitá	
a	dlouhodobá	 opatření	 (název	 »systémová«	 se	 mi	 zdá	 poněkud	 nadsazený).	 Ale	 ouha!	
Všechno	jen	»...za	předpokladu,	že	se	zvýší	objem	prostředků	poskytovaných	resortu	školství	
na	 platy.«	 Již	 nyní	 zpochybňuje	ministr	 Kočárník	 první	 z	 navrhovaných	 opatření	 –	 zvýšení	
platových	 tarifů	 o	 20%.	 Dovedu	 si	 představit,	 co	 se	 stane	 s	 dalšími	 návrhy.	 Všechno	 stojí	
a	padá	s	ohodnocením	významu	vzdělání	ve	vládní	politice	–	a	to	se,	jak	vidno	z	tabulek,	od	
dob	totality	nezměnilo.	
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Měli	 bychom	 si	 všichni	 uvědomit,	 že	 bez	 našeho	 úsilí	 a	 tlaku	 žádné	 změny	 shůry	
nespadnou.	Že	to	však	musí	být	tlak	koordinovaný	a	fundovaný.	Jinak	by	deprese	řady	učitelů	
–	pokusníků,	kteří	mají	pocit,	že	bojují	s	větrnými	mlýny,	byly	naprosto	oprávněné.	
V	poslední	době	v	jednáních	některých	pedagogických	seskupení	probleskly	prvky	úspěšné	

strategie.	Další	učitelé	pochopili	význam	sebevzdělávání,	pochopili,	že	připravit	děti	na	život	
ve	 zcela	 jiné	 době	 nemohou	 metodami	 19.	 století,	 že	 prestiž	 učitelského	 povolání	
podmíněna	kvalitou	 jejich	práce.	Ředitelé	se	pustili	do	připomínkování	navrhovaných	novel	
a	zásad	zákonů,	 spojili	 se	 i	 s	právníky.	Mnohé	školy	odvrhly	 sebeuspokojení	a	 začaly	měnit	
letité	 zvyklosti,	 protože	 si	 uvědomily	 význam	 nové	 kvality	 své	 práce	 –	 např.	 pro	 existenci	
soukromých	 škol	 jako	 zcela	 prioritní.	 Některé	 učitelské	 iniciativy	 došly	 k	 závěru,	 že	
pidiorganizace	 neznamenají	 nic,	 a	 začaly	 se	 (zaplaťpánbůh!)	 spojovat	 a	 vystupovat	 se	
společnými	požadavky.	Podařilo	se	jim	navázat	jednání	a	věcné	diskuse	s	poslanci	a	úředníky	
(někteří	z	nich	jsou	dokonce	i	vstřícní).	
Zatím	jenom	sporadicky	 je	využíváno	médii.	Bez	cílené	publicity	se	však	pohne	 jen	málo,	

protože	veřejnost	se	dovídá	o	našich	problémech	neúplně	či	zkresleně.	Měli	bychom	o	nich	
daleko	 více	 psát,	 od	místního	 tisku	 počínaje.	 Na	 kongresu	 sdružení	 soukromých	 škol	 jsem	
viděla	 věc	 hodnou	 následování	 –	 koordinaci	 postupu	 s	 vodiči,	 studenty,	 zaměstnavateli,	
stranou	 podnikatelů.	 Hodnostáři	 vysokých	 škol	 zase	 bravurně	 zvládli	 mechanismy	
parlamentních	 jednání	 a	 způsoby,	 jak	 do	 nich	 zasáhnout.	 Dokonce	 se	 už	 objevily	 signály	
zařazování	problémů	školství	do	volebních	programu	politických	stran.	
To	všechno	jsou	cesty	k	tomu,	aby	se	školství	u	nás	stalo	věcí	veřejnou.	Teprve	pak	se	snad	

něco	zásadního	pohne.	Takže	nechme	stranou	jablka	sváru	a	zvolme	správné	strategie.	
	

Září  1995 

VZÍT VĚCI DO SVÝCH RUKOU 
	
Ještě	nikdy	nebylo	tolik	pozornosti	na	stránkách	tisku	věnováno	problematice	školství	jako	

v	kauze	PLATY.	Peníze	prostě	zajímají	každého	čtenáře	–	bohužel	ostatní	závažné	problémy	
školství	už	méně.	A	přesto	i	o	ně	běží.	
Není	 pochyb,	 že	 učitelé	 trpělivě	 čekali	 dost	 dlouho	 na	 jejich	 systémové	 řešení.	

Nedočkali	se.	Není	politická	vůle,	vzdělání	není	stále	tak	jako	v	minulosti	doceňováno.	To	se	
odráží	 i	v	platech	 pedagogů.	Myslím,	 že	 ve	 vývoji	 celé	 kauzy	 sehráli	 všichni	 zúčastnění	 své	
role	 tak,	 jak	náleží.	Několik	šlápnutí	vedle	 lze	pochopit	–	vždyť	 je	 to	v	 takových	rozměrech	
poprvé!	 Odbory	 již	 v	 březnu	 celou	 problematiku	 rozvířily	 zveřejněním	 alarmujících	 údajů,	
v	dalších	 jednáních	 se	 chovaly	 rozvážně,	 leč	 důrazně.	 Učitelé	 v	 čele	 se	 zlínskými	
a	břeclavskými	dali	věci	potřebnou	razanci	i	emotivnost.	Ukázali,	že	nastal	čas	problém	řešit	
Ministerstvo	 zareagovalo	 správně.	 Předložilo	 solidní	 analýzy,	 poukázalo,	 že	 nedostatek	

peněz	 je	mnohdy	 způsobován	 i	 uvnitř	 resortu	 pomalou	 reakcí	 ředitelů	 škol	 na	 snižující	 se	
počty	žáků.	Ministr	Pilip	projednal	s	ministrem	Vodičkou	zcela	reálně	zvýšení	tarifních	mezd	
o	 20%,	 s	 ministrem	 Kočárníkem	 i	 další	 prostředky	 na	 diferencované	 řešení	 odměn	 pro	
skupiny,	kde	jsou	problémy	nejpalčivější	(začínající	učitelé,	nepedagogičtí	pracovníci,	učitelé	
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–	metodici).	 Jako	 jediný	 hlasoval	 ve	 vládě	 pro	 20%	 (přiznejme	 si	 ovšem,	 že	 zase	 tak	moc	
neriskoval!).	Nejdůležitější	 je,	 že	ministr	slibuje	zásadní	 řešení	platového	systému	v	příštím	
roce	 (změny	 platové	 křivky	 s	 rychlejším	 náběhem	pro	 začínající	 učitele,	 průchodnost	mezi	
platovými	třídami,	odměňování	podle	kvality	práce).	
Veřejnost	 také	 sehrála	 své,	 když	 prostřednictvím	 novinářů	 i	 formou	 dopisů	 oprávněně	

poukázala	 na	 to,	 že	 ne	 všichni	 učitelé	 si	 plošné	 zvýšení	 platili	 zaslouží.	 Stagnace,	 rutina,	
nechuť	pracovat	na	sobě	a	na	změně	vnitřního	klimatu	školy	jistě	důvodem	k	vyšší	odměně	
nejsou.	Tady	by	měla	nastoupit	výrazná	diferenciace	formou	osobního	ohodnocení,	kterým	
by	měl	své	učitele	motivovat	objektivní	ředitel.	Praxe	však	bývá	často	zcela	jiná.	
Kde	 je	tedy	pes	zakopán?	Kdo	 je	adresátem	stávky?	Domnívám	se,	že	to	 je	vláda.	Vláda,	

která	poslušna	názoru	ekonomických	ministrů	schválila	pouze	10%	zvýšení	tarifních	mezd.	To	
je	 jen	 náplast,	 nikoli	 systémové	 řešení.	 Školství	 se	 svými	 289	 000	 pracovníky	 (8,8%	 všech	
zaměstnaných	 osob),	 s	 37%	 vysokoškoláků	 (zatímco	 v	 celém	 národním	 hospodářství	 je	 to	
10%)	 si	 už	 skutečné	 řešení	 zaslouží.	 Veřejné	 mínění	 klade	 ve	 výzkumech	 lékaře,	 vědce	
a	učitele	 na	 prvních	 pět	 míst	 žebříčku	 povolání	 podle	 hodnoty	 jejich	 práce.	 (Dokonce	
i	ministr	a	bankéř	se	umístili	za	učitelem	ZŠ!)	Vláda	však	má	zřejmě	žebříčky	jiné.	Operovat	
nedostatkem	peněz	v	době	přebytkového	rozpočtu	a	tolerování	obrovských	daňových	úniků	
těžko	 obstojí.	 Však	 si	 toho	 opoziční	 strany	 dobře	 všimly	 a	 vyrukují	 s	 těmito	 argumenty	
v	předvolebním	boji.	
Komplexní	zákonné	řešení	do	voleb	nebo	zvýšení	platů	teď	hned	o	100%	asi	těžko	můžeme	

očekávat.	Co	však	chtít	musíme,	je	zpracování	a	postupná	realizace	kroků,	kterými	chce	vláda	
podhodnocení	práce	učitele	a	vzdělání	vůbec	napravit.	Aby	se	politická	vůle	našla,	bude	asi	
stávka	muset	být.	Máme-li	přes	milion	žáků	jen	na	základních	školách,	bude	muset	přes	půl	
milionu	 matek	 dětí	 z	 I.	 stupně	 ten	 den	 zůstat	 doma.	 Určitě	 to	 není	 úplně	 ekonomicky	
zanedbatelné.	
Zatím	je	všechno	ještě	otazníkem.	Koncem	srpna	se	sejde	vláda	i	sněm	odborů,	rozhodnutí	

musí	padnout	 i	na	školách.	Je	třeba	se	vší	odpovědností	a	s	vědomím	všech	souvislostí	vzít	
své	věci	do	svých	rukou.	
	

Říjen 1995 

ZAČÍNÁME ŽÍT S NOVELAMI 
	
Konečně	máme,	co	jsme	chtěli.	Novely	školských	zákonů	byly	publikovány	27.	7.	1995	ve	

Sbírce	 zákonů,	 částka	 37.	 Bohužel	 jsou	 to	 jen	 jejich	 změněné	 části.	 Jediné	 úplné	 znění	
novelizovaných	 zákonů	 se	 snad	dá	 získat	 na	MŠMT.	Nový	 zákon	by	byl	 určitě	přehlednější	
a	kompaktnější,	 ale	 jak	 se	 říká,	 lepší	 vrabec	 v	 hrsti	 než	 holub	 na	 střeše.	 Citujme	 výrok	
ústředního	 školního	 inspektora	Mg.	 Petra	 Roupce	 na	 tradičně	 zajímavém	 »kulatém	 stole«	
v	Ústavu	 rozvoje	 školství	 »Jsem	 zastáncem	 autonomie	 školy	 a	 liberalizace,	 nicméně	 však	
znamenají	 chaos	 ve	 vládě.	 V	 oblasti	 školství	 je	 třeba	 vsunout	 jednoznačné	 určená	 kritéria	
všude	tam,	kde	 ,	 je	určit	 lze.	A	novely	v	tom	znamenají	výrazný	posun.	Umožňují	kontrolu,	
vnášejí	pořádek,	určují	mantinely	pro	práci	školy	a	měly	by	jim	přinést	zklidnění	práce.	«	
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Budeme	 se	 tedy	 muset	 naučit	 žít	 v	 mezích	 těchto	 mantinelů.	 Ochrání	 školy,	 které	
fungovaly	na	hranici	 legality,	a	přinutí	vrátit	se	do	nich	ty	školy,	které	si	počínaly	 leckdy	až	
svévolně.	 Jak	 známo,	 neznalost	 zákona	 neomlouvá,	 a	 proto	 bychom	 se	 všichni	 měli	
s	novinkami	novel	podrobně	seznámit.	Abychom	věděli,	co	můžeme	a	co	nemůžeme,	co	se	
osvědčí	a	co	nemáme	do	nového	školského	zákona	rozhodně	chtít	přenést.	Důležité	je	i	to,	
jak	 budou	 úředníci	MŠMT,	 kteří	 nyní	 pracují	 na	 vyhláškách,	 literu	 zákona	 vykládat	—	 zda	
byrokraticky,	nebo	ve	prospěch	škol.	Prostě	–	musíme	si	to	ohlídat.	
Některé	paragrafy	novel	jsou	skutečně	významné.	Umožňují	vznik	vyšších	odborných	škol,	

integrovaných	 škol	 a	 škol	praktických.	Důležité	 je	 stanovení	 širších	pravomocí	České	 školní	
inspekce	 a	 povinnost	 předkládat	 na	 všech	 úrovních	 výroční	 zprávu	 o	 činnosti.	 Mnohé	
tajemné	 mlhoviny	 se	 tím	 pro	 veřejnost	 rozhodně	 zprůhlední.	 Samospráva	 je	 posílena	
možností	 ustavit	 radu	 školy	 s	 jasně	 definovanými	 kompetencemi.	Moudrý	 ředitel	 se	 tomu	
určitě	 nebude	 bránit,	 ale	 bude	 chápat	 radu	 školy	 jako	 partnera	 a	 pomocníka.	 Jen	 aby	 se	
našlo	dostatek	 rodičů	ochotných	v	ní	 skutečné	pracovat...	 S	důsledky	stanovení	povinného	
přechodu	 žáků	 do	 9.	 ročníku	 od	 příštího	 školního	 roku	 se	 asi	 právě	 potýkáte	 na	 školách	
základních	i	středních.	Mnohde	se	řeší	otázka,	jak	letos	dělit	I.	a	II.	stupeň.	Na	4	+	5.	nebo	5	+	
4?	A	co	a	jak	tam	učit?	Návod	a	nové	učební	plány,	které	MŠMT	dodala	v	šibeničním	termínu,	
takže	se	leckde	nahonem	předělávaly	i	úvazky	jsou	opravdu	spletitou	džunglí.	
Učitelské	listy	se	vám	budou	snažit	v	orientaci	pomáhat.	Příspěvky	tohoto	druhu	najdete	

již	 v	tomto	 čísle.	 Budeme	 rádi,	 když	 i	 vy,	 naši	 čtenáři,	 přispějete	 svými	 praktickými	
zkušenostmi	či	 teoretickou	radou	těm	ostatním.	Abychom	se	všichni	naučili	 s	novelami	žít,	
využívat	 jejich	 možností	 a	 odhalovat	 skryté	 potíže.	 Nový	 zákon	 bude	 schvalovat	 nový	
parlament.	 Zkušenosti	 a	 znalosti	 pedagogického	 terénu	 by	 měly	 pro	 něj	 (i	 pro	 nás)	 být	
zárukou	kontinuity	nastoupené	transformace	našeho	školství,	
	

Listopad 1995 

ZLATÉ TELE EKONOMIKY 
	
Mnohokrát	 jsme	 byli	 přesvědčováni,	 že	 o	 peníze	 jde	 až	 v	první	 řadě.	 Uznali	 jsme,	 že	

proměna	ekonomiky	je	prvořadá,		že	některé	jiné	věci	budou	muset	trošičku	počkat.	Počkaly	
šest	 let	a	vrátily	se	 jako	bumerang.	Neřešené	problémy	školství	a	zdravotnictví	se	přihlásily	
v	podobě	 stávek.	 Řeší	 se	 pět	 minut	 po	 dvanácté,	 záplatují,	 ustupuje	 se	 tlakům.	 Místo	
koncepčních	 postupných	 transformačních	 kroků	 se	 zakládají	 nebezpečné	precedenty.	 Lidé,	
kteří	 dlouho	 drželi	 svůj	 resort	 nad	 vodou	 jen	 díky	 svému	 vztahu	 k	povolání,	 na	 základě	
svatého	nadšení,	 jsou	najednou	obviňováni,	 že	 jim	 jde	 jen	o	peníze,	 a	 apeluje	 se	na	 jejich	
poslání.	Ale	vždyť	přece	o	peníze	jde	až	v	první	řadě	.	
Jenže	 NEJEN.	 Jsou-li	 to	 jen	 peníze,	 jen	 ekonomika,	 najednou	 se	 něco	 začíná	 dít	

s	hodnotami.	Oficiálně	deklarované	postoje	pronikají	 i	do	kritérií	 lidí.	Jsme	svědky	honby	za	
penězi,	 zanedbávání	 rodin	 a	 dětí,	 vzniku	 nových	 psychických	 chorob	 a	 závislostí,	 dokonce	
i	vražd	na	objednávku.	Ve	společnosti	začínají	mít	cenu	lidé	hlavně	podle	peněz	a	postavení.	
Jen	se	podívejme,	kdo	neustále	defiluje	na	večírcích	v	televizním	magazínu	»V	žitě«.	
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Vraťme	se	ale	ke	školství.	Ekonomická	hlediska	nám	zamořila	kritéria	hodnocení.	Vedoucí	
pracovníci	 všech	 úrovních	 jsou	 hodnoceni	 především	 podle	 ukazatelů	 ekonomických.	
V	pořádku,	ale	mělo	by	 to	být	NEJEN.	Kde	 jsou	děti,	 vztahy	na	 škole,	pedagogika?	O	 to	by	
snad	mělo	ve	škole	jít	především.	O	výchovu	a	vzdělávání	děti	a	mladých	lidí.	Jestliže	nebude	
ředitel	školy	hodnocen	také	podle	toho,	jaké	podmínky	dokáže	vytvářet	pro	rozvoj	osobnosti	
každého	dítěte,	těžko	bude	k	tomu	motivován	ten,	který	to	sám	necítí	jako	prioritní.	A	vůbec	
nejzábavnější	 je	 názor,	 který	 je	 starý	 snad	 jako	 sama	 byrokracie:	 Škola,	 na	 kterou	 nejsou	
stížnosti,	je	dobrá.	Dodávám:	Pokud	ovšem	není	mrtvá...	
Teprve,	 až	 státní	 aparát	 bude	 při	 svém	 hodnocení	 škol,	 ředitelů	 a	 učitelů	 významně	

oceňovat	 také	 to,	 jak	 tvořivě	 se	 na	 škole	 učí,	 jaké	 vztahy	 panují	 mezi	 učiteli	 a	 žáky,	 co	
všechno	 škola	 svým	 žákům	 nabízí	 pro	 jejich	 rozvoj,	 pak	 se	 možná	 něco	 pohne	 i	 na	 těch	
»mrtvých«	 školách.	 První	 náznaky	 takovýchto	 kritérií	 jsou	 v	 nové	 metodice	 České	 školní	
inspekce.	 Věřme,	 že	 podle	 ní	 budou	 pracovat	 inspektoři	 osvícení,	 poučení,	 schopní	
objektivity.	A	že	výsledky	 inspekčních	zpráv	se	stanou	 jedním	z	důležitých	kritérií	školských	
úřadů	 pro	 hodnocení	 ředitelů.	 Jinak	 se	 z	 dobových	 tanců	 kolem	 zlatého	 telete	 ekonomiky	
těžko	vymaníme.	Vždyť	kde	jinde	by	měly	děti	získávat	hodnotové	žebříčky,	než	v	rodině,	ve	
škole	a	ve	společnosti?	
	

Prosinec 1995 

OTÁZKY DO VLASTNÍCH ŘAD 
	
Nedávno	mě	 navštívil	 nestor	 české	 pedagogiky,	 devětaosmdesátiletý	 dr.	 Jaroslav	 Kozlík.	

Vysoký	pán	se	svěžestí	myšlení,	která	by	zahanbila	leckterého	životem	znaveného	třicátníka.	
Dělá	si	starosti.	Jako	pamětník	školských	reforem	30.	let	s	obavami	sleduje	osud	reformy	let	
devadesátých.	 Nějak	 příliš	 se	 to	 začíná	 podobat.	 Ačkoli	 je	 již	 léta	 na	 odpočinku	 a	 nemá	
dostatečné	kontakty	na	»ohniska	reformy«	je	schopen	podívat	se	na	celý	proces	z	odstupu	
a	navrhnout,	jak	by	se	mělo	dál	postupovat.	Ať	se	nám	jeho	názory	zdají	více	či	méně	reálné,	
stojí	 za	 zamyšlení	 z	 řady	 důvodů.	 Především	 –	 nečeká	 vyřešení	 problémů	 shora,	
z	ministerstva.	 Čeká	 ho	 od	 samotných	 pedagogů.	 Věří,	 že	 se	 sjednotí,	 vypracují	 si	 plán	
a	dokáží	ho	uskutečnit	postupnými	kroky.	
To	všechno	v	době,	kdy	se	již	šest	 let	pedagogické	iniciativy	dál	a	dále	štěpí	podle	dílčích	

zájmů	 jednotlivých	 oborových	 skupin,	 kdy	 kdekdo	 chce	 být	 prezidentem	 čehokoliv	 a	 kdy	
většina	učitelstva,	po	léta	zvyklá	na	to,	že	někdo	shora	řekne,	co	se	má	dělat	a	co	si	myslet,	
vyčkává.	 Kdy	 pedagogická	 věda	 víceméně	 mlčí	 a	 kdy	 pedagogické	 fakulty	 (s	 výjimkou	
osvícených	 jedinců)	 se	 k	 reformnímu	 myšlení	 propracovávají	 snad	 nejpomaleji	 ze	 všech	
stupňů	 škol.	 V	 době,	 kdy	 jsou	 tendence	 prostor	 v	 minulých	 letech	 revolučně	 uvolněný	
poznenáhlu	zužovat,	neboť	jednotné	se	lépe	kontroluje	a	ovládá.	
Vyvstává	 tu	před	námi	 řada	nepříjemných	otázek.	 Jsme	vůbec	 schopni	navázat	 kontakty	

a	sjednotit	 svoje	 síly	 při	 zachování	 identity	 jednotlivých	 iniciativ?	 Často	 hlásáme	důležitost	
týmové	práce	–	umíme	vůbec	spolupracovat?	Pracovat	společně	a	plánovitě?	Jsme	schopni	
rozvinout	odbornou	diskusi,	dostat	otázky	 školství	do	médií,	proniknout	k	 rodičům	 jako	ke	
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svým	nejvýznamnějším	partnerům,	ukázat	celé	veřejnosti,	že	škola	může	a	měla	by	být	jiná	
ve	prospěch	dětí?	
Možná	 by	 učitelé	 jako	 profesní	 skupina	 nalezli	 inspiraci	 u	 lékařů.	 Dokázali	 jít	 za	 hranici	

osobních	rizik,	upoutat	pozornost	médií	veřejnosti	k	nedostatku	koncepce	v	resortu.	Riskují	
i	za	nás.	
Mezi	pedagogy	je	také	řada	osobností	a	nemálo	bylo	vykonáno.	Jsou	tu	nesmírně	potřební	

tvůrci	 vizí.	 Jsou	 tu	 pokusníci,	 kteří	 nečekali	 na	 pokyny	 a	 dnes	 již	 mohou	 vyhodnocovat	
zkušenosti	 několika	 let.	 Profiluje	 se	 skupina	 školských	manažerů.	 Co	 nám	 však	 chybí,	 jsou	
organizátoři	 velkého	 formátu	 –	 dostatečně	 schopní	 nadhledu	 a	 spolupráce,	 dostatečně	
razantní.	Myslíte,	že	se	mezi	námi	najdou?	Aby	se	jednou	nepsalo	v	dějinách	pedagogiky,	že	
reforma	let	devadesátých	skončila	v	písku...	
	

Leden 1996 

UTAHOVÁNÍ OPRATÍ 
	
Také	máte	ten	pocit?	Jako	by	se	v	poslední	době	začal	svírat	prostor	kolem	vás?	Jako	by	

vstával	 z	 hrobu	mastodont	 dirigismu	 ve	 školství?	 Jako	 by	 hibernovaná	 totalitní	 byrokracie	
ožila	a	začala	zase	všechno	oplétat	pavoučí	sítí	svých	nařízení,	omezení,	kolonek,	dotazníku	
a	formulářů?	
Asi	to	nebude	jen	pocit.	Zcela	zřetelně	můžeme	sledovat	trend	utahování	opratí,	které	byly	

v	posledních	 letech	 liberálně	uvolněny.	Právní	subjektivita,	možnost	vzniku	nestátních	skol,	
autonomie	 vysokých	 škol,	 normativní	 financování,	 odvětvové	 řízení,	možnost	 experimentu	
při	výuce	a	hodnocení,	účast	rodičů	a	obcí	v	radách	škol	–	většina	z	těchto	vymožeností	se	
začíná	omezovat	s	argumentací	ekonomickou	a	politickou.	
Pravda	 –	 staly	 se	 chyby.	 Mnozí	 pracovníci	 se	 dali	 zaslepit	 svobodou	 a	 mocí,	 ne	 každý	

pochopil	pravomoc	také	jako	zodpovědnost.	Chyby	a	nekvalita	jednotlivců	by	však	měly	být	
řešeny	 individuálně,	nikoli	 tak,	 že	 se	 liberálnosti	 odtroubí.	Ministerstvo	 školství	má	 zřejmě	
pocit,	 že	 musí	 garantovat	 kvalitu	 na	 každé	 jednotlivé	 škole,	 málem	 v	 každé	 jednotlivé	
vyučovací	hodině.	To	už	tu	ale	bylo.	V	současné	společnosti,	která	se	deklaruje	jako	liberální,	
je	 třeba	 svěřit	 rozhodovací	pravomoci	 těm	nejnižším	 složkám,	 jak	 je	 to	 jen	možné.	Ovšem	
s	plnou	 zodpovědností	 a	 s	 kontrolními	 mechanismy,	 které	 člověka	 nekompetentního	
pravomoci	zbaví.	Musí	se	neustále	oddělovat	zrno	od	plev,	a	to	na	všech	úrovních.	
Za	 uplynulých	 šest	 let	 se	 na	mnohých	 školách	mnoho	 změnilo,	 některé	 se	 staly	 doslova	

laboratoří	 pedagogiky.	 Přichází	 čas	 zhodnotit,	 které	 trendy	 jsou	 progresivní	 a	 které	 byly	
slepou	uličkou,	porovnat	výsledky	se	zahraničními	zkušenostmi	a	omyly.	To	je	výsostná	úloha	
pedagogické	 vědy.	Měla	by	 se	 rychle	probrat	 z	 letargického	 spánku	–	praxe	 ji	 totiž	 daleko	
předběhla.	(Možná	by	pomohla	i	výměna	generací	na	fakultách	a	v	ústavech,	věk	u	některých	
jedinců	přece	 jen	přináší	omezenou	 schopnost	přijímat	nové	myšlenky	a	 riskovat	při	 jejich	
obhajování.	Jsou	ovšem	i	čestné	výjimky!)	
Je	naprosto	nezbytné,	aby	vznikla	veřejná	diskuse	o	cílech	vzdělávání.	Nečekejme,	že	nám,	

pedagogům,	 ji	 někdo	 zorganizuje	 shora.	 Nebojme	 se	 nést	 kůži	 na	 trh,	 vstupme	 do	 arény,	
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najdeme	 si	 cesty	 do	 médií	 a	 vtáhněme	 do	 diskuse	 veřejnost.	 Minimálně	 té	 intelektuální	
veřejnosti	by	mělo	být	 jasné,	 že	 vzdělávání	 je	 věcí	 celospolečenskou.	O	 tom,	 co	mladí	 lidé	
potřebují	 pro	 život,	 nemohou	 přece	 rozhodovat	 pouze	 úředníci.	 Nezávislý	 orgán	 –	 jakási	
národní	 rada	 pro	 vzdělávání	 –	 by	 měla	 být	 v	 liberálním	 a	 demokratickém	 státě	
samozřejmostí.	Jsme	to	přece	my,	všichni	občané,	kteří	vzdělávání	ze	svých	daní	financujeme	
a	kteří	svěřujeme	školám	své	děti.	
Měli	 bychom	 vpustit	 do	 škol	 život	 a	 jeho	 požadavky.	 Stejně	 důležité	 jako	 získávání	

vědomostí,	ne-li	důležitější	je,	aby	se	mladý	člověk	naučil	adaptabilitě,	komunikaci,	toleranci	
k	 názorům	druhých,	 schopnosti	 spolupracovat	 v	týmu,	 chápat	 jevy	 v	 souvislostech,	 tvořivě	
myslet	a	řešit	problémy.	To	 jsou	přesně	dovednosti,	které	nám	dospělým	v	současné	době	
tolik	 chybí.	Máme	mezery	ve	vzdělání.	Možná	proto	 jsme	řadu	problému	dosud	nevyřešili,	
například	nový	zákon.	Měl	by	to	být	zákon	o	vzdělávání,	ne	o	školských	institucích,	A	měl	by	
vzejít	 z	opravdové	veřejné	diskuse,	podložené	vědeckými	argumenty.	Kdo	 jiný	by	měl	 tyto	
argumenty	formulovat,	než	pedagogové?	
	

Únor 1996 

PŘIVOLÁVÁNÍ DRUHÉ VLNY 
	
Zdá	 se,	 že	 je	 před	 námi	 čas	 na	 druhou	 vlnu	 transformace	 školství.	 Neměli	 bychom	 ho	

promarnit.	
Jak	 známo,	vývoj	probíhá	v	 sinusoidě.	Ohlédneme-li	 se	 zpět	 za	uplynulými	pěti	 lety,	pak	

začátkem	vzepětí	po	otevření	našeho	safari	byly	vize	malých	skupin	odborníku	–	pedagogů,	
psychologů	a	dalších,	kteří	věděli	na	základě	znalosti	zahraničních	zkušeností,	jak	jinak	může	
podoba	školy	vypadat,	zpracovali	první	transformační	návrhy	a	začali	působit	mezi	učiteli.	
Byla	 to	 doba	 obrovského	 nadšení	 učitelů,	 doba	 vzniku	 nejrůznějších	 pedagogických	

iniciativ.	Bohužel	se	jejich	úsilí	nespojilo	v	jeden	silný	tok,	ale	roztříštilo	do	množství	malých	
potůčků.	 Každý	 si	 razil	 cestičku	 tím	 svým	 terénem.	 Už	 tehdy	 se	 objevily	 bariéry	
v	partikulárních	zájmech,	v	neschopnosti	spolupracovat,	v	kariérismu.	Ta	nevětší	bariéra	byla	
a	 je	 v	 myšlení	 lidí	 o	 škole.	 Nepochopení	 nadřízených,	 nepochopení	 kolegů,	 nepochopení	
rodičů	a	občanů	vůbec.	Nechuť	něco	měnit,	nechuť	učit	se	něčemu	novému.	
Mnozí	 se	 nechali	 odradit,	 vlna	 nadšení	 opadala.	 Naštěstí	 to	 nebyli	 všichni.	 Zůstali	 ti,	

kterým	jde	opravdu	o	děti.	Jádro	lidí	nakloněných	změnám	ve	školství	pochopilo,	že	se	musí	
především	učit	 sami.	 Začali	 si	 svépomocně	 organizovat	 nejrůznější	 semináře	 a	workshopy,	
zkoušet	nově	poznané	metody	ve	třídách.	Diskutovali	a	vyměňovali	si	zkušenosti.	Ne	všechno	
se	podařilo,	protože	nové	prvky	byty	zasazeny	do	prostředí	starého	školského	systému.	
Nemnozí	příznivci	 reformy	mezi	poslanci	a	úředníky	ministerstva	po	celou	dobu	usilovali	

o	nový	 školský	 zákon.	 Podařilo	 se	 bohužel	 dosáhnout	 jen	 novel.	 Ale	 to	 jsou	 jen	 »pestré	
záplaty	 na	 vetchém	 kabátě«	 totalitního	 zákona,	 jak	 říká	 kolega	 Rýdl.	 Nesystémové	 řešení	
prostě	 nemůže	 dobře	 fungovat.	 Přišly	 problémy,	 plynoucí	 z	 nepředvídaných	 dopadů	
neprovázaných	opatření.	Nejvíce	 je	 jich	 v	oblasti	 středního	 školství,	 normativů	a	platu,	 ale	
i	v	dramaticky	 se	měnící	 skladbě	 žáků	 na	 základních	 školách.	 Reakce	 úředníků	 je	 logická	 –	
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utužení	centralismu,	protože	jednotné,	nepluralitní	školství	se	lépe	řídí.	Sinusoida	se	dostala	
na	své	dno.	
Proč	tedy	myslím,	že	je	potřeba	zvednout	druhou	vlnu?	Předvolební	a	první	volební	období	

znamená	legislativní	útlum.	Nové	zákony	budou	v	rukou	příští	vládnoucí	garnitury.	V	resortu	
školství	přesné	nevíme,	v	jakých	to	bude	rukou,	která	politická	strana	tento	»nedůležitý«	(!)	
resort	při	dělení	moci	dostane	a	jaký	bude	mít	názor	na	reformu.	Musíme	tedy	dobře	využít	
nastávajícího	 času.	 Je	 to	 doba	 pro	 získání	 zájmu	 veřejnosti,	 rodičů	 a	 dosud	 nedůvěřivých	
kolegů.	 Musíme	 si	 uvědomit,	 že	 bez	 společenském	 konsensu	 reforma	 nebude,	 umře	 na	
úbytě.	 Je	 nezbytně	 nutné	 přenést	 diskusi	 o	 ní	 do	 veřejnosti	 a	 podložit	 ji	 dobrými	
a	přesvědčivými	argumenty.	
Již	 se	 to	 začíná	 dít.	 Organizují	 se	 kvalitní	 diskusní	 setkání	 a	 kulaté	 stoly,	 ožívají	 některé	

fakulty,	 začínají	 se	 pootvírat	 dvířka	 do	 médií.	 Je	 třeba	 v	 tom	 pokračovat	 cíleně	
a	koordinovaně.	 Maximálně	 se	 angažovat	 v	 době	 předvolební.	 Ohlídat	 si,	 kdo	 se	 tématu	
školství	 chytá	 a	 dává	 si	 ho	 na	 prapor.	 Slabin	 a	 nesplněných	 slibu	 vždy	 využívá	 opozice.	
A	návrat	 k	socialistickému	 školství	 bychom	 snad	opravdu	nechtěli.	 Pokud	my,	pedagogové,	
nezvedneme	včas	ze	dna	druhou	vlnu,	budeme	se	divit,	kdo	nám	připraví	vlnu	třetí.	
	

Březen 1996 

KDO JE TO DOBRÝ UČITEL? 
	
V	těchto	týdnech	se	bude	rozhodovat	o	definitivní	podobě	koncepce	programu	Učitel.	Jak	

by	měl	být	učitel	připravován,	jak	hodnocen	a	atestován,	jak	by	měla	vypadat	jeho	profesní	
kariéra,	 jak	 jeho	 další	 vzdělávání.	 Zvláště	 důležitá	 jsou	 kritéria	 hodnocení.	 Diskutuje	 se	 na	
ministerstvu,	diskutuje	se	v	odborných	kruzích.	Málo	je	však	slyšet	hlasy	těch,	kterých	se	to	
všechno	bezprostředně	týká.	Učitelů.	Má-li	se	vytvořit	systém	jejich	profesní	dráhy,	měli	by	
o	něm	 hodně	 přemýšlet,	 protože	 v	 něm	 budou	 žít.	 Jestliže	 se	 vnitřně	 neztotožní	 s	 jeho	
idejemi,	budou	ho	přijímat	jako	něco	vnuceného	zvenčí	a	tudíž	stresujícího.	
Zastavme	 se	 trochu	 u	 otázky	 kritérií	 hodnocení.	 Kdo	 to	 vlastně	 je	 dobrý	 učitel?	 Každý	

z	nás,	 pedagogů,	 prožívá	 celý	 život	 ve	 škole.	Nejdříve	 jako	 žák,	 student,	 potom	na	opačné	
straně	 –	 za	 katedrou,	 ve	 sborovně,	 mezi	 kolegy,	 někdy	 i	 v	 ředitelně.	 Ale	 také	 jako	 rodič	
vlastních	školou	povinných	dětí.	Potkali	jsme	tedy	již	desítky	a	desítky	učitelů.	Podvědomě	si	
je	třídíme	a	zařazujeme.	Někteří	se	stali	už	jen	stíny,	nemají	ani	jména.	Jiné	vidíme	i	po	letech	
jasně	před	sebou	a	slyšíme	jejich	hlas,	Proč?	Čím	to	je,	že	právě	oni	nám	uvázli	v	paměti,	že	
právě	oni	nás	ovlivnili?	Čím	byli	dobří?	
Zkuste	si	provést	takovou	malou	osobní	inventuru	učitelů	ve	svém	životě.	Udělala	jsem	to	

a	je	 to	 zajímavé.	 Obvykle	 se	 na	 každém	 z	 nich	 pozná,	 proč	 se	 učiteli	 stali.	 Zda	 jsou	 to	
nadšenci	 pro	 svůj	 obor	 a	 pro	 vědění,	 nebo	 jsou	 pro	 ně	 hlavním	 důvodem	 prázdniny,	 zda	
uspokojují	 svou	 potřebu	 vlády	 a	moci,	 nebo	 to	 dělají	 pro	 děti.	 Pokuste	 se	 zobecnit,	 co	 je	
společné	těm,	na	které	vzpomínáte.	Zjistíte	asi	také	jako	já,	že	to	jsou	lidé,	kteří	milují	svůj	
obor,	dovedou	pro	něj	nadchnout	druhé,	protože	umějí	učit,	mají	dobrý	vztah	k	dětem	a	ke	
všem	lidem,	šíří	kolem	sebe	tvořivé	a	pozitivní	ovzduší	a	hlavně	–	pomáhají	každému	dítěti	
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rozvíjet	 jeho	osobnost.	Nevnucují,	 nehlásají	 shůry	moudra,	 ale	nabízejí	 a	 vedou	k	myšlení.	
Berou	děti	 jako	partnery.	Většinou	se	 jim	věnují	 i	mimo	vyučování.	 Jsou	to	 lidé,	kteří	nikdy	
nejsou	 sami	 se	 sebou	 spokojeni,	 a	 proto	 se	 sami	 celý	 život	 učí.	 Jsou	 otevření,	 tolerantní,	
čestní	a	spravedliví.	
Vlastně	nám	vznikla	jakási	kritéria.	A	teď	se	zamysleme	sami	nad	sebou.	Jaký	–	jaká	jsem	

já?	Jak	umím	čelit	náročnosti	své	profese?	Nejsem	štvancem	neustálé	kontroly	ze	všech	stran	
–	od	dětí,	od	kolegu.	od	rodičů,	od	nadřízených,	od	veřejnosti?	Nebo	naopak	–	nerezignoval	
jsem?	 Nenechávám	 se	 deformovat	 určitou	 izolovaností	 školního	 prostředí?	 Nezačínám	 si	
myslet,	že	vím	všechno	nejlépe?	Chci	opravdu	sloužit	 rozvoji	osobnosti	dětí	nebo	studentů	
v	tom	nejryzejším	významu	slova	»služba«?	
Kdo	jsem	já?	Jsem	dobrý	učitel?	
	

Duben 1996 

MINISTERSKÉ MLŽENÍ 
	
Často	si	stěžujeme,	že	veřejnost	nemá	o	problémech	školství	dostatečné	informace,	že	se	

o	školství	nezajímá	tak,	jak	by	si	zasloužil	význam	vzdělání	pro	budoucnost	státu.	Zdá	se	nám,	
že	 v	 našich	 médiích	 je	 této	 problematice	 poskytováno	 málo	 místa,	 že	 rodiče	 jako	 hlavní	
zákazníci	 se	 málo	 zapojují	 do	 diskuse	 o	 tom,	 jak	 by	 měla	 škola	 pro	 jejich	 děti	 vypadat.	
Postrádáme	i	účast	zaměstnavatelské	sféry.	To	všechno	je	pravda.	
Podívejme	se	však	na	druhou	stranu	mince.	Jaké	informace	oficiální	představitelé	našeho	

resortu	do	veřejnosti	vypouštějí?	Názorným	příkladem	může	být	televizní	Aréna	z	20.	3.	Ano	
–	opravdu	byl	přijat	standard	pro	ZŠ.	Ale	maximalistický.	Opravdu	se	na	jeho	tvorbě	podíleli	
učitelé	 –	 ale	 návrh	 této	 skupiny	 nebyl	 přijat.	 (Schválen	 byl	 návrh	 Výzkumného	 ústavu	
pedagogického.)	Prý	bylo	přijato	několik	modelů	vzdělávacích	programu.	Pokud	vím,	zatím	je	
to	 jen	 Obecná	 škola	 a	 podmínky	 akreditace	 byly	 s	 velkým	 zpožděním	 teprve	 schváleny.	
Chlubíme	 se	 počtem	 středních	 škol,	 který	 usnadňuje	 studentům	 svobodu	 volby	 studia.	
Ovšem	na	druhé	straně	už	potichu	probíhají	kroky,	jak	tento	živelný	nárůst	omezit,	protože	
je	nad	finanční	možnosti	rozpočtu	školství	a	také	kvalita	škol	je	někdy	pochybná.	
Takto	 bychom	 mohli	 pokračovat	 dál	 a	 dál.	 Uvedené	 informace	 budí	 dojem,	 že	 je	 se	

školstvím	všechno	v	pořádku.	Co	také	jiného	můžeme	v	předvolebním	období	očekávat!	
Nechci	 samozřejmě	 tvrdit,	 že	 se	 neudělalo	 nic.	 Ale	 mohlo	 být	 uděláno	 mnohem	 více.	

Hlavně	 chybí	 dlouho	 slibovaný	 zákon	 o	 vzdělání.	 Programový	 dokument	 MŠMT	 »Kvalita	
a	odpovědnost«	 sliboval	 liberální	 a	 demokratický	 přístup	 ke	 změnám.	 Že	 by	 to	 byla	 také	
mlžení?	Konkrétní	kroky	ministerských	úředníků	poslední	dobou	probíhají	 v	duchu	návratu	
tvrdé	centralizace.	 Ještě	ke	všemu	si	často	protiřečí,	 levá	ruka	neví,	co	dělá	pravá.	Poradní	
sbory	sice	existují,	ale	jejich	členové	by	mohli	potvrdit,	kolik	připomínek	z	praxe	se	skutečně	
dostalo	 do	ministerských	 dokumentu.	Úředníci	 přece	 nejlépe	 vědí,	 co	 je	 pro	 školy,	 učitele	
a	žáky	dobré.	Opět	mlžení.	
Ve	 skutečnosti	 konsensus	 a	 směřování	 našeho	 školství	 neexistuje.	 Nikdo	 totiž	 veřejnou		

debatu	 o	 tom,	 jakou	 školu	 vlastně	 naše	 společnost	 chce	 a	 potřebuje,	 vůbec	 nevyvolal.	
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Jednotlivá	 opatření	 jsou	 mnohdy	 neprovázaná,	 často	 nesystémová,	 ovlivněná	 tím,	 jaký	
politický	vítr	právě	fouká,	jaký	člověk	právě	rozhoduje.	(Vezměte	jen,	kolik	ministrů	a	jejich	
náměstků	 se	 za	 těch	 šest	 let	 vystřídalo	 a	 jak	 protichůdně	 přistupovali	 ke	 kormidlování	
našeho	 školství!)	 Nikdo	 včas	 nepředvídal	 dopady	 některých	 opatření,	 a	 proto	 se	 nyní	
objevuje	 trend	 centralizace.	Proklamativně	 se	dává	učitelům,	 ředitelům,	 školám	a	 rodičům	
důvěra	a	svoboda	rozhodování,	ale	hned	se	činí	omezení,	aby	se	náhodou	nerozhodli	špatně.	
Někdy	se	také	stává,	že	opatření	předbíhají	vývoj	a	společnost	vlastně	neumí	vzniklý	prostor	
pro	 demokratické	 ovlivňování	 situace	 ve	 školství	 využít.	 To	 však	 by	 neměl	 být	 důvod,	 aby	
byla	zákonná	možnost	zrušena.	
Teď	 už	 asi	mnoho	 v	 zamlženosti	 situace	 nezměníme.	Měli	 bychom	 však	 požadovat,	 aby	

budoucí	ministerstvo	a	vláda	kvalifikovaně,	zcela	jasně	a	za	účasti	odborné	i	laické	veřejnosti	
formulovaly	školskou	politiku	a	postupné	kroky	k	její	realizaci.	Tápání	v	mlze	jsme	si	už	užili	
dost.	
	

Květen 1996 

ŠKOLSTVÍ V KOTLI VOLEBNÍHO GULÁŠE 
	
Jsme	 až	 po	 krk	 v	 předvolebním	mumraji.	 Ze	 všech	 stran	 se	 na	 nás	 valí	 lákadla	 a	 sliby,	

politici,	perfektně	připraveni	odborníky	na	»imidž«	na	nás	odevšad	cení	své	blendamedové	
úsměvy,	najednou	jsou	všichni	vstřícní	a	občanu	naklonění.	Všem	jde	jenom	o	naše	blaho.	
Už	méně	 jsou	 nakloněni	 zpovídat	 se	 z	 plnění	 svých	 slibů	minulých.	 (Někdy	 jsou	 schopni	

svůj	názor	během	čtyř	let	obrátit	naruby,	všimli	jste	si?)	Ale	na	odpovědnost	by	si	měli	rychle	
zvyknout,	 stejně	 tak	 jako	my,	občané,	 si	musíme	zvyknout	dobře	poslouchat	a	číst,	 co	kdo	
říká.	A	 také	ukládat	 a	pamatovat	 si	 a	průběžně	 sledovat,	 co	 kdo	dělá,	 a	 v	příštích	 volbách	
z	toho	vyvodit	důsledky.	Jinak	se	nám	naše	přepestrá	politická	scéna	nevyčistí.	
Nás	učitele	by	mělo	mimo	jiné	životně	důležité	ukazatele	zajímat,	 jak	politici	nakládají	se	

školstvím.	 Kdyby	 se	 mělo	 stát,	 že	 při	 každých	 volbách	 budou	 ti,	 kdo	 dosednou	 do	
poslaneckých,	ministerských	a	náměstkovských	křesel,	radikálně	měnit	školství	podle	svého	
momentálního	politického	složení,	 zájmu	a	názoru,	 školství	 zkolabuje.	 Jeho	organismus	má	
velkou	setrvačnost	a	nereaguje	jako	kyvadlo.	Zkušenost	z	let	právě	minulých	nám	ukázala,	že	
řada	 liberálních	tendencí	 (které	 jsme	mnozí	 tak	vítali),	 tvrdě	narazila	na	nedostatek	 financí	
a	na	chtění	(spíše	nechtění)	veřejnosti	nepedagogické	i	pedagogické.	Většina	bohužel	zřejmě	
potřebu	změny	necítí.	
Školství	 je	 věcí	 celospolečenskou	 a	 teprve	 vůle	 společnosti	 v	 něm	může	 něco	 skutečně	

změnit.	 Doporučuji	 vaší	 obnovené	 pozornosti	 programové	 prohlášení	 dosavadní	 vlády	
a	dokument	 MŠMT	 »Kvalita	 a	 odpovědnost«.	 Některé	 body	 byly	 splněny	 ve	 stylu	 »ANO,	
ALE...	«	jiné	vůbec.	Objevila	se	spousta	nečekaným	potíží.	Samozřejmě	je	i	několik	kladných	
»výdobytků«	které	jsou	příslibem	cesty	k	budoucí	demokratické	a	humanistické	škole.	Je	to	
velice	 zajímavé	 čtení.	 Nenechte	 si	 teď	 před	 volbami	 namluvit,	 jak	 je	 naše	 prý	 již	
transformované	školství	skvělé,	udělejte	si	vlastní	názor!	
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Doufám,	že	nebude	muset	dojít	ve	školství	ke	kolapsu,	aby	se	začaly	dělat	potřebné	změny	
uvážlivě,	 systémově	 a	 na	 základě	 konsensu.	 Aby	 vznikla	 celou	 společností	 přijatá	
a	realizovaná	 školská	 politika.	 Zřízení	 Národní	 rady	 pro	 vzdělání,	 složené	 z	 renomovaných	
a	respektovaných	 odborníků,	 jejichž	 názor	má	 ve	 veřejnosti	 kredit,	 je	 zcela	 jistě	 nezbytné,	
veřejná	 diskuse	 o	 tom,	 jaké	 školství	 vlastně	 chceme	 a	 jaké	 je	 potřeba	 pro	 budoucnost,	 je	
nutná.	Pokud	argumenty	pro	změnu	nepřijmou	rodiče,	zaměstnavatelé	a	většina	učitelů,	nic	
se	doopravdy	nepohne.	
Jen	mám	obavy,	aby	pak	ještě	byl	někdo,	kdo	bude	chtít	a	umět	tyto	změny	uskutečňovat	

–	 aby	 bylo	 dost	 kvalitních	 osobností	 na	 místech	 učitelů	 a	 ředitelů.	 Personální	 situace	 se	
nevyvíjí	 dobře,	 iniciativa	 řady	 jedinců	 byla	 přiškrcena	 a	 bagatelizování	 platových	 poměrů	
učitelů	se	nemusí	vyplatit.	Nejde	přece	o	to,	že	učitelé	chtějí	 lepší	platy,	jde	o	to,	nakolik	si	
učitelů	 a	 vzdělání	 vůbec	 společnost	 a	 jí	 pověřená	 vláda	 cení.	 A	 také,	 jak	 je	 schopna	
zabezpečit	jejich	kvalitu	
Pokud	 se	 dosavadní	 přístup	 nezmění,	 budeme	 asi	 čekat,	 až	 zamíchá	 volebním	 gulášem	

neviditelné	ruka.	V	Mladé	frontě	DNES	ze	17.	4	1996	jsem	si	na	titulní	straně	přečetla	o	stále	
rostoucím	 nedostatku	 kvalifikovaných	 dělníků	 a	 odborníků	 s	 technickým	 vzděláním.	
Představitelé	 Svazu	 průmyslu	 tam	 dokládají,	 že	 v	 těchto	 oblastech	 si	 dnes	 odborníci	 do	
značné	míry	mohou	na	trhu	práce	diktovat	platové	podmínky.	»Trh	práce	se	jako	každý	jiný	
řídí	pravidly	nabídky	a	poptávky.	Takže	při	nedostatku	pracovníků	v	určitém	odvětví	platí,	že	
v	něm	porostou	 i	mzdy	a	 že	podniky	budou	muset	nedostatkovým	odborníkům	nabídnout	
zajímavější	 podmínky	 než	 dosud«,	 vysvětlil	 v	 MF	 DNES	 pracovník	 ministerstva	 práce	
a	sociálních	věcí	M.	Přibyl.	
Vida	–	určitá	odvětví	už	byla	nucena	se	poučit.	Doufejme,	že	to	ve	školství	nebude	muset	

dojít	takhle	daleko.	Jak	by	k	tomu	přišly	děti?	
	

Červen 1996 

KAPITÁNI SE MĚNÍ,  POSÁDKA ZŮSTÁVÁ 
	
Celý	letošní	školní	rok	byl	na	našem	kapitánském	můstku	vlastně	poznamenán	volbami.	
Školský	výbor	parlamentu	projednal	pouze	rozpočet,	protože	k	přijetí	potřebných	zákonů	

už	»nebyla	vůle«	(Ostatně	bilancí	svých	výsledku	za	čtyři	roky	se	vůbec	moc	chlubit	nemůže.	
Dlouhé	 měsíce	 neplodných	 půtek	 s	 ministerstvem	 a	 po	 změně	 ministra	 hubený	 výsledek	
novel!)	
Ministerstvo	 se	 letos	 zmohlo	 na	 několik	 nedotažených	 proklamativních	 výkřiků,	

spíchnutých	horkou	jehlou	u	zeleného	stolu	vedení.	Návrhy	zdola,	výsledky	práce	desítek	lidí	
z	terénu	 nedošly	 milosti	 mocných.	 Plíživě	 se	 začal	 obnovovat	 tuhý	 centralismus.	 Nad	 tím	
vším	 se	 vznášel	 duch	 Strýčka	 Skrblíka,	 který	 ledovým	 dechem	 úspor	 kosil	 jemné	 výhonky	
plurality	 na	 školách.	 V	 závěru	 období	 pak	 vál	 z	 kajut	 v	 Karmelitské	 7	 už	 jen	 vítr	 nejistoty:	
Koho	 volby	 smetou?	 Udržím	 se	 na	 své	 židli	 i	 po	 volbách,	 nebo	 neudržím?	 Mnozí	 dříve	
progresivní	 jaksi	 zapomněli,	 co	 říkali	 a	 oč	 se	 snažili	 ještě	 před	 dvěma,	 třemi,	 čtyřmi	 lety.	
Politika	je	pohltila.		
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I	 v	podpalubí	bylo	 toto	nepříliš	povzbudivé	ovzduší	 znát.	U	některých	 z	nás	byla	dřívější		
nadšení	 vystřídáno	 zklamáním.	 Protože	 všechno	nebylo	 tak	 snadné,	 jak	 se	 původně	 zdálo,	
vrátili	 se	mnozí	»alternativní«	 rychle	do	konejšivé	náruče	 tradiční	 školy.	Přece	 jen	neklade	
takové	nároky,	vystačí	se	s	rutinou.	Vítězství	rutiny	je	ovšem	také	projevem	stárnutí	sborů.	
Mladí	nenastupují.	Školství	pro	ně	není	perspektivní	
Síto	času	proselo	kdysi	tak	početné	pedagogické	iniciativy.	Přežily	ty	životaschopné.	Přežily	

díky	 tomu,	 že	 jejich	 vedení	 i	 mnozí	 členové	 se	 hodně	 naučili	 —	 organizačně,	 teoreticky,	
lidsky,	 Začali	 hlouběji	 chápat	 souvislosti,	 potřebu	 argumentu,	 potřebu	 stálého	
sebevzdělávání.	Začali	 jinak	myslel.	 Začala	 se	mezi	nimi	napínal	nadějná	vlákna	kooperace.	
Objevily	 se	 první	 průniky	 do	 médií.	 V	 nejrůznějších	 centrech	 setkávání	 se	 začala	 rozvíjet	
diskuse.	V	tom	velice	pomohli	(ač	stále	ještě	nemnozí)	pedagogičtí	odborníci,	kteří	se	zapojili	
do	živého	proudu	transformace	zdola.	Ve	všech	jejích	rovinách	vyrostly	nové	osobnosti.	Už	
to	není	jen	hrstka	»pozitivních	deviantů«,	jak	nás	kdysi	nazval	Standa	Červenka.	
Myslím,	že	právě	v	 tom	 je	naděje.	 Jádro	posádky	zůstává	a	 je	 (a	naléhavě	by	mělo	být!)	

lépe	připraveno.	Je	svobodnější	a	sebevědomější.	Už	to	není	ten	šedý	zástup,	choulící	se	před	
devítiocasou	 kočkou	 svých	 důstojníků.	 Je	 to	 dobře,	 protože	 tendence	 k	 centralismu	
a	oklešťování	získané	autonomie	sílí.	
Další	 plavba	 lodi	 našeho	 školství	 určité	 nebude	 snadná.	 Čeká	 nás	 zcela	 zjevně	 mnoho	

nástrah,	 vichrů	 a	 bouří.	 Musíme	 si	 na	 palubě	 i	 v	 sobě	 leště	 důkladně	 uklidit,	 aby	 všude	
zavládl	 pořádek,	 spolupráce	 a	 pohoda.	 Především	 se	 však	 musíme	 shodnout	 na	 cíli	 své	
plavby.	Nečekejme,	až	nám	no	určí	kapitán	a	jeho	důstojníci.	Je	to	věc	nás	všech,	našich	žáku	
i	jejich	rodičů.	Je	třeba	se	domluvit.	Cesta	je	zatím	otevřena.	Šťastnou	plavbu	do	roku	2	000!	
	

Září  1996 

MÁME NOVÉHO MINISTRA PILIPA I I .  
	
Nevěříte?	
Jestliže	 budeme	 usuzovat	 podle	 signálu	 z	 jeho	 veřejných	 i	 mediálních	 vystoupení	

i	z	personálních	 změn	po	volbách,	nastoupil	do	 funkce	ministra	 školství	nový	člověk	 jiných,	
ba	zcela	protichůdných	názorů.	
Pilip	 l.	 byl	 sice	 jmenován	 do	 funkce	 za	 konzervativní	 KDS,	 ale	 při	 nástupu	 vypouštěl	

balonky	 liberálních	 hesel.	 (Že	 by	 již	 tehdy	 pomýšlel	 na	 přestup	 do	 nového	 klubu?)	
Nahlédneme-li	do	tehdejšího	tisku,	můžeme	číst	jeho	vyjádření	jako	»dát	všem	změnám	větší	
dynamiku«,	»školám	a	 lidem	v	nich	 jasnou	politiku,	 jasnou	koncepci«,	»školství	by	se	mělo	
stát	širokým	tématem	jak	politiků,	tak	veřejnosti	vůbec...«	Slíbil	nejdříve	»významné	novely«	
a	potom	»komplexní	školský	zákon«..	
Po	nástupu	ing.	Kouckého	do	funkce	náměstka	a	rychlém	urovnání	sporu	s	parlamentním	

výborem	 pro	 školství	 to	 chvíli	 dokonce	 vypadalo	 jako	 realistický	 příslib.	 Dokument	MŠMT	
»Kvalita	 a	 odpovědnost«	 se	 jevil	 velmi	 slibně.	 (Dobře	 si	 povšimněte	 slova	 »odpovědnost«	
v	názvu	tohoto	dokumentu.	Neměla	by	být	přijímána	také	za	veřejně	deklarovaná	koncepční	
rozhodnutí?!)	
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Také	 v	 personálních	 otázkách	 měl	 Pilip	 I.	 Jasno.	 Z	 rozhovoru	 pro	 UN	 22/94:	 »Pro	
pedagogickou	 stránku	 je	 nezbytné	 nalit	 schopné	 spolupracovníky.	 Věřím,	 že	 se	 mi	 časem	
podaří	vytvořit	na	ministerstvu	okruh	lidí,	kteří	dokáží	zprostředkovat	tak	důležitou	zpětnou	
vazbu	 Především	 lidi	 se	 zkušenostmi	 z	 každodenního	 chodu	 školy.	 K	 nám	 se	 problémy	
dostanou	zprostředkovaně,	řešíme	vlastně	zprávu	o	problému.	Jejich	čerstvé	zkušenosti	pro	
nás	 budou	nesmírně	 cenné.	Druhou	 skupinu	pak	budou	 tvořit	 lidé,	 kteří	 dokázali	 na	 svém	
místě,	na	svých	školách	pohnout	věcmi	kupředu.	Schopní,	iniciativní	pedagogové	s	neotřelým	
myšlením	a	nápady.«	
Pilip	 II.,	 ministr	 ODS,	 která	 se	 deklaruje	 jako	 liberální,	 se	 po	 volbách	 skutečně	 činí.	

Především	se	zbavuje	všech	lidí,	kteří	jen	trochu	zavánějí	reformismem	(nebo	ho	již	v	závěru	
předchozího	 období	 opouštějí	 sami	—	 také	 signál,	 ne?).	 Neotřelé	myšlení	 a	 iniciativa	 jsou	
nežádoucí,	schopnosti	nedůležité.	Obstojí	jen	ti	loajální,	nejlépe	i	servilní,	a	hlavně	politicky	
užiteční.	Fluktuace	lidí	z	praxe	na	MŠMT	je	nesmírná,	zato	osvědčené	kádry	úředníků	z	doby	
před	1.	lednem	1990	sedí	na	svých	místech	pevné.	S	nimi	i	duch	jednotné	školy,	která	se	tak	
dobře	centralisticky	řídí.	Pokusy	o	pluralitu	přece	přinesly	tolik	nepříjemností!	(Bylo	by	jistě	
zajímavé	zveřejnit,	jaký	procentní	poměr	tvoří	obě	tyto	skupiny.)	
Školské	 úřady	 si	 pokrotí	 bodováním,	 nejistotou	 existence	 a	 propuštěním	 několika	méně	

schopných,	 nebo	 zase	 samostatně	 myslících	 ředitelů.	 Kuriózní	 je,	 jak	 MŠMT	 odůvodnilo	
odvolání	ředitele	ŠÚ	v	Jablonci	nad	Nisou	Františka	Vízka	v	MF	DNES	8.	8.	96:	»Neplnil	jednu	
z	povinností	 státního	 úředníka,	 kterou	 je	 respektovat	 a	 prosazovat	 rozhodnutí	 vyššího	
orgánů,	a	to	i	tehdy,	kdy	s	nimi	vnitřně	nesouhlasí.«	(Nemyslet,.	plnit!)	Mimochodem	Vízkova	
práce	byla	hodnocena	v	první	třetině	žebříčku	školských	úřadů.	
Zpochybní	potřebu	nezávislosti	České	školní	 inspekce,	která	 jako	jediná	dokázala	vytvořit	

zcela	 nový	 systém,	 jenž	 mohl	 po	 odstranění	 počátečních	 šumů	 poskytovat	 opravdovou	
objektivní	zpětnou	vazbu	o	stavu	českého	školství.	Vyjádří	pochybnost,	zda	tento	systém	je	
to	 nejvhodnější	 pro	 tuto	 dobu,	 zda	 odpovídá	 tomu,	 co	 MŠMT	 od	 inspekce	 očekává	
(nejdůležitější	je	zřejmě	služba	operativě,	funkce	mocenského	klacku!).	
O	 představitelích	 »pestrých	 proudů«	 ve	 školství	 se	 vyjádří	 jako	 o	 »autonomních	

fundamentalistech«,	 kteří	 si	 představují	 (darebáci!)	 naprostou	 volnost.	 Mají	 přece	 dost	
svobody	v	tom,	jak	učí.	Autonomie	podle	něho	ve	stylu	výuky	v	rámci	daných	regulí.	Někteří	
»ultraliberálové	si	myslí,	že	oni	nejlépe	vědí,	co	je	pro	děti	dobré«	(Omyl	—	nejlépe	to	přece	
ví	ministerstvo!)	Na	jejich	tlaky	je	prý	třeba	dát	pozor—	každá	chyba	úředníka	se	vymstí.	
Tak	tohle	všechno	ke	mně	dolehlo	z	tisku	nebo	z	různých	vystoupení	našeho	nového	pana	

ministra	 v	 těsně	 povolební	 prázdninové	 době.	 Když	 si	 k	 tomu	 přidám	 text	 vládního	
prohlášení	 (MF	DNES	 z	12.	 7.	 96).	 kde	není	o	další	 transformaci	 školství,	 natož	o	nějakých	
nových	 zákonech	 ani	 zmínka,	 musím	 dát	 za	 pravdu	 Petru	 Holubovi	 z	 Respektu:	
»Transformace	skončila,	zapomeňte!	«	
Pilip	II.	je	ministr,	který	ji	nechce	který	ji	potichoučku	polehoučku	odbourává,	protože	chce	

být	ministrem	bez	problémů	–	chce	centralistický	aparát,	shrbené	úředníky,	poslušné	školy,	
žádné	experimenty	s	nejistým	výsledkem.	O	nic	jiného	přece	ve	školství	nejde.	
Nebo	o	co	mu	vlastně	jde.	Nevíte?	



	 36	

Říjen 1996 

NE DEPRESI A STRACHU 
	
Díky	povolebním	signálům	ministerstva	 školství	 se	 začala	mezi	 školskými	pracovníky	 šířit	

deprese.	 Nahlas	 to	 vyjádřil	 poslanec	 Daniel	 Kroupa	 na	 prvním	 zasedání	 školském	 výboru	
parlamentu	k	otázkám	školství	19.	9.:	»Vstupujeme	do	fáze	jakési	únavy.	Obracejí	se	na	mě	
desítky	 lidí	 a	 upozorňují	 mě,	 že	 ti,	 kteří	 se	 pokoušejí	 po	 listopadu	 89	 ve	 školství	 o	 určité	
iniciativy	 směrem	ke	 zkvalitnění	 výuky,	 jsou	 vytěsňováni,	 potlačováni	 a	 je	 na	ně	pohlíženo	
spíše	jako	na	nepříjemný	hmyz	než	jako	na	ty,	kteří	mohou	pomoci	našemu	školství.	Mnozí	
z	těchto	lidí	zklamaní	odcházejí..	
Není	 divu.	 Ministr	 Pilip	 při	 svém	 představení	 novému	 výboru	 na	 jedné	 straně	 rozdal	

poslancům	programový	materiál	MŠMT	»Kvalita	 a	 odpovědnost«	 a	na	druhé	 straně	 znovu	
vyhlásil,	 že	 »...pro	 tento	 okamžik	 a	 stav	 záměru	 ministerstva	 je	 transformace	 školství	
dokončena,	pokud	jde	o	jeho	strukturu«	Tečka	–	punktum!	
Nepřipadá	vám	to	poněkud	feudální?	Jeden	člověk	ze	svých	subjektivních	důvodu	odtroubí	

proces,	kterému	stovky	 lidí	věnovaly	šest	 let	svého	života	v	přesvědčení	ze	 teď	konečně	 je	
šance	změnit	školství	podle	potřeb	budoucnosti	těch,	kteří	jím	procházejí.	
Pokročilejší	svět	hospodaří	s	tvořivostí	a	iniciativou	lidí	jako	s	drahou	mastí,	protože	ví,	že	

jedině	takoví	lidé	mohou	posunout	vývoj	kupředu.	U	nás	ti,	kteří	kýžených	postů	už	dosáhli,	
bez	 milosti	 osekávají	 tyto	 snahy	 jako	 nepříjemné	 hloží.	 Ministr	 se	 v	 odpovědi	 poslanci	
Kroupovi	vyjádřil,	že	»ti,	kteří	se	snažili	o	změny,	jejichž	představy	byly	realistické	a	nějak	se	
vešly	do	obecného	pohledu,	 jak	 školství	má	vypadat,	 svůj	prostor	 k	 realizaci	mají.	 Pak	byli	
lidé,	kteří	si	představovali	školu	jako	totálně	neuspořádaný	organismus,	kde	je	pouze	volná	
hra	nabídky,	poptávky,	zájmu	o	to,	co	kdo	chce	řešit,	zájmu	toho,	co	se	já	chci	učit	ti	mohou	
být	 zklamáni,	 ale	 těm	 já	 vstříc	 vyjít	 nedovedu,	 protože	 bychom	 opouštěli	 principy	 školské	
politiky.«	
Všimněte	si	pojmu	»obecný	pohled,	jak	školství	má	vypadat«	a	»principy	školské	politiky«.	

Mají	 tato	 slova	 nějaký	 skutečný	 obsah?	 Diskutovalo	 se	 u	 nás	 opravdu	 v	 odborné	 i	 laické	
veřejnosti,	jaké	školství	potřebujeme?	Došlo	se	k	nějakému	konsensu?	Nebo	přežívá	obecná	
představa	 staré	 tereziánské	 školy,	 protože	 většina	 lidí	 jinou	 nezná?	 A	 školská	 politika?	
Cožpak	 vláda	 tohoto	 státu	 nějakou	 zformulovala	 a	 přijala?	 Cožpak	 nějakou	 má?	 První	
vystoupení	ministra	 školství	 před	 poslanci	 neobsahovalo	 ani	 stín	 nějaké	 koncepce	 na	 jeho	
nové	volební	období.	
Šest	 let	 se	 houpeme	 na	 vlnách	 nesystémových	 kroků,	 vedených	 těmi,	 kdo	 jsou	 právě	

náhodou	chvíli	v	jistých	křeslech	a	jsou	často	ovlivňováni	lobbystickými	zájmy.	Odshora	dolu	
až	 na	 úroveň	 ředitelů	 škol	 se	 nám	 objevují	 noví	 »feudálové«	 používající	 zhusta	 totalitních	
praktik.	 Znovu	 se	 objevuje	 strach	 a	 zavaluje	 všechny	 svými	 chapadly.	 Znovu	 jsou	 lidé	 (a	
bohužel	 často	 i	 mezi	 učiteli,	 nejen	 mezi	 úředníky),	 kteří	 jsou	 pro	 samostatné	 názory	
nezaměstnaní,	 znovu	 je	 držení	 moci	 a	 váčku	 s	 penězi	 tou	 nejpůsobivější	 motivací	 pro	
podřízené.	Dává	právě	tohle	perspektivu	tvůrčím	lidem?	
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V	 parlamentním	 výboru	 se	 objevil	 ještě	 jeden	 jev.	 Upozorňování	 na	 problémy	 znělo	
většinou	z	úst	poslanců	opozičních.	A	je	tady	to,	čeho	jsme	se	obávali.	Jestliže	nejsou	důležité	
otázky	 řešeny,	 ujímá	 se	 jich	 jako	 volebního	 kapitálu	 opozice.	 Jenže	 z	 jakých	 filosofických	
východisek?	Poslanec	 za	KSČM	Klanica	 se	pozastavil	 ve	 školském	výboru	nad	»ideologizací	
současných	učebnic.	Přirovnal	 ji	 k	50.	 létům!	 Jiným	by	se	 líbily	opět	 jednotné	učebnice	 (to	
naštěstí	ministr	Pilip	odmítl).	Nečpí	vám	to	návratem	k	jednotné	škole?	
Domnívám	se,	že	ti,	kterým	opravdu	jde	o	pozitivní	změny	ve	školství,	musí	rychle	depresi	

a	strach	 překonat.	Musí	 najit	 odvahu	 a	 regulérní	 cesty,	 jak	 pokračovat	 v	 transformaci	 dál.	
Takové	cesty	jsou,	ale	přes	ministerstvo	(a	ministra	Pilipa)	zřejmě	nevedou.	
	

Listopad 1996 

JÁDRO PUDLA 
	
V	poslední	době	 se	 často	objevuje	v	médiích	 téma	 loajality.	Přímo	 i	 v	 skrytu,	 ve	 slovech	

i	v	 	činech.	 Ve	 velkém	 i	 v	 malém.	 Loajalita	 ke	 straně,	 k	 parlamentnímu	 klubu,	 ke	 koalici,	
k	 	premiérovi,	 k	 ministrovi,	 k	 řediteli.	 K	 velkému	 i	 malému	 nadřízenému.	 Ve	 školství	 se	
dokonce	 stal	 její	 nedostatek	 veřejně	 přiznaným	 důvodem	 k	 odvolání	 z	 funkce.	 Mnozí	
znejistěli	a	začali	se	bát	o	své	židle.	
Položme	 si	 teď	 otázku,	 nakolik	 je	 vyžadování	 bezpodmínečné	 loajality	 u	 státního	

zaměstnance	oprávněné	a	od	jaké	úrovně.	Je	opravdu	ředitel	školy	(nota	bene	školy	s	právní	
subjektivitou)	zaměstnancem	orgánu	státní	správy?	Nakolik	smí	a	nesmí	veřejně	vyjádřit	svůj	
vlastní	 odlišný	 názor?	 Právník	 by	 nám	 řekl,	 že	 loajalita	 je	 kategorie	 etická,	morální,	 právní	
normou	 nestanovená.	 Jedině	 když	 si	 zaměstnavatel	 zaváže	 zaměstnance	 při	 uzavírání	
pracovního	 poměru	 jistými	 podmínkami,	 mohl	 by	 pak	 vyžadovat	 jejich	 dodržení.	
(Zaměstnanec	 ovšem	 podmínky	 podepsat	 a	 místo	 přijmout	 nemusí.)	 Na	 druhé	 straně	
u	funkcí	 jmenovaných	 není	 zaměstnavatel	 povinen	 odvolání	 z	 funkce	 zdůvodňovat.	 Je	 na	
něm,	co	považuje	za	porušování	pracovní	kázně,	a	tedy	důvod	k	odvolání	z	funkce.	
A	tady	bude	zřejmě	jádro	pudla.	Obsah	pojmu	loajální.	Ten	je	totiž	překvapivě	dvojí:	
1.	oddaný,	věrný	panovníkovi,	vládě	ap.,	někdy	až	podlézavý;	
2.	 poctivý,	 upřímný,	 přímý,	 otevřený	 v	 jednání;	 čestně	 plnící	 závazky,	 respektující	 zájmy	

druhého.	(Viz	Slovník	cizích	slov,	SPN	Praha	1994)	
Celý	 spor	 kolem	 loajality	 je	 tedy	 nedorozumění.	 Lidé	 důkladně	 zdevastovaní	 minulým	

režimem,	nebo	vedení	touhou	po	kariéře	zřejmě	vyznávají	výklad	první,	zatímco	lidé	usilující	
o	 demokratické	 klima	 v	 tomto	 státě	mají	 na	mysli	 výklad	 druhý.	 Asi	 těžko	 se	 pak	mohou	
shodnout.	 Připusťme,	 že	 výklad	 první	 kupodivu	 přijali	 za	 svůj	 i	 současní	 mocní.	 To	 se	
potvrdilo	na	přístupu	MŠMT	k	otevřenému	dopisu	představitelů	Asociace	ředitelů	základních	
škol	 ČR	 a	 Asociace	 ředitelů	 gymnázií.	 Ministerstvo	 pobouřila	 podle	 slov	 jeho	 zástupců	
především	forma	otevřeného	dopisu.	Přitahovat	pozornost	veřejnosti	k	tomu,	že	je	něco	ve	
školství	 v	 nepořádku,	 je	 totiž	 nežádoucí.	 A	 tak	 ti	méně	nadaní	 úředníci	 signatářům	dopisu	
vyhrožují	(dokonce	písemně),	ti	nadanější	celý	případ	bagatelizují.	Prý	autoři	až	doteď	mlčeli,	
neměli	připomínky,	dopis	neobsahuje	konkrétní	návrhy	na	zlepšení,	neustále	se	odvolává	na	
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"pouhá	doporučení"	OECD.	 (Pokud	se	chceme	v	nedaleké	budoucnosti	 stát	 členy	Evropské	
unie,	asi	bychom	tyto	názory	neměli	tak	zlehčovat.	Budeme	se	muset	v	lecčems	přizpůsobit.	
Vyspělá	Evropa	 je	v	mnoha	věcech	o	kousek	dál	než	namyšlená	Česká	republika.	Hlavně	 je	
dál	v	chápání	a	realizaci	svobody	a	demokracie.	Poněkud	více	respektuje	zájmy	a	práva	svých	
občanů,	 kteří	 je	poněkud	 více	dovedou	uplatňovat.	Uvědomují	 si	 totiž,	 že	 vlády	 a	úředníci	
zastávají	úřady	z	jejich	vůle	a	přerozdělují	prostředky	z	jejich	daní.)	Jestliže	pan	ministr	v	UN	
namítá,	 že	není	 jen	ministrem	učitelů,	 ale	prosazuje	 v	 resortu	 celkovou	politiku	 státu,	 pak	
bychom	 se	měli	 vážně	 zamyslet	 nad	 tím,	 co	 je	 touto	 politikou	 státu	 ve	 školství.	 Zastavení	
transformace?	 Je	 právě	 toto	 opravdu	 zájmem	 rodičů,	 daňových	 poplatníků,	 představitelů	
průmyslu,	 na	 které	 se	 pan	ministr	 odvolává?	 Je	 asi	 na	 čase,	 aby	 se	 tyto	 skupiny	 důrazně	
veřejně	ozvaly.		
Předpokládám,	milí	 naši	 čtenáři,	 že	 umíte	 číst,	 že	 si	 znovu	 přečtete	 některá	 vyjádření	 a	

dokumenty	a	uděláte	si	vlastní	názor.	Kdyby	vám	to	nestačilo,	představitelé	inkriminovaných	
asociací	by	vám	mohli	nechat	nahlédnout	do	svazků	a	balíků	konkrétních	připomínek,	které	
kdy	 na	MŠMT	 odeslali	 a	 ke	 kterým	 bylo	 tak	 zřídka	 přihlédnuto.	 (Zdá	 se,	 že	 poradní	 sbory	
MŠMT	jsou	jen	kouřovou	clonou.)	Podobně	tomu	bylo	i	se	společnými	stanovisky	z	valných	
hromad	a	různých	shromáždění.	Pravidelně	se	jich	zúčastňuji,	takže	vím,	o	čem	mluvím.	Vy,	
kteří	čtete	naše	informace,	to	víte	také.		
Domnívám	 se,	 že	 zlehčovaná	 ("úsměvná")	 dobrá	 vůle	 pomoci	 skutečné	 transformaci	 je	

přesně	v	duchu	druhého	výkladu	pojmu	loajalita.	Přímost	a	otevřenost,	věrnost	myšlence	se	
však	 zatím	 u	 nás	 nenosí.	 Loajalita	 chápaná	 v	 duchu	 první	 definice	 je	 ale	 považována	 za	
osobní	urážku	úředníka.	Tak	nevím,	jak	je	to	u	nás	s	tou	etikou...	
	

 Prosinec 1996 

JAZYKY ANDĚLSKÝMI 
	

Kdybych	 mluvil	 jazyky	 lidskými	
i	andělskými,	ale	 lásku	bych	neměl,	 jsem	 jen	
dunící	kov	a	zvučící	zvon.	

(Pavel	z	Efezu:	Listy	Korintským	I)	
	
Už	 o	 tom	 přemýšlím	 hodně	 dlouho.	 Ale	 naprosto	 protichůdné	 reakce	 lidí	 školských	

i	neškolských	 na	 říjnový	 televizní	 klub	 Netopýr,	 ve	 kterém	 skvěle	 debatovali	 s	 Antonínem	
Přidalem	někteří	protagonisté	reformy,	tuto	otázku	ještě	zesílily.	
Proč	si	nerozumíme?	
V	 čem	 to	 je,	 že	 se	 dvě	 skupiny	 pedagogů	 navzájem	 nechápou?	 Že	 létají	 mezi	 oběma	

skupinami	ohnivé	šípy	slovních	výpadů,	 že	vládne	atmosféra	přinejmenším	nedorozumění?	
Nemyslím,	 že	 některá	 ze	 skupin	 by	 neměla	 lásku	 –	 lásku	 ke	 své	 práci,	 k	 dětem,	 ke	 svému	
národu.	 Také	nemyslím,	 že	by	 chyběla	některé	 ze	 skupin	 zodpovědnost.	 Ba	právě	naopak.	
Možná	 řada	 neshod	 plyne	 právě	 z	 velkého	 pocitu	 zodpovědnosti	 na	 obou	 stranách.	 Ze	
zodpovědnosti	za	kvalitu,	ze	zodpovědnosti	za	budoucnost.		
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Pak	tedy	nedorozumění	musí	být	v	naší	komunikaci	-	v	našem	jazyce.	Mluvíme	o	sobě,	ale	
nemluvíme	spolu.	Mluvíme	 jazykem,	který	druhá	strana	nechápe	a	nemůže	přijmout.	Naše	
pojmy	nejsou	totožné	a	neumíme	si	je	navzájem	objasnit.	Možná	často	neříkáme	věci,	které	
považujeme	za	samozřejmé,	ale	druhá	strana	to	neví.		
Vezměme	 třeba	 otázku,	 co	 je	 kvalitní	 přípravou	 dětí	 a	 mladých	 lidí	 na	 život.	 Přívrženci	

tradiční	 školy	 si	 myslí,	 že	 jsou	 to	 co	 nejkvalitnější	 vědomosti,	 že	 je	 to	 zkáznění	 mladého	
člověka.	 Podporovatelé	 reformy	 nezavrhují	 vědomosti,	 ale	 domnívají	 se,	 že	 mladý	 člověk	
potřebuje	ještě	něco	navíc,	aby	v	životě	obstál.	Že	potřebuje	umět	informace	použít,	že	musí	
rozumět	 souvislostem	 mezi	 nimi,	 že	 potřebuje	 rozvíjet	 svou	 osobnost,	 pěstovat	 svou	
tvořivost	 a	 umět	 spolupracovat.	 K	 těmto	 dovednostem	 se	 ovšem	 dá	 dojít	 zcela	 jinými	
metodami,	 než	 byly	 doposud	 používány.	 O	 těch	 často	mluvíme,	 ale	 o	 vědomostech	 už	 se	
nezmiňujeme.	 Pak	 vzniká	 mylný	 dojem,	 jako	 bychom	 si	 chtěli	 s	 dětmi	 ve	 škole	 jen	 hrát.	
Hovoříme	o	uvolňování	atmosféry	ve	škole,	protože	víme,	že	strach	nevytváří	příznivé	klima	
pro	 učení.	 Ale	 příjemná	 atmosféra	 není	 přece	 nekázeň	 a	 svévole.	 Je	 to	 přijetí	 určitých	
pravidel,	respektování	druhých.		
Možná	jsme	příliš	netrpěliví	a	příliš	v	myšlenkách	utíkáme	dopředu.	Málo	si	vysvětlujeme	

a	málo	 se	 navzájem	 posloucháme.	 Kdybychom	 se	 více	 poslouchali,	 třeba	 bychom	 objevili	
řadu	styčných	bodů.	V	řadě	věcí	vlastně	chceme	totéž.	A	tam	by	mohl	být	základ	pro	dohodu.	
Protože	jen	po	vzájemné	shodě	se	dá	někam	dojít.		
Především	 je	 potřeba	 se	 shodnout,	 kterým	 směrem	 půjdeme.	 Svět	 kolem	 nás	 se	 rychle	

mění	a	škola	nemůže	zůstat	stejná	-	o	tom	snad	není	pochyb.	Změna	vždycky	znamená	riziko	
chaosu.	Snažme	se	tedy,	aby	bylo	minimalizováno.	Je	třeba	posilovat	kvalitu.	Musíme	ji	chtít,	
vědět,	jak	k	ní	dospět,	a	pak	jí	můžeme	dosáhnout.	Musíme	se	ale	shodnout	na	tom,	co	to	je.	
Dnes	je	to	určitě	něco	jiného	než	včera.	Život	se	přece	změnil.	
Takže	 –	 mluvme	 spolu	 jazyky	 andělskými.	 Mezi	 sebou,	 s	 rodiči,	 se	 sociálními	 partnery.	

Východisko	je	v	dialogu.		
	

Leden 1997 

ZE SAFARI NA OSTRÉ POVĚTŘÍ GLOBALIZUJÍCÍHO SE SVĚTA 
	
Stále	 více	 se	 kolem	 nás	 ozývají	 projevy	 nostalgie	 po	 dobách	 pečovatelského	 státu,	 kdy	

jsme	sice	žili	uzavřeni	v	safari,	ale	sytí	a	v	teple.	Mnozí	z	nás	rychle	zapomněli,	za	 jakou	to	
bylo	cenu.	Dokonce	–	a	to	i	ti,	kteří	nepatří	mezi	sociálně	nesvéprávné	–	by	raději	obětovali	
svobodu	vládě	silné	ruky,	 jen	kdyby	ta	ruka	byla	více	ochranitelská.	Pořád	čekají,	 že	někdo	
shora	 za	 ně	 něco	 vymyslí,	 vyřeší,	 zařídí,	 rozhodne,	 zlepší.	 Odvykli	 aktivitě,	 samostatnosti,	
zodpovědnosti	za	sebe	sama,	svébytnosti.		
Někdy	mám	 pocit,	 že	 se	 tak	 chová	 školství	 jako	 celek.	 Že	 my	 v	 něm	 se	 chováme,	 jako	

bychom	 žili	 ve	 vzduchoprázdnu.	 Utápíme	 se	 v	 žabomyších	 sporech,	 snažíme	 se	 za	 každou	
cenu	 prosadit	 úzké	 zájmy	 svého	 předmětu,	 typu	 školy,	 profesní	 skupiny,	 úřadu.	 Klademe	
požadavky	a	ultimáta,	ale	vůbec	se	nechceme	změnit.	Máme	klapky	nejen	na	očích,	ale	i	na	
uších.	Přestáváme	vnímat	souvislosti	 (pokud	 jsme	 je	kdy	vnímali).	Necháváme	se	zahlcovat	
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neustálými	 mediálními	 aférami	 a	 pseudoproblémy,	 které	 vytvářejí	 dojem,	 jako	 by	 v	 naší	
nepatrné	zemičce	byl	střed	světa.	Není.	A	není	ani	ve	vnitřních	rozporech	našeho	školského	
systému.		
Jsme	zpožděni	v	mnoha	věcech	za	ostatním	vyspělým	světem	a	svět	nám	utíká	dál.	Utíká	

nám	 směrem	 ke	 globalizaci	 světové	 ekonomiky,	 ale	 i	 ke	 globalizaci	 problémů	 trvale	
udržitelného	 života.	 Změny	 se	 zrychlují,	 doba	 je	 turbulentní.	Musíme	 se	 všichni	 naučit	 žít	
v	permanentní	změně,	protože	na	zeměkouli	 je	stále	méně	míst,	kam	by	člověk	mohl	před	
životem	utéci.	V	naší	malé	zemi	nejsou	asi	vůbec.	
Žít	 v	 permanentní	 změně	 znamená	 nutnost	 porozumět	 mnoha	 věcem,	 které	 nás	 dříve	

třeba	vůbec	nezajímaly,	protože	život	kolem	nás	jakoby	stál.	Teď	by	měl	každý	z	nás	rozumět	
alespoň	 zhruba	 ekonomice,	 politice,	 právu,	 etice,	 aby	 se	 vyznal	 ve	 spletité	 a	 často	 dusné	
džungli	 ambicí	 a	 vztahů,	 které	 nás	 obklopují.	 Aby	 jako	 občan	 znal	 své	 povinnosti	 a	meze,	
dovedl	spravedlivě	uplatňovat	svá	práva	a	požadovat	zodpovědnost	na	těch,	které	si	zvolil.	
Měli	bychom	si	uvědomovat	i	trendy	řítící	se	globalizace.	Kdo	chce	ve	světě	obstát,	radikálně	
snižuje	náklady,	klade	důraz	na	vysoký	výkon,	kvalitu,	spolupráci,	výměnu	informací,	ekologii.	
Devizou	je	především	rychlost	a	schopnost	nacházet	zcela	nová	řešení.	Padají	hranice	států	
a		árodů,	globální	problémy	trvale	udržitelného	života	musí	řešit	lidstvo	jako	celek.	Jak	pravil	
už	klasik,	kdo	chvíli	stál,	ten	stojí	opodál.	Nestojí	právě	v	těchto	světových	prioritách	dnes	již	
totálně	opodál	celé	naše	školství?		
Život	 ve	 změně	 znamená	neustále	 se	učit,	 zajímat	 se	o	 to,	 co	dělají	 jinde	–	 v	 jiné	 škole,	

v	jiném	typu	školy,	v	 jiném	oboru,	v	 jiné	zemi.	 Jak	a	proč	to	dělají.	Klidné	zápecí	 je	to	tam.	
Nikdo	už	nevystačí	 s	 tím,	čemu	se	naučil	kdysi.	Tím	méně	učitelé,	kteří	 si	profesně	osobují	
právo	 učit	 druhé	 a	 dokonce	 určovat,	 čemu	 a	 kdy	 se	 ti	 druzí	 mají	 učit.	 Musíme	 překročit	
neviditelné	hranice	 izolovaného	světa	školství,	naučit	 se	vidět	věci	v	souvislostech	a	naučit	
tomu	 i	své	žáky.	To	oni	se	musí	stát	osobnostmi,	schopnými	najít	nová	řešení.	My	musíme	
být	schopni	alespoň	jim	k	tomu	otevřít	dveře.	
	

Únor 1997 

MNOHO ZAJÍCŮ -  ČÍ  SMRT? 
	
Kauzy	 a	 neúnosné	 slovní	 tahanice	 posledních	 (mnoha)	 týdnů	 odkrývají	 spodní	 prádlo	

našich	 politiků.	 Nezdá	 se,	 že	 by	 bylo	 běloskvoucí.	 Také	 reakce	 většiny	 z	 nich	 na	 různá	
odhalení	 nejsou	 příkladem	morální	 odpovědnosti.	 Přitom	 kdo	 by	 dnes	měl	 normy	 veřejné	
morálky	 především	 vytvářet,	 než	 demokraticky	 zvolení	 zastupitelé?	 Přece	 nechceme	 opět	
nějakou	"paralelní	polis"...	
Ale	nejde	 jenom	o	morálku.	 Jde	také	o	kvalitu	vykonávané	práce.	Práce	poslanců	 i	členů	

exekutivy.	Ani	ta	však	nevykazuje	v	poslední	době	oslňující	výsledky.	Spíš	naopak,	jak	ukazuje	
příklad	privatizace,	fondů,	bankovnictví,	BIS	ap.	
Možná	 to	 bude	 tím,	 že	 jednotlivé	 osoby	 našeho	 politického	 světa	 sedí	 na	 příliš	 mnoha	

židlích.	 To	 se	 potom	 samozřejmě	 práce	 těžko	 stíhá.	 Celý	 rok	 1996	 padl	 na	 oltář	 voleb	 –	
nejprve	 parlamentních,	 potom	 senátních.	 Přitom	 už	 nejméně	 půl	 roku	 před	 volbami	 se	
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pracovalo	jen	velmi	lehce	a	v	politických	grémiích	se	připravovala	kampaň.	Stačí	jen	sledovat	
ve	 zpravodajství,	 kde	 všude	 se	 naši	 páni	 ministři	 pohybovali.	 Rádius	 to	 byl	 skutečně	
úctyhodný.	Určitě	to	ale	nebylo	převážně	za	pracovním	stolem.		
Bohužel	však	tento	stav	trvá.	Vezměme	příklad	našeho	školského	resortu.	Osm	měsíců	po	

volbách	 jsme	 svědky	 pouze	 výsledků	 operativy	 nebo	 výstřelů	 od	 boku	 –	 nepřipravených	
a	neuvážených	výroků,	které	vyvolávají	zbytečné	emoce.	
Bohužel	sedm	měsíců	po	zveřejnění	vládního	prohlášení	(mimochodem	v	odstavci	školství	

velmi	vágního)	jsme	se	nedověděli,	kam	naše	ministerstvo	hodlá	školství	vést	a	dovést.	Jaké	
úkoly	 si	 na	 své	 volební	 období	ministr	 vytýčil.	Neexistuje	 žádný	 veřejný	program,	 který	 by	
mohl	 být	 veřejností	 kontrolován.	 (Realizační	 kroky	 dokumentu	 "Kvalita	 a	 odpovědnost"	
z	r.1994	byly	stanoveny	na	dva	roky.)		
Bohužel	 nebyla	 uveřejněna	 žádná	 zpráva	 o	 stavu	 našeho	 školství,	 ačkoli	 tento	 úkol	 byl	

ministerstvu	pro	každý	rok	uložen	již	v	novele	zákona	z	r.	1995.	(Podkladová	zpráva	pro	OECD	
byla	 zpracována	 v	 roce	 1994	 za	 zcela	 jiným	 účelem,	 ale	 zůstává	 zatím	 jediným	 veřejným	
dokumentem	tohoto	druhu.)	
Bohužel	nemáme	a	neprovádí	se	ani	žádný	komplexní	výzkum	změn,	které	se	na	školách	za	

šest	 let	 odehrály.	 Odstup	 je	 přitom	 už	 dostatečný.	 Pokud	 snad	 byly	 zpracovány	 nějaké	
granty,	 jejich	výsledky	zůstávají	v	 šuplících	ministerstva.	 Jak	potom	chceme	hodnotit,	 co	 je	
dobré	a	špatné	školství,	dobrá	a	špatná	škola,	dobrý	a	špatný	učitel?	Jako	by	s	protagonisty	
evaluace	 ing.	 Kouckým	 a	 Mgr.	 Roupcem	 odešly	 i	 veškeré	 snahy	 vytvořit	 nějaký	 systém	
hodnocení.	 Přitom	 chceme	 údajně	 vyřazovat	 špatné	 školy	 ze	 sítě,	 lépe	 odměňovat	 dobré	
učitele.	Které	a	kteří	to	jsou?	Jaká	máme	objektivní	kritéria?	Jaká	kritéria	se	mohou	přenášet	
směrem	 dolů,	 do	 škol,	 k	 rodičům,	 k	 veřejnosti?	 Jakékoli	 mediální	 debaty	 jsou	 potom	
potácením	v	krupicové	kaši.	
Těch	"bohuželů"	se	mi	zdá	trochu	moc.	Možná	to	bude	také	tím,	že	samosprávné	orgány,	

které	 mohou	 provádět	 kontrolu	 a	 vznášet	 oprávněné	 připomínky,	 jsou	 zatím	 formální	
a	nevýrazné,	 mnohde	 ani	 nevznikly	 a	 občané	 své	 zákonné	 možnosti	 v	 tomto	 směru	
nevyužívají.	 Naše	 profesní	 asociace	 jsou	 stále	 roztříštěné	 a	 nechtějí	 se	 většinou	 vzdát	 své	
autonomie	ve	prospěch	nějakých	koordinačních	orgánů.	V	takovém	prostředí	se	úředníkům	
dobře	žije.	Nikdo	je	nevolá	k	odpovědnosti,	jednotlivé	hlasy	ani	nemusí	brát	na	vědomí.	
Co	myslíte?	Nedozrál	čas	na	profesní	komoru?	
	

 Březen 1997 

STÁVKA NASTAVILA ZRCADLO 
	
Hladina	zájmu	o	školskou	problematiku	rozvlněná	stávkou	nám	všem	poskytuje	celou	řadu	

příležitostí	 k	 zamyšlení,	 k	 sebereflexi.	 Co	 vidíme	 v	 tomto	 vícerozměrném	 zrcadle?	 Obstáli	
jsme	v	uplynulém	období?	
Stávka	 vyhlášená	 odbory	 za	 dva	 v	 současnosti	 nepříliš	 reálné	 mzdové	 požadavky	 je	 od	

počátku	 problematická	 a	 jeví	 tendenci	 k	 vytrácení.	 Vytvořila	 však	 tlaky	 a	 otevřela	 veřejně	
problémy.	 Učitelé	 totiž	 pojali	 stávku	 obecněji,	 jako	 apel	 na	 společnost,	 aby	 si	 konečně	
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povšimla	 neudržitelného	 stavu	 ve	 školství.	 Signalizují,	 že	 nejde	 jen	 o	 platy,	 i	 když	 o	 ně	
především.	
Veřejnost	 se	 pozastavila	 nad	 zneužíváním	 dětí	 jako	 rukojmí.	 To	 vytvořilo	 tlak	 na	

profesionální	"svědomí"	učitelů.	(Ukázalo	se,	že	je	přece	jen	jiné,	než	svědomí	železničářů.)	
Ředitelé	 mezi	 mlýnskými	 kameny	 shora	 i	 zdola	 to	 se	 svými	 sbory	 mnohde	 vyřešili	 jako	
"chytré	 horákyně"	 –	 peticemi,	 hlídáním	 dětí,	 učením	 zadarmo	 ve	 stávkovém	 dnu.	 Tím	 se	
ovšem	ostří	stávky	otupilo.	Rodiče	se	díky	tomuto	"polštáři"	příliš	neozývají.	Unie	rodičů	však	
ve	svém	stanovisku	již	vidí	hlubší	příčiny	problémů.	
Učitelské	 asociace	 většinou	 vystoupily	 proti	 zaměření	 stávky	 na	 pouhé	 plošné	 zvýšení	

platů	 a	 požadují	 rozlišování	 kvality	 při	 odměňování.	 Ve	 společném	 stanovisku	 prokázaly	
schopnost	 své	 názory	 zkoordinovat.	 Ostře	 a	 zdůvodněně	 odmítají	 nesystémová	
racionalizační	opatření	ministerstva,	ačkoli	potřebu	"zeštíhlení"	sítě	chápou.	Poukazují	na	to,	
že	právě	MŠMT	svou	nekoncepční	prací	současný	stav	vyvolalo.	
Veřejnost	 reaguje	 různě	 –	 uznává	 mzdové	 nároky	 učitelů,	 ale	 zároveň	 tvrdě	 kritizuje	

kvalitu,	či	 spíše	nekvalitu	mnohých	škol,	učitelů	 i	 samotného	vedení	 resortu.	 Jaký	 tlak	však	
ona	sama	vyvinula,	aby	se	školství	změnilo,	aby	nekvalita	nebyla	možná?	Neselhali	jsme	tady	
jako	společnost?	
Ministerstvo	 školství	 vydává	 za	 nalezení	 rezerv	 v	resortu	 omezení	 disproporcí,	 na	 které	

upozorňovaly	 podkladové	 studie	 již	 dávno,	 ale	 s	 kterými	 se	 včas	 a	 hlavně	 systémově	 nic	
nedělalo	 (ať	 už	 z	 důvodů	 politických	 nebo	 neschopnosti	 vypracovat	 ucelenou	 koncepci).	
Nebezpečí	je	nyní	v	účelových	krocích	zpět	–	v	návratech	ke	stavu,	který	by	poškodil	kvalitu	
vyučování	 a	 děti.	Mohlo	 by	 také	 jít	 o	 "pedagogický	Mnichov"	 (jak	 to	 výstižně	 pojmenoval	
jeden	kolega).	
V	 tuto	 chvíli	 není	 jasné,	 jak	 stávka	 dopadne,	 ale	 nejspíše	 nějakým	 "ušmudlaným"	

kompromisem.	Otázka	 je,	 jakým?	Dohoda,	kterou	navrhlo	ČMOSu	MŠMT,	nejen	nic	neřeší,	
ale	požehnává	ministerstvu	nesystémová	"úsporná"	opatření.	
Suma	sumarum	–	nepříliš	příjemný	pohled	do	zrcadla	nám	ukazuje,	že	žádná	transformace	

školství	 vlastně	 neproběhla,	 protože	 se	 nezměnil	 systém.	 Že	 "neviditelná	 ruka	 trhu"	 to	 ve	
školství	všechno	nezvládne.	Že	nepodpořena	a	nevyužita	zůstala	iniciativa	zdola,	a	na	druhé	
straně,	že	k	 inovativnímu	chování	nebyla	většina	učitelů	motivována.	Že	prostě	chybí	 jasná	
celková	koncepce.	
"Aby	 se	 dosáhlo	 trvalých	 výsledků,	 vyžaduje	 transformaci	 také	 manažment.	 Jedině	

osvícené	vedení	může	 totiž	efektivně	 transformovat...Hlavní	příčiny	ekonomických	porážek	
tkvějí	ve	slepotě	lidí,	kteří	řídí,	a	spolu	s	tím	v	jejich	nedostatečné	hybnosti.	Bylo	by	pošetilé	
čekat,	až	toto	poznání	dorazí	do	každé	vísky...Pro	vrcholový	manažment	se	stává	naprostou	
nutností	vyvolávat	angažovanost	a	oddanost	zaměstnanců	vůči	podniku,	jinak	se	může	stát,	
že	se	rozhodnou	přejít	jinam.	"	(J.	Jirásek:	Transformační	řízení.	Grada,	Praha	1993)	
Současné	školství	je	toho	jasným	důkazem.	
Co	nám	teď	zbývá?	
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Přiznejme	si,	že	jsme	odshora	dolů	na	mnoho	věcí	nebyli	připraveni.	Musíme	se	rychle	stát	
učícím	se	(nejen	učícím)	resortem	a	tvrdě,	kousek	po	kousku	na	všech	úrovních	pracovat	na	
skutečné	transformaci	školství	a	její	realizaci.	
Nikdo	snad	už	dnes		nepochybuje,	že	máme	zmeškáno.	
	

 Duben 1997 

TVRDÝ ŠROUB EKONOMIKY PROPÍCHL BALON SNŮ 
	
Až	je	mi	líto	všech	těch	učitelů,	kteří	v	dobré	víře	posílají	petice	a	otevřené	dopisy	ministru	

školství,	aby	upozornili,	kam	se	školství	řítí.		
Ministr	 i	 vláda	 mají	 jiné	 starosti.	 Jak	 zvládnout	 ekonomickou	 situaci,	 která	 se	 vyvíjí	

nedobře.	Výdaje	státního	rozpočtu	rostou	a	příjmy	klesají.	Ministerstvo	financí	chystá	už	po	
dvou	měsících	škrty	v	rozpočtu	jednotlivých	resortů,	ačkoli	se	neumí	postarat,	aby	byly	řádně	
vybírány	 daně	 od	 velkých	 dlužníků.	 Vláda	 se	 musí	 za	 každou	 cenu	 ubránit	 rostoucím	
mzdovým	 požadavkům	 různých	 nátlakových	 skupin.	 Čeká	 ji	 obtížná	 deregulace	 cen	
nájemného,	 plynu	 a	 energií.	 Hroutí	 se	 banky	 a	 vázne	 privatizace.	 Dovoz	 převažuje	 nad	
vývozem	a	naše	výrobky	 	nejsou	konkurenceschopné.	 Jinde	ve	 světě,	kde	si	dovedou	 	věci	
otevřeně	pojmenovat,	se	tomuto	stavu	říká	recese.		
Proto	 se	 podařilo	 ministru	 Pilipovi	 tak	 rychle	 prosadit	 ve	 	 vládě	 zvýšení	 úvazků	 učitelů	

a	v	parlamentním	 školském	 	 výboru	 optimalizaci	 sítě	 škol.	 Výbor	 a	 podvýbor	 sice	 třikrát		
o	ministerském	návrhu	"optimalizace"	rokovaly,	vznášely		spoustu	kritiky,	ale	nakonec	vzaly	
návrh	na	vědomí.		
Mezi	 jiným	 tu	 bylo	 řečeno,	 že	 nejde	 o	 optimalizaci	 sítě	 	 škol,	 ale	 o	 její	 přizpůsobení	

současným	 ekonomickým	 	 možnostem.	 Nikdo	 se	 však	 nezeptal,	 kdo	 je	 za	 tuto	 situaci		
zodpovědný.	Kdo	dopustil,	aby	síť	škol	narostla	neregulovaně		a	proplýtvaly	se	v	ní	finanční	
prostředky,	 které	 mohly	 být	 	 použity	 na	 mzdy.	 Lidé,	 kteří	 nechali	 vývoj	 živelnosti,	 kteří		
nepředvídali	 ekonomické	 dopady	 a	 nepostavili	 včas	 mantinely,	 	 na	 jednání	 v	 Parlamentu	
seděli	a	nikdo	je	k	odpovědnosti		nevolal.	Pan	ministr	při	svém	hladkém	projevu	plném	kliček		
a	smyček	pouze	lehce	připustil,	že	"do	jisté	míry	je	to	také		naše	chyba".	Čí	konkrétně?		
Bylo	mi	smutno,	když	jsem	sledovala	pana	poslance,	který	byl		v	minulém	volebním	období	

žhavým	propagátorem	liberalizace,	 	který	pak	uváděl	 její	procesy	přímo	na	ministerstvu	do		
chodu,	jak	si	při	jednání	čte,	viditelně	myslí	na	něco		jiného	a	debaty	se	nezúčastňuje.	Vůbec	
ho	nezajímalo,	jaký		je	výsledek	jeho	setby.	Vůbec	necítil	zodpovědnost.		
Těchto	věcí	bychom	si	měli	velmi	dobře	všímat.	Nenechat	se		napříště	omámit	tím,	co	kdo	

říká,	 ale	 ostře	 sledovat,	 co	 kdo	 	 dělá.	Od	 lidí	 námi	 voliči	 postavených	do	 funkcí	 vyžadovat		
zásadovost,	odpovědnost	a	profesionalitu.	Jen	ta	může	splnit		náš	společný	sen	o	prosperitě.	
Musíme	 si	 uvědomit,	 že	 doba	 "utahování	 opasků"	 teprve	 	 přichází.	 Ve	 zkušenějších	
ekonomikách,	 než	 je	 naše,	 přežívá	 	 ten,	 kdo	 umí	 –	 kdo	 je	 rychlejší,	 pružnější,	 tvořivější,		
efektivnější.	 Kdo	 umí	 najít	 zcela	 nová	 řešení	 a	 umí	 pro	 své	 projekty	 získat	 své	
spolupracovníky	a	partnery.	Kdo	sleduje		vývoj	a	neustále	se	učí.	
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Takoví	 lidé	 jsou	 i	 nás.	Není	 jich	 zatím	mnoho,	 ale	 existují.	 	 Bohužel	 jsou	 většinou	mimo	
politiku	 a	 exekutivu.	 Vedou	 	 k	 prosperitě	 své	 podniky	 a	 firmy,	 protože	 si	 počínají		
profesionálně.	 Ti	 by	měli	 v	 naší	 společnosti	 získávat	 stále	 	 vyšší	 kredit,	 těm	 bychom	měli	
v	budoucnu	 svěřovat	 vedení	 	 státu	 a	 tvorbu	 zákonů.	 Ne	 mluvkům	 bez	 páteře,	 morálky		
a	odpovědnosti,	 kteří	 sledují	 především	 své	 kariéry	 	 a	 zahlcují	 nás	 svými	 "pseudospory",	
místo	 aby	 odpovědně	 	 řešili	 problémy.	 Jestli	 to	 nebudeme	 umět	 jako	 občané	 	 rozlišit,	
skončíme	 špatně.	 Jestli	 nebudeme	 umět	 ve	 školách	 	 a	 na	 fakultách	 takové	 lidi	 vychovat,	
nezasloužíme	 si	 být	 	 učiteli.	 K	 tomu	 ale	 musíme	 být	 skutečnými	 profesionály	 na	 	 úrovni	
požadavků	doby	především	my	sami.	
	

 Květen 1997 

COŽ TAKHLE ZMĚNIT MINISTERSTVO? 
	
V	poslední	době	se	vytrácí	 iniciativa.	Mnoho	učitelů	začalo	 	pod	vlivem	tvrdých	opatření	

a	stále	 větší	 arogance	 	 ministerstva	 pochybovat,	 zda	 má	 vůbec	 jakákoli	 aktivita	 	 smysl.	
Jednání	 MŠMT	 s	 pedagogickými	 asociacemi	 a	 jejich	 	 koordinačními	 orgány	 je	 formální,	
nevstřícné,	 argumentace	 je	 	 nepřesvědčivá,	 k	 protiargumentům	 se	 nepřihlíží,	 statistické		
údaje	se	používají	účelově,	rozhoduje	se	čím	dál	víc		direktivněji.		
Každý	úspěšný	manažer	v	rozvinutých	ekonomikách	si	je	vědom,		že	aktivita	a	tvořivost	lidí	

je	největší	bohatství,	které	má	 	k	dispozici.	Ví,	že	 je	 jeho	prvořadým	úkolem	dát	 lidem	vizi,		
získat	je	pro	ni,	udělat	z	nich	své	partnery	a	opírat		prosperitu	o	jejich	tvůrčí	potenciál.	Tento	
recept	byl		použit	s	úspěchem	v	Japonsku,	v	USA,	Německu	a	dalších		zemích.	J.	Welch,	pod	
jehož	vedením	dosáhla	General	 Electric	 	nebývalého	 rozmachu,	 říká:	 "Po	 léta	 se	 lidské	 síly	
těžily	 	 tím,	 že	 se	 tlačilo,	 trestalo	 a	 odměňovalo.	 Ale	 síly	 lidské	 	 mentality	 se	 takto	
nevyvolávají.	 Je	 třeba	s	 lidmi	 jednat	 	 jako	s	 lidmi,	ne	 jen	 jako	s	nájemní	pracovní	 silou."	 Je		
zajímavé,	že	k	tomuto	poznání	došli		průmysloví	manažeři,	zatím	co	lidé,	řídící	u	nás		takový	
resort,	jako	je	školství,	činí	většinou	přesný	opak.		Historie,	ale	i	nepříliš	vzdálená	budoucnost	
nemilosrdně		zhodnotí,	nakolik	byla	u	nás	aktivita	a	tvořivost	pedagogů		(a	nejen	pedagogů)	
prohospodařena.	To	však	už	bude	pozdě...	
Tady	 by	 mohla	 být	 smutná	 tečka.	 Ale	 není.	 Ve	 společnosti,	 	 která	 se	 nazývá	

demokratickou,	 jsou	 ještě	 jiné	 možnosti.	 	 Nemusíme	 jen	 trpně	 čekat	 na	 milost	 shůry,	
nemusíme	být		"nevolníky	státu",	jak	řekl	nedávno	v	rozhlasové	besedě		Pavel	Bratinka.	Naše	
pedagogické	 asociace	 jsou	 články	 rodící	 	 se	 občanské	 společnosti.	 To,	 že	 současné	
ministerstvo	 	 k	 jejich	 názorům	málo	 přihlíží,	 není	 ještě	 důvodem	 k	 deziluzi	 a	 skepsi,	 a	 už	
vůbec	ne	k	pasivitě.	Musíme	si		uvědomit,	kam	jsme	se	posunuli	od	dob	totality	za	sedm	let		
činnosti	asociací.	Jako	jednotlivci	jsme	se	mnohému	naučili,	 	získali	jsme	spoustu	informací,	
učíme	 se	 chápat	 širší	 	 souvislosti,	 máme	možnost	 komunikovat	 s	 tvůrčími	 lidmi.	 	 Tvořivé	
školy	 tu	získaly	kontakty	na	sobě	podobné,	mohou	si	 	vyměňovat	zkušenosti,	vyjasňovat	si	
sporné	otázky,	vyšly	ze	 	stagnace	a	 izolace	–	 jsou	prostě	"in".	Původně	velmi	úzce	oborově	
zaměřené	 asociace	 se	 učí	 koordinovat	 své	 názory,	 	 pracovat	 v	 týmech,	 chápat	 stanoviska	
a	potřeby	druhých,	 	 postupovat	 společně.	V	poslední	době	 je	možno	vidět	 i	 snahu	 	hledat	
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shodné	 body	 a	 společný	 postup	 s	 dalšími	 sociálními	 	 partnery	 –	 s	 rodiči,	 obcemi,	
zaměstnavateli.	 Byla	 navázána	 	 spolupráce	 s	 poslanci	 Parlamentu,	 učíme	 se	 využívat		
zákonných	 možností.	 Leccos	 se	 už	 podařilo	 prosadit.	 Věřme,	 	 že	 postupně	 dosáhneme	
i	ustavení	nezávislých	 institucí,	 	 např.	Národní	 rady	pro	 vzdělávání	 či	 Pedagogické	 komory.	
Není	toho	tedy	tak	málo.		
Domnívám	se,	že	to	všechno	jsou	důvody,	abychom	nepropadali		únavě	a	malomyslnosti.	

Naše	 činnost	 tu	 přece	 není	 proto,	 aby	 na	 ní	 milostivě	 spočinul	 ministerský	 zrak	 či	 sluch.	
Notabene	 je-li	 pozice	 vlády	 (a	 tedy	 i	 ministra	 školství)	 v	 důsledku	 	 pozdního	 prozření	 ze	
sebeuspokojení	 a	 nadílky	 občanům	 	 v	 "balíčku"	 tak	 vratká.	My	 všichni	 směřujeme	 k	 lepší	
kvalitě	 	vzdělávání,	k	 lepší	 škole	pro	děti	a	studenty.	 Je	na	pováženou,	že	úřad,	který	za	ni	
odpovídá,	necítí	potřebu	 	postupovat	 společně.	 Jeho	 rozhodování	 je	 stále	 	 centralističtější.	
Tak	tedy	budeme	muset	dosáhnout	toho,	aby		se	dosavadní	centralistický	zákon	změnil,	aby	
v	 novém	 školském	 zákoně	 bylo	 jinak	 koncipované	ministerstvo	 bez	 	 tolika	 pravomocí,	 bez	
zřizovatelských	 funkcí,	 pružnější	 	 struktura	 správy	 s	 přímými	 toky	 peněz,	 s	 pravomocemi		
a	odpovědností	 přenesenými	 co	 nejníže.	 Školství	 (a	 nejen	 	 ono)	 přece	 nesmí	 být	 hříčkou	
politických	 a	 individuálních	 	 zájmů	 či	 nezájmů,	 profesionálních	 schopností	 či	 neschopností		
úředníků.	Budeme	k	 tomu	muset	najít	 cesty	s	vědomím,	že	 to	 	nebude	hned	zítra.	A	nebo	
zůstat	"nevolníky	státu"	a	jít		zase	okopávat	mrkev.	
	

 Červen 1997 

U NÁS V NEUMĚTELÍCH 
	
Komu	 dal	 Pánbůh	 úřad,	 tomu	 dal	 také	 rozum.	 U	 nás	 v	 Neumětelích	máme	malé,	 větší	

a	největší	Vůdce.	Budoucnost	nahlížejí	jen	z	hlediska	akutních	problémů	přítomnosti	a	hlavně	
svých	 vlastních	 cílů.	 Mají	 velké	 sebevědomí,	 neboť	 všechno	 vědí	 nejlépe	 a	 ukazují	 nám	
jedinou		správnou	cestu.	Protože	samostatně	myslícím	lidem	se	nedá		věřit,	rozhodují	o	všem	
z	centra.	Nejraději	mají	 loajální	 	a	poslušné	úředníky	s	 letitými	 zkušenostmi,	pokud	možno		
nižší	postavy	a	ducha,	než	má	sám	příslušný	Vůdce.		Hierarchii	úřadů	nemění,	neboť	se	již	po	
desetiletí		osvědčovala,	a	tak	počet	úředníků	utěšeně	narůstá.	Aby		podřízení	nebyli	bezradní	
a	 dezorientovaní,	 vybavují	 je	 neustálými	 novelami	 novel,	 nařízeními	 a	 pokyny,	 výklady		
pokynů	a	metodikami	výkladů.	(V	této	spleti	se	bohužel	už		někdy	nevyznají	ani	jejich	tvůrci.	
Pro	jiné	úředníky	je	vysvětlování	této	spleti	výhodným	obchůdkem.)	Postupně	naši	Vůdcové	
sice	zavádějí	počítačové	systémy,	ale	jelikož	myslí	tak	jako	dřív,	používají	vybraných	dat	spíše	
ke	 zpětnému	 zdůvodňování	 svých	 chyb,	 než	 jako	 podkladů	 pro	 rozhodování.	 	 Za	 největší	
nepříjemnost	pokládají	lidi,	kteří	se	nevejdou		do	žádné	připravené	škatulky	a	nedejbůh	mají	
odlišný	názor.		Nikdy	se	totiž	neví,	co	se	od	nich	dá	očekávat.	Nejlepší		jsou	podřízení,	kteří	
nemyslí	 a	 plní.	 Tuto	 jejich	 přednost	 	 není	 třeba	 kazit	 nějakým	 vzděláním.	 A	 taky	 to	 stojí	
zbytečné		peníze.	Naši	Vůdcové	opravdu	pečují	o	svěřené	rezorty,	aby		do	nich	žádný	větérek	
novot	 nezafoukl,	 a	 o	 své	 kamarády,	 aby	 	 si	 co	 nejvíce	 nahospodařili.	 Proto	 nemohou	
pochopit,	proč		jejich	obliba	a	důvěra	nevděčných	občanů	k	nim	stále	klesá.		
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V	 sousedních	 Umětelích	 nehledají	 silné	 Vůdce,	 ale	 vůdčí	 typy	 –	 osobnosti	 s	 rozhledem,	
znalostmi	 a	 morálními	 kvalitami,	 které	 dovedou	 vést	 lidi.	 Tyto	 osobnosti	 obvykle	 uvažují	
o	budoucnosti	 nejen	 z	 hlediska	 pravděpodobnosti,	 ale	 přemýšlejí	 i	 o	 tom,	 co	 bude	 vůbec	
možné	 a	 myslitelné.	 Umějí	 	 vytvořit	 vize	 a	 strategie,	 samozřejmě	 s	 větším	 množstvím		
alternativ,	 které	 spíše	 jen	 otvírají	 cesta.	 Pro	 své	 strategie	 dovedou	 získat	 a	 nadchnout	 lidi	
tím,	 že	 s	 nimi	 komunikují,	 přesvědčují	 je	 a	 snaží	 se	 zúročit	 jejich	 	 energii.	 Chytrých	 lidí	 se	
neobávají,	ale	vyhledávají	je	a	dokonce	se	snaží	pro	ně	najít	to	nejsprávnější	místo.		Snaží	se,	
aby	 organizační	 struktura	 byla	 pružná,	 a	 proto	 co	 nejjednodušší.	 Vytvářejí	 autonomní	
"buňky"	a	svěřují	 jim	pravomoci	a	samozřejmě	 i	odpovědnost,	protože	vědí,	 že	 	nejlépe	se	
rozhoduje	tam,	kde	problém	vzniká.	S	počítači		a	Internetem	jsou	kamarády,	protože	chápou,	
že	 informace	 a	 korekce	 přes	 opravdu	 nezávislé	 názory	 jsou	 nesmírným	bohatstvím.	Umějí	
využívat	 data	 k	 analýzám	 jak	 zpětně,	 tak	 směrem	 dopředu.	 Ovšem	 za	 největší	 kapitál	
považují	 tvořivé	schopnosti	všech	 lidí	ve	svěřeném	ranku.	Teprve	 jejich	 	 spojením	se	může	
dosáhnout	 změny	 k	 lepšímu.	 Proto	 se	 snaží,	 aby	 všichni	 jejich	 lidé	 měli	 slušné	 příjmy,	
perspektivy	 pro	 	 rozvoj	 vlastní	 osobnosti	 a	 aby	 se	 jim	 sama	 práce	 stala	 motivací	
a	seberealizací,	 neboť	 sdílejí	 společné	 cíle.	 To	 je	 také	 kromě	 vytváření	 strategií	 hlavním	
úkolem	 vůdčích	 	 osobností.	 Umějí	 seskupovat	 podřízené	 do	 různých	 týmů	 podle	 povahy	
řešeného	 problému	 a	 tím	 umožňují	 jejich	 schopnosti.	 	 Nelitují	 peněz	 na	 jejich	 vzdělávání	
a	svým	 stylem	 práce	 	 a	 znalostmi	 jsou	 pro	 ně	 nejlepšími	 učiteli.	 Dbají	 o	 dodržování	 etiky,	
pěstují	 otevřenost,	 vzájemnost	 a	 odpovědnost.	 Vyplácí	 se	 jim	 to	 –	 přesvědčili	 se,	 že		
participativní	 ekonomika	 je	 nejefektivnější.	 Nemusí	 pak	 	 zpětně	 "optimalizovat"	 pomocí	
různých	dárkových	 "balíčků".	 	Na	druhé	 straně	 se	nebojí	 krizí	 a	 dokáží	 se	 s	 nimi	 vyrovnat.		
(Patří	 to	u	nich	dokonce	 k	 řídícím	předpokladům.)	A	pokud	 to	 	 nedokáží,	 dovedou	přiznat	
porážku	a	se	ctí	odejít.	Proto	se		jich	občané	mohou	i	nadále	vážit.		
Tak	nevím	–	přestěhovat	se	do	Umětel,	nebo	u	nás		v	Neumětelích	začít	jinak	vybírat	lidi?	

A	všichni	se	hodně		a	hodně	učit.	Co	myslíte?	
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DOBA GRUŠOVSKÁ 
	

Září  1997 

ČESKÝ CHARAKTER SE VZNÁŠÍ NAD VODAMI 
	
Události	 letošních	prázdnin	pořádně	zamíchaly	našimi		hodnotami.	Nejkrutěji	v	oblastech	

záplav.	 Když	 jde	 o	 život	 vlastní,	 o	 životy	 blízkých,	 o	 ztrátu	 domova	 a	 všeho,	 co	 souvisí	
s	identitou,	o	zničení	výsledků	lidské	práce	a		usilování,	pak	se	najednou	dosavadní	problémy	
scvrkávají	a		připadají	směšné.		
Tato	 měřítka	 dolehla	 i	 na	 nás,	 kteří	 jsme	 vodní	 apokalypsu	 sledovali	 jen	 zpovzdálí.	

Najednou	jako	bychom	se	styděli	nad	čímkoli	naříkat	ve	srovnání	s	tím,	co	prožívali,		prožívají	
a	budou	 ještě	 prožívat	 naši	 spoluobčané.	 Jako	 	 bychom	 se	 styděli	 i	 radovat.	Nade	 vším	 se	
vznášelo	memento		pomíjivosti.	Události	záplav	se	staly	jakýmsi	celonárodním	testem	(nebo		
trestem?).	 Testem	 úředníků	 a	 odpovědných	 pracovníků	 a	 jejich	 	 kompetentního	 jednání	
v	krizových	 situacích,	 testem	 ochranných	 systémů,	 ale	 i	 testem	 lidských	 charakterů	
a	morálních	hodnot	společnosti.	V	kritických	situacích	padají	slupky	a	vše	se	obnažuje.	Ať	už	
je	 to	 odvaha,	 	 obětavost,	 lidská	 solidarita	 stovek	 lidí,	 kteří	 šli	 a	 pomáhali	 přímo	 a	 nebo	
alespoň	sbírkami,	či	silný	vztah		k	místu	a	vytrvalost	těch,	kteří	se	snaží	na	troskách		obnovit	
svůj	 někdejší	 domov	 bez	 ohledu	 na	 námahu,	 pocit	 opuštěnosti,	 mraky	 komárů,	 hnilobný	
pach	stojatých	vod		a	nebezpečí	infekcí.		
Vyplavaly	však	na	povrch	i	jiné	vlastnosti.	Sobectví,		neukázněnost,	zbytečná	rizika,	pokusy	

obohatit	 se	 na	 těch	 nejpostiženějších	 rabováním	 a	 falešným	 pojištěním,	 voyerství		
povodňových	"turistů",	kteří	se	 jezdili	vzrušovat	pohledem		na	cizí	neštěstí,	obyčejná	závist	
a	řevnivost	mezi	 	postiženými	při	 rozdělování	pomoci,	někdy	 i	neschopnost	 	pomoc	účinně	
a	rychle	rozdělit.	Co	říci	o	místních	lidech,		kteří	sedí	v	hospodě,	zatímco	o	kousek	dál	cizí	lidé		
pomáhají	na	úkor	své	dovolené	odklízet	trosky?		
To	všechno	jsme	my,	Češi	a	Moravané.	Národ	tak	trochu		namyšlený,	tak	trochu	sám	sebe	

klamající	 falešnou	 představou	 o	 svých	 kvalitách.	 Jak	 je	 vidět,	 naše	 morálka	 je	 více		
zdevastovaná,	 než	 jsme	 si	 přiznávali.	 Totalitní	 postoj	 "Kdo	 	 nekrade,	 okrádá	 rodinu"	
a	švejkovská	 vynalézavost	 podvodníků	 	 se	 nezastavily	 ani	 před	 katastrofou.	 Natolik	 jsou		
v	některých	 z	 nás	 zakořeněny.	 Tito	 lidé	 by	 měli	 být	 nejen	 co	 	 nejpřísněji	 potrestáni,	 ale	
veřejně	ostrakizováni.		
Nejhorší	 je,	 že	nás	při	 tom	všem	 sledovaly	 naše	děti.	 Jaký	 	 jsme	 jim	dali	 příklad?	Dobrý	

i	špatný.	 Konkrétní	 činy	 jsou	 stokrát	 výmluvnější	 než	 přednášky	 při	 občanské	 výchově.		
Přesto	bychom	my	učitelé	měli	o	těchto	věcech	s	dětmi		a	studenty	hovořit	a	hledat	nějakou	
formu	pomoci	postiženým		školám.	Nejhorší	 je	nevšímavost	k	cizímu	neštěstí	 	a	bezcitnost.	
Měli	 bychom	mluvit	 i	 o	 globálních	 rozměrech	 	 věcí.	 To,	 co	 je	 u	 nás	 katastrofou	 století,	 je	
v	jiných		částech	světa	zážitkem	každoročním.	Mluvme	o	souvislostech		ekologických,	o	tom,	
jak	si	pomáhá	příroda	a	kolik	viny	mají		necitlivé	zásahy	člověka	do	jejích	systémů.	Zeptejme	
se	dětí,	co	prožily,	co	vědí,	co	si	o	tom	myslí.	Možná,	že	se		budeme	divit,	jak	jsou	všímavé.	
Pomáhejme	jim	budovat		správnější	hierarchii	hodnot,	než	byla	ta	dosavadní.		
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Doba	nás	 vůbec	 všestranně	 testuje,	 nezdá	 se	 vám?	Učitele	 nevyjímaje.	 A	 proto	 dík	 těm	
kolegům,	 kteří	 v	 nebezpečných	 	 situacích	 zachraňovali	 děti,	 vybavení	 škol,	 bránili	 školní	
majetek	před	rabováním	a	odstraňovali	následky	záplav	bez		ohledu	na	riziko	a	na	to,	že	mají	
dovolenou.	(I	nový	pan	ministr	to	ocenil.)		
Vážení	kolegové	z	postižených	škol!	Pokud	vám	můžeme	my		ostatní	něčím	pomoci,	ozvěte	

se	 s	 konkrétní	 výzvou	 do	 	 Učitelských	 listů.	 Můžeme	 zprostředkovat	 burzu	 učebních		
a	školních	pomůcek,	knih	a	učebnic.	Vždyť	existují	školy,		kterým	ubývá	dětí	a	mají	přebytky	
toho,	čeho	vám	se		nedostává.	Dejte	o	sobě	vědět.	A	vydržte	–	zase	bude	líp!		
Myslíme	na	vás.	
	

 Ří jen 1997 

BITVA O VZDĚLÁVÁNÍ ZAHÁJENA? 
	

aneb	Učící	se	učitelé	
	
Každý	normální	učitel	(nikoli	lenoch)	jistě	přivítal,	že		nový	ministr	školství	Jiří	Gruša	si	vytkl	

jako	svůj	úkol	 	přesvědčit	politiky,	veřejnost	i	média	o	nesmírném	významu		vzdělávání	pro	
budoucnost	státu	i	jednotlivce,	o	tom,	že	vzdělanost	je	ekonomickou	kategorií	první	velikosti.		
Důvody,	které	 jsou	nabíledni,	 jsou	více	než	pádné:	blížící	 	 se	vstup	do	Evropské	unie,	do	

NATO,	otevření	 celého	našeho	 života	mezinárodnímu	vlivu	a	 konkurenci,	 dilema,	 zda	 jsme	
schopni	 ekonomicky	 obstát,	 či	 se	 staneme	 zásobárnou	 levných	 pracovních	 sil.	 To	 vše	
v	horizontu	nejbližších	deseti	let	se		zastaralým	školským	systémem	střiženým	podle	potřeb		
minulosti,	 s	 učiteli	 připravovanými	 předávat	 po	 celý	 život	 (tehdy)	 neměnné	 pensum	
vědomostí	ze	svého	oboru.		
Konečně	 je	 někdo	 z	 politiků	 ve	 výkonné	 funkci	 ochoten	 nést	 kůži	 na	 trh	 ve	 sporu	

s	ekonomy,	kteří	vidí	stále	 jen	peníze	až	první	v	řadě.	Všichni	víme,	že	peněz	dost	není,	ale	
vidíme	také	černé	díry,	do	kterých	se	již	roky	za	nečinného	přihlížení	zodpovědných	činitelů	
a	zákonodárců	 ty	 nemnohé	 	 prostředky	 propadají	 (bohužel	 i	 uvnitř	 samotného	 školství).	
I	v	rozvojových	zemích	už	pochopili,	že	peníze	vložené	do		vzdělávání	jsou	investicí	státu	do	
budoucnosti.	Jen	u	nás		jako	by	měli	politici	klapky	na	očích,	uších	i	na	mozku.		Využívání	děr	
v	 zákonech	 kvete.	 Šetří	 se	 kampaňovitě	 a	 často	 na	 nepravém	 místě.	 Priority	 se	 měří	
momentálními	 potížemi	 a	 délkou	 volebního	 období.	 (Efekt	 vzdělávání	 je	 ovšem	 až		
dlouhodobý...)		
Ministr	Gruša	hovoří	o	učícím	se	učiteli	jako	základním		předpokladu	změny,	o	jeho	klíčové	

úloze	v	postmoderní		a	postindustriální	společnosti.	Učitelé,	kteří	takto	cítí	již	dávno,	pookřáli	
–	 konečně	 někdo	 z	 vládních	 politiků	 dal	 za	 pravdu	 jejich	 snažení!	 Podívejme	 se	 však,	 jaké	
podmínky	pro	učícího	učitele	vytvořili	ministrovi	předchůdci:		
Motivace	 učitelů	 ke	 vzdělávání	 není	 trendem	 ministerstva	 školství,	 ale	 závisí	 zcela	 na	

osvícenosti	 a	 dobré	 vůli	 ředitelů	 školských	 úřadů	 a	 škol.	 Podobně	 je	 to	 s	 finančním		
odměňováním	vzdělávajících	 se	učitelů	odlišně	od	 těch,	 kteří	učí	naprosto	 rutinně.	Mnoho	
ředitelů	 dá	 raději	 všem	 stejně,	 aby	 se	 vyhnuli	 problémům	 ve	 sboru	 (a	mimo	 to	 peněz	 na	
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rozlišení	 je	čím	dál	méně).	Někteří	učitelé	přesto	 jezdí	na	 	kursy	a	workshopy,	často	pouze	
z	vlastní	 vůle,	 za	vlastní	 	peníze	a	ve	 svém	volném	čase.	 Letošní	 zvýšení	úvazků	a	uvolnění	
vázanosti	 peněz	 na	 vzdělávání	 bylo	 však	 zřejmě	 	 poslední	 ranou.	 Ředitelé	 odhlašují	 účast	
svých	lidí	na	vzdělávacích	kursech	i	objednávky	odborné	literatury		a	časopisů.	Není,	kdo	by	
případně	 suploval,	přednost	musí	 	 dostat	 základní	existenční	 výdaje	 školy	–	 topení,	 světlo,		
platy,	 učebnice	 pro	 děti.	 Práce	 mnoha	 lidí,	 kteří	 se	 ve	 	 vzdělávacích	 centrech,	
nakladatelstvích	a	dalších		institucích	snažili	připravovat	učitelům	to	nejlepší,	jde	do		ztracena	
a	 jistě	 se	 brzy	 promítne	 i	 ve	 slábnoucí	 nabídce.	 Program	 ExTra,	 který	 umožňoval	 různé	
zajímavé	projekty	škol	 	a	zařízení,	byl	zrušen.	Program	Učitel	byl	odložen	k	 ledu.	Koncepce	
vzdělávání	nebyla	po	roce	1989	ve	vládě	ani		v	parlamentu	dosud	nikdy	projednávána.		
Jak	 je	 vidět,	 ani	 vzdělávání	 učitelů	 se	 neobejde	 bez	 celkové	 	 koncepce	 a	 bez	 peněz.	

Nemnozí	 nadšení	 učitelé	 v	 PAU	 a	 v	 různých	 asociacích	 pracují	 svépomocně	 na	 svém	
vzdělávání	 	 již	 sedmý	 rok.	 Co	 však	 budou	 dělat	 teď,	 když	 je	 škola	 	 neuvolní	 a	 na	 režii	 jim	
nepřispěje?	Kolik	z	nich	bude	při		rostoucích	životních	nákladech	muset	dát	přednost	nákupu	
bot	pro	vlastní	děti	nebo	zaplacení	inkasa?	Dobrovolná	aktivita		je	skvělá	věc	a	zaplaťpánbůh	
za	 ni.	 Ale	 podmínky	 pro	 	 vzdělávání	 svých	 učitelů	 musí	 vytvořit	 také	 stát.	 Jestli	 	 chce	
v	budoucích	 letech	 ekonomicky	 přežít,	 musí	 počítat	 s	 investicemi	 do	 vzdělávání	 a	 do	
vzdělávání	 učitelů	 v	 první	 	 řadě.	 Musí	 v	 něm	 být	 systém,	 musí	 být	 vytvořeny	 podmínky		
a	musí	se	promítat	i	do	uznání	a	oceňování	vzdělávajících	se		lidí.		
Doba	 nazrála.	 Držme	 svému	 ministrovi	 palce,	 aby	 zvolil	 na	 	 správných	 místech	 pádné	

argumenty,	 aby	 se	mu	podařilo	 	 prolomit	 dosavadní	 krátkozrakost	 v	myšlení	 představitelů		
společnosti.	Jinak	to	všechno	budou	(sice	krásná,	ale	jen)		SLOVA,	SLOVA,	SLOVA...	
	

Listopad 1997 

TRPKÉ PROBUZENÍ 
	

"Problémy	 výchovy	 a	 vzdělávání	 jsou	 pouze	 reflexí	
nejhlubších	 problémů	 naší	 doby.	 Nemohou	 být	 vyřešeny	
organizačními	 opatřeními,	 administrativou,	 ani	 finančním	
rozpočtem,	 byť	 význam	 těchto	 činitelů	 nelze	 popírat.	 Trpíme	
metafyzickou	nemocí	a	léčba	musí	proto	mít	také	metafyzickou	
podobu.	 Výchova,	 která	 opomíjí	 objasňovat	 základní	
přesvědčení	 a	 životní	 hodnoty	 (filosofii	 života),	 je	 pouhým	
tréninkem	anebo	opečovávaním.	Neboť	je	to	právě	naše	životní	
filosofie	(central	conviction),	která	je	v	nepořádku."		
(E.	F.	Schumacher:	"Small	is	Beautiful")	

V	současné	době	prožívá	asi	většina	z	nás	silnou	deziluzi.		Deziluzi	z	politiky	a	politiků.	Stále	
více	se	obnažuje	kritický	stav	ekonomiky.	Krutě	se	nám	vymstila	touha	velké	části	společnosti	
po	rychlém	zvýšení	životní	úrovně.		Rychlosti	bylo	dosaženo	za	každou	cenu,	za	cenu,	že	se	
na		začátku	"na	pět	minut	zhaslo".	A	tento	právní	"neřád"	trvá	vlastně	dodnes.	Proto	nejvíce	
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zbohatla	skupina	lidí	bez	skrupulí,	 lidí,	kteří	často	využili	kontaktů	z	minulosti	k	rozchvácení	
majetků.		
Cena,	kterou	jsme	za	rychlost	zaplatili,	je	rozvrat	hodnot	a	krize	důvěry.	Je	ovšem	otázka,	

jaké	byly	v	této	společnosti	hodnoty	před	listopadem	1989.	Bylo	vůbec	co	rozvrátit?	Většina	
z	nás	nějak	přežívala	ve	stávajícím	systému.	Největší	hodnotou	bylo	zřejmě	soukromí.	Úniky	
na	chaty	a	chalupy	se	staly	celonárodním	životním	stylem.	Nic	proti	soukromí	a	přírodě.	Ale	
je	varující,	že	se	tento	trend	začíná	obnovovat.		
Politiky	 unavený	 občan	 opět	 začíná	 unikat.	 Dokonce	 začíná	 i	 nostalgicky	 vzpomínat	 na	

doby	minulé.	 Totalitní	 stát	 věděl,	 že	dá-li	 lidem	 zaručenou	práci,	 levné	potraviny	 a	 levnou	
zábavu,	 bezplatné	 zdravotnictví	 a	 školství	 a	 relativní	 jistoty,	 nebudou	 se	 vzpouzet.	 K	 tomu	
přispívala	jednotná	ideologie,	jednotné	(notně	cezené)	informace.	"Jednota"	a	"jistota".	Jak	
prosté!	 Téměř	 nic	 nenarušovalo	 život	 v	 ochranné	 bublině.	 Nebylo	 třeba	 se	 rozhodovat.	
Politická	 garnitura	 byla	 nekritizovatelná	 a	 vlastně	 neovlivnitelná.	 Rozhodovala	 za	 nás.	 Vší	
silou	udržovala		systém,	který	se	však	přesto	začínal	ekonomicky	hroutit.		
Dá	se	tady	mluvit	o	hodnotách	života?		
Dnešní	 deziluze	 vyplývá	 také	 z	 toho,	 že	 jsme	 se	 zase	 dali	 ošálit.	 Tak	 silně	 jsme	 si	 přáli	

změnu,	že	jsme	ani	nepřemýšleli	o	tom,	že	za	všechno	se	platí.	Že	na	lepší		životní	úroveň	si	
napřed	musíme	vydělat.	Že	transformace	bude	bolet.	Že	bude	od	nás	vyžadovat	také	rizika	
a	tvrdou	 práci	 na	 sobě	 samých.	 A	 že	 také	musí	mít	 právní	 a	morální	 rozměr.	 Nebyli	 jsme	
ostražití.	 Spoléhali	 jsme	 po	 svém	 zvyku,	 že	 otec	 stát	 a	 matka	 vláda	 všechno	 zařídí.	
Nereagovali	jsme		na	varovné	signály.	Nedostatek	práva	nás	netížil.	A	teď	se	divíme.		
Současný	 stav	 není	 selháním	 transformace.	 Je	 selháním	 lidí	 	 a	 odhalením	 nepravdivosti	

některých	 jimi	 hlásaných	 myšlenek.	 To	 však	 není	 důvod	 vrátit	 se	 do	 ochranné	 náruče	
ideologie		minulé.	(Ani	není	ke	komu	–	všichni	protagonisté	dávno	úspěšně	podnikají...)	
Základ	změn,	které	se	odehrály,	dává	možnost	začít	nový	život.	Ale	to	bychom	si	nejprve	

museli	 přiznat	míru	morální	devastace	 společnosti.	Vždyť	 četní	naši	 spoluobčané,	 kteří	 tak	
dovedně	využívají	nedostatku	práva,	 jsou	 jedni	 z	nás.	 	A	 své	 "hodnoty"	–	peníze,	majetek,	
úspěch	za	každou	cenu	–	předávají	svým	dětem.		
Obnova	 hodnot	 musí	 mít	 filosofický	 základ.	 Bude	 obtížná	 a	 bude	 trvat	 dlouho.	 Je	 však	

třeba	 o	 ní	 diskutovat,	 alespoň	 stejně	 silně	 a	 stejně	 často,	 jako	 to	 dělají	 politici	 o	 svých		
pseudosporech.	 My	 učitelé	 máme	 v	 ní	 svou	 nezastupitelnou	 roli.	 Učitelé	 byli	 vždycky	
předavateli	 hodnot.	 K	 tomu	bychom	 si	 však	měli	 provést	 důkladnou	 sebereflexi.	 Jaké	 jsou	
naše	osobní	hodnoty?	 Jsou	 jiné	než	u	většiny	společnosti?	Nebo	 jsou	stejné?	Potřebujeme	
my	sami	svou	vnitřní	transformaci?		Nebo	vystačíme	s	tím,	jací	jsme?		
Co	signalizují	houstnoucí	útoky	proti	přívržencům	změn	ve		školství?	
	

Prosinec 1997 

VYČKÁVÁNÍ 
	
Vládní	 křesla	 od	 nejvyššího	 počínaje	 se	 otřásají,	 ruch	 	 nedočkavců	 v	 zákulisí	 je	 stále	

zřetelnější.	Schválení	rozpočtu	na	rok	1998	je	velkým	a	zásadním	otazníkem.	Jen	ministr	Pilip	
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urputně	pracuje	a	zachraňuje,	co	se	dá.	 Je	otázka,	zda	chvályhodné	spravování	děravé	sítě	
finančních		zákonů	a	předpisů	stačí	namlsané	dravé	ryby	ještě	zadržet.		
Také	 na	 MŠMT	 se	 pracuje.	 Ministr	 Gruša	 začal	 velkým	 úklidem	 v	 Karmelitské.	 Provádí	

reorganizaci	 ministerstva,	 aby	 bylo	 funkčnější	 a	 průchodnější.	 Mění	 se	 kompetence	
a	podřízenosti.	Mění	se	špičkový	management.	Možná	by	měl		pan	ministr	sáhnout	i	dolů,	do	
úřednických	 vrstev	 usazených	 20-30	 let.	 Špičky	 už	 se	 za	 posledních	 sedm	 let	 měnily		
mnohokrát,	 ale	 zatuchlý	duch	 kanceláří	 zůstává.	Možná	by	 se	našli	 schopní	 lidé	 z	 regionů,	
kteří	 by	 uměli	 představy	 	 ministra	 a	 náměstků	 také	 prosazovat.	 (Jak	 se	 říká:	 Starého	 psa	
novým	kouskům	nenaučíš.)		
Na	našem	školském	dvorečku	panuje	nejistota	a	vyčkávání.	Také	únava	a	vyhoření.	První	

pozitivní	 signály	 nového	 ministra	 totiž	 rychle	 utichly.	 Kdo	 ví,	 jak	 to	 všechno	 dopadne.	
Odpůrci	 změn	 (asi	 pod	 vlivem	 nadějí	 na	 výměnu	 tváří	 v	 politice)	 pookřáli.	 Také	 některé	
školské	úřady	a	inspekce	se	nenápadně	vracejí	k	jednotné	škole.	(Co	jiného	znamená	tlak	na	
školy,	 aby	přecházely	na	 vzdělávací	 program	Základní	 škola?)	 Když	ono	 se	 to	 jednotné	 tak	
krásně	kontroluje!		
"Tak	nějak"	pořád	čekáme,	jak	to	ti	nahoře	dohodnou.	A	to	je	chyba.	Vyčkávání	 je	ztráta	

času.	A	čas,	jak	známo,	nečeká.	Nebude	čekat	ani	Evropská	unie.	Buď	budeme	schopni	kromě	
vyhlašování	vstupu	do	Evropy	také	pro	to	něco	udělat,	nebo	budeme	mít	smůlu.	Sjednocená	
Evropa	 představuje	 velký	 ekonomický	 prostor,	 vzniká	 největší	materiální	 základna	 	 výroby	
a	obchodu.	 Malý	 osamocený	 stát	 nemůže	 obstát,	 musí	 se	 integrovat.	 Musí	 se	 naučit	
podřizovat	 společně	dohodnutým	pravidlům.	Harmonizovat	politická,	ekonomická,	 sociální,		
ekologická,	 právní	 a	 správní	 pravidla	 nebude	 ovšem	 snadné.	 Začíná	 se	 od	 sjednocování	
práva,	 na	 které	 čeká	 více	 než	 	 tisíc	 platných	 předpisů.	 Musí	 proběhnout	 reforma	 státní	
a	veřejné	 správy.	 Naráží	 se	 na	 nízkou	 úroveň	 komunikace	 našich	 lidí,	 palčivý	 nedostatek	
kompetencí,	neznalost	jazyků.	Ve	všem,	v	čem	jsme	horší,	budeme	vystaveni	neomezenému	
náporu.	Volný	přístup	na	společný	 trh	bude	znamenat	 také	 tlak	 tohoto	 trhu,	 tlak	 i	na	 trhu	
pracovních	sil.	Výkonnost	naší	ekonomiky	je	přitom	zatím	45-50%	průměrné	výkonnosti	zemí	
EU.		
Jen	 zdánlivě	 se	 to	 všechno	 netýká	 školství.	 Kde	 jinde,	 než	 ve	 školách	 a	 ve	 vzdělávání	

dospělých	se	mohou	 lidé	rychle	naučit	vyrovnávat	s	 rostoucími	nároky	a	 riziky,	 získat	nové	
kompetence,	 flexibilitu,	 návyk	 celoživotního	 učení?	 My	 všichni	 (včetně	 nás	 učitelů,	 nebo	
dokonce	především	učitelé)		se	musíme	naučit	žít	v	otevřené	společnosti,	žít	s	jinými	národy	
a	etniky	a	spolupracovat.	Stále	většího	významu	nabývá	výchova	a	sebevýchova.	Výchova	ke	
všem	 těmto	 	dovednostem	a	výchova	ke	kulturním	a	morálním	hodnotám.	 	 Zatím	 jsme	 se	
v	tom	moc	nevyznamenali.	
Tak	na	co	čekáme?	Jediným	východiskem	je	aktivní	spoluúčast		každého	z	nás.	
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DOBA SOKOLOVSKÁ 
	

Leden 1998 

JSME SCHOPNI PROZŘENÍ? 
	
Vaříme	 se	 v	 kotli	 politické	 krize.	 Jsme	 svědky	 selhání	 vládnoucí	 elity,	 jejích	 priorit	

a	pohledů	 na	 řešení	 problémů.	 Jsme	 svědky	 nekritičnosti,	 zaslepenosti,	 obludného	
sebevědomí,	z	nichž	vyplývá	 lpění	na	moci	bez	ohledu	na	morální	a	etickou	rovinu	situace.	
Provalené	podvody	se	většině	nejeví	(bohužel	ani	řadovým	straníkům	a	voličům)	jako	důvod	
k	 okamžitému	 odchodu	 zodpovědných	 osob	 z	 politické	 scény.	 Dodržování	 pravidel	
neexistuje,	vítězí		snaha	je	účelově	měnit.	Jakákoli	analýza	je	považována	za		osobní	útok.	
Několik	 desetiletí	 vlády	 nekritizovatelných	 vůdců,	 dogmatismu,	 manipulací	 veřejného	

mínění	 a	 demagogie	 nesou	 svoje	 jedovaté	 ovoce.	 Stranický	 princip	 prorostl	 opět	 až	 dolů.	
Mnozí	lidé,	jako	by	si	odvykli	samostatně	myslet,	setrvávají	ve	slepé	víře	v	"moudré	vůdce".	
Nehodnotí	je	podle	činů,	ale	podle	slov	a	svých	vlastních	přání,	která	do	těchto	vůdců	vložili.	
Ideologie	stále	vítězí	nad	racionálním	rozumem	a	morálními	hodnotami.		
Krize	však	mohou	být	také	okamžiky	pravdy	a	posunu	vpřed	směrem	ke	světlu.	Jen	musí	

nastat	sebereflexe.	Nemilosrdný		pohled	do	vlastního	nitra:	Co	jsem	chtěl?	Co	jsem	sliboval	
lidem?	Co	jsem	chtěl	doopravdy?	Co	jsem	ze	svých	slibů	splnil?	Na	co	mám	a	na	co	nemám?	
V	čem	jsem	udělal	chybu?	Jsem	oprávněn	dál	takto	pokračovat?	Za	koho	vlastně	mluvím?	Co	
musím	změnit,	abych	si	zachoval	tvář?		
Nemám	teď	na	mysli	jen	politiky	a	politické	strany.	Mám	na	mysli	každého	z	nás.	Politická	

krize	 odkryla	 také	 nahotu	mnoha	dalších	 rovin.	 V	 souvislostech	 politického	divadla	 špiček,	
které	 sledujeme,	 bychom	 se	měli	 	 zamyslet	 všichni	 nad	 svou	 rolí	 v	 oblasti,	 kde	 působíme.	
V	naší	 třídě,	 škole,	úřadu,	organizaci,	 funkci.	 Jak	 jsme	my	přispěli	 k	 tomu,	 že	nedochází	 ke	
kýžené	prosperitě	v	žádné	z	oblastí	života	společnosti.	Tedy	ani	ve	školství.		
Výroční	zpráva	České	školní	inspekce	o	školním	roce	1996/97	je	alarmující.	"Upozorňuje	na	

přestárlé	pedagogické	sbory,	na	odchody	kvalifikovaných	a	zkušených	učitelů	mimo	školství,	
na	 vysoký	 podíl	 nekvalifikované	 výuky	 ve	 školách,	 na	 problémy	 základních	 škol	 vznikající	
v	souvislosti	 	 s	odchodem	žáků	s	 lepším	prospěchem	na	víceletá	gymnázia,	na	"boj	o	žáky"	
v	přijímacím	 řízení	 ke	 studiu	na	 středních	 školách,	na	 růst	agresivity	a	hrubého	chování	 ve	
školách	a	školských	zařízeních,	na	obecně	setrvávající	stav	výuky,	kdy	dominuje	kvantita	nad	
kvalitou,	encyklopedické	vědomosti	a	 znalosti	nad	 rozvojem	 logického	myšlení	a	 chápáním		
principů."	(Citováno	z	informace	ČŠI	pro	tisk.)		
Je	 zbytečné	 říkat,	 že	 jsme	 na	 to	 již	 dávno	 upozorňovali.	 Teď	 to	 máme	 zobecněno	

a	doloženo	v	 závěrech	 z	deseti	 tisíc	 loni	provedených	 inspekcí	na	 školách.	 Snad	 je	 to	dosti	
průkazné.	Snad	to	námi	konečně	otřese.	Snad	nás	to	konečně	přivede	k	sebereflexi.		
Nás	 učitele	 nevyjímaje,	 ale	 hlavně	 nás	 –	 řídící	 pracovníky.	 Ředitele	 škol,	 funkcionáře	

vysokých	škol,	pracovníky		školských	úřadů,	inspektory,	ministerské	úředníky,	poslance,		ale	
i	prezidenty	 a	 předsedy	 pedagogických	 asociací,	 sdružení	 a	 také	 funkcionáře	 odborů.	
Nemůžeme	 všechno	 svalovat	 jen	 na	 vládnoucí	 špičku,	 která	 bohužel	 vzdělávání	 totálně	



	 53	

podceňuje.	I	my	jsme	byli	zodpovědni.	Udělali	jsme		v	minulých	sedmi	letech	všechno	dobře?	
Byly	naše	postupy	správné?	Osvědčily	se?	Nebyl	náš	úhel	pohledu	příliš	úzký		a	omezený?	My	
jsme	přece	zodpovídali	za	svěřené	kompetence,	za	vedení	a	usměrňování	našich	podřízených	
nebo	 členů	 našich	 organizací.	 Nenastal	 čas	 přehodnocení	 našich	 programů	 a	 strategií?	
Nenastal	 čas	 si	 připustit,	 že	 mohou	 existovat	 	 i	 jiné	 pohledy,	 jiné	 varianty,	 jiné	 postupy	
řešení,	jiné	organizační	systémy?	Nenastal	konečně	čas	věcných	diskusí		a	dohody	o	koncepci	
(která	ostatně	chybí	ve	všech		resortech)?	
Nebo	 musí	 školství	 zkolabovat	 úplně?	 Argument,	 že	 kdysi	 	 fungovalo	 i	 s	 vojenskými	

vysloužilci	v	roli	učitelů,	je		chabou	útěchou.	
	

Únor 1998 

MOTORY 
	
Máme	 za	 sebou	 čas	 novoročních	 předsevzetí,	 k	 zamyšlení	 nás	 	 nutí	 i	 vývoj	 na	 politické	

scéně.	Určitě	každý	 z	nás	našel	 	něco,	 co	by	na	 sobě	měl	 změnit,	 co	by	 si	přál	 změnit	 i	 ve		
svém	učitelském	životě.		
Co	vlastně	nutí	člověka,	aby	na	sobě	pracoval?	Jsou	to	různé	vnější	okolnosti,	někdy	tlak	

nadřízeného	či	konkurence	kolegů.	Nikdy	však	není	úsilí	o	změnu	tak	hluboké,	nedospěje-li	
k	tomu	člověk	sám.	Teprve	když	sám	pochopí,	že	začíná	stagnovat,	že	mu	život	někam	utíká,	
může	 začít	už	nikdy	nekončící	proces.	 Jen	 ten,	 kdo	 rozbije	krunýř	 sebeuspokojení	a	 rutiny,	
kdo	je	schopen	podívat	se	na		zaběhané	věci	jinak,	může	vykročit	na	svou	novou	cestu	v	čase.	
Motor	musí	objevit	v	 sobě.	Některým	učitelům	se	 to	už	povedlo.	Pochopili,	 že	doprovázejí	
své	žáky	v	určité	etapě	jejich	života	(neboť	škola	není	přípravou	na	život	–	ve	škole	se	žije).	
Hledají,	 jak	 každému	 z	 nich	 pomoci	 rozvíjet	 se	 v	 mezích	 jeho	 možností,	 jak	 je	 vybavit	
dovednostmi	 spolužití	 a	 spolupráce,	 jak	 je	 připravit	 na	 celoživotní	 učení.	 Svět	 dospělosti		
dnešních	 dětí	 bude	 docela	 jiný	 a	 bude	 na	 ně	 klást	 stále	 nové	 nároky.	 Umíme	 je	 na	 to	
připravit?	Tihle	učitelé	vědí,	že	se		proto	musí	učit	především	sami.		
V	jiných	školách	je	vše	poklidně	stejné	jako	ve	škole,	kam	jsme	chodili	sami,	jako	ve	škole	

našich	 rodičů.	Učitelé	odučí,	odzkoušejí	a	oznámkují,	 jsou	spokojeni,	když	připraví	úspěšně	
žáky	na	přijímací	zkoušky.	I	takové	školy	jsou	dobře		hodnoceny	rodiči	či	nadřízenými.	Těžko	
můžeme	těmto	učitelům	nařídit,	aby	se	stali	hledajícími.	Mají	 jiné	normy,	 jiná	měřítka,	 jiné	
hodnoty.		
A	 tak	 by	 se	měl	 zavést	 systém	 dvou	 rychlostí.	 Školy,	 které	 	 se	 chtějí	 a	 umějí	měnit,	 by	

k	tomu	měly	 dostat	 podmínky.	 Jakýsi	 zvláštní	 statut.	 A	 jejich	 učitelé	 společenské	 ocenění.	
Jsou	 to	 ti,	 kdo	 uslyšeli	 výzvy	 21.	 století,	 jdou	 vpředu	 a	 hledají	 cestu.	 Dovolme	 jim,	 aby	 šli	
svým	 tempem	 a	 nebrzděme	 je.	 Pak	 se	 tyto	 školy	 stanou	 centry	 inovací,	 pedagogickými	
laboratořemi	a	doufejme,	že	i	zdroji	inspirace	pro	další	následovníky.		
Každý	má	právo	na	 svůj	 vývoj	 a	na	 své	 tempo.	 (Mají	 ho	 i	 děti	 –	nezapomínejme	na	 to.)	

Přesto	 by	 měl	 svou	 pozitivní	 a	 důležitou	 roli	 sehrát	 ředitel.	 Měl	 by	 umět	 nadchnout,	
inspirovat,	 ocenit,	 ale	 také	 nedopustit	 stagnaci.	 Měl	 by	 být	 koučem	 svého	 týmu.	 Jeho	
motorem.	Na	něm	obvykle	záleží,	do		které	skupiny	se	škola	zařadí.	Nejsem	si	jistá,	že	právě	
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k	těmto	 vlastnostem,	 ke	 koncepčnosti,	 inovativnosti	 a	 schopnosti	 vést	 lidi	 se	 přihlíží	 při	
konkursech.	Některé		motory	totiž	jaksi	nefungují.		
Neméně	důležitou	roli	by	měl	sehrávat	motor	ministerstva		školství.	Ale	právě	ten	se	nám	

díky	výkyvům	politické		houpačky	už	delší	dobu	zadrhává.	Možná	se	personálu	u	řídících	pák	
školského	 soustrojí	 také	 nedostává	 	 koncepčnosti,	 inovativnosti	 a	 umění	 vést	 lidi,	 někdy	
dokonce	 i	 odbornosti.	 Je	 to	 chyba.	 Aparát	 státní	 správy	 školství	 by	 přece	 měl	 kvalitně	
fungovat	 bez	 ohledu	 na	 politické	 počasí.	 Školství	 je	 systém,	 který	 nelze	 měnit	 s	 každým	
volebním	obdobím	a	v	období	předvolebního	boje	vyvěsit	cedulku:	ZAVŘENO.	Skoro	se	bojím	
vyslovit	naději,	že	to	snad	bude		lepší.		
Po	dálnici	času	se	řítí	svět,	jehož	proměny	jsou	stále	rychlejší.	Na	vedlejší	chráněné	stezce	

se	pohybují	 školy	a	učitelé.	Některé	a	někteří	 rychleji,	 jiné	a	 jiní	pomaleji.	Nastartujme	své	
motory.	Podporujme	ty	vpředu	a	povzbuzujme	ty	pomalejší.	
Jinak	nám	svět	brzy	zmizí	z	obzoru.	
	

Březen 1998 

PO PÁDU 
	

"Náš	 největší	 úspěch	 není	
v	tom,	že	neupadneme,	ale	v	tom,	
že	 po	 pádu	 vždy	 znovu	
vstaneme."	Konfucius	

	
Je	smutné	pro	občana	sledovat	pokračující	bouři	v	naší	české	louži.	Pád	vlády	nic	nevyřešil.	

Vidíme	 absenci	 politické	 odpovědnosti,	 spoléhání	 na	 slabou	 paměť	 občanů,	 pokusy	
o	bagatelizaci	 problémů,	 nedodržování	 právních	 postupů	 a	 zvyklostí,	 které	 fungují	
v	zavedených	demokraciích	při	řešení	vládních	krizí.	Asi	se	budeme	ještě	divit,	až	se	zvedne	
ode	 dna	 kal	 korupce	 ve	 financování	 politických	 stran	 a	 objeví	 se	 propletená	 chapadla	
státních,	stranických		a	ekonomických	struktur.	Špatný	příklad	politické	elity	dává	již	dlouho	
mnohým	podnikavcům	signál,	že	vše	je	dovoleno	a	vše	je	možné.		
Na	 politické	 scéně	 probíhá	 tříštění	 do	 stále	 menších	 skupinek,	 které,	 ač	 mají	 podobný	

program,	nenacházejí	společné	průsečíky	zájmů.	Nikdo	se	nechce	vzdát	svého	názoru	a	svých	
ambicí.	Dlouhodobé	koncepce	jsou	v	mlhách,	reaguje	se	pragmaticky.	Lačnost	po	moci	se	zdá	
být	dominantní	motivací.	Jak	má	řadový	občan	rozeznat,	komu	z	politiků	jde	o	udržení	postu	
a	 komu	 o	 službu	 věci,	 když	 slovy	 matou?	 Nedůvěra	 k	 dosavadní	 politické	 garnituře	
přeskupuje	 sloupce	 preferencí	 v	 průzkumech	 veřejného	 mínění	 směrem	 doleva.	 Řešením	
mohou	být	jedině	volby.	Ale	volby	mohou	vést	zase	k	patu.		
"Dnešní	krizi	nevyvolaly	dílčí,	drobnější	kolapsy,	které	někdo	záměrně	zveličil,	nýbrž	byla	

vyvolána	 především	 špatnou	 privatizací	 a	 hospodářskou	 transformací,	 které	 probíhaly	
v	rozporu	s	normami	a	praxí	Evropské	unie,"	píše		politolog	PhDr.	Rudolf	Kučera	v	únorovém	
komentáři	ve	Střední	Evropě	(č.	76/1998).	Avšak	kdo	si	to	přizná?	Kdo	přizná,	že	idea	rychlé	
a	snadné	cesty	k	blahobytu	byla	bludná?	Že	naopak	tato	cesta	bude	dlouhá	a	tvrdá?		
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Kladu	 si	 proto	otázku:	 Jsme	 schopni	 jako	 společnost	po	pádu	 	 znovu	 vstát	 a	pokračovat	
v	započaté	 cestě,	 jakkoli	 bude	 těžká?	 Chceme	 se	 zbavit	 populistických	 manipulací	
a	prosazovat	vlastní	názor?	Nebo	se	postaráme	o	kyvadlový		návrat	zpět	–	ode	zdi	ke	zdi?	
Na	sopečné	půdě	politiky,	na	okraji	veřejného	zájmu	živoří	naše	školství.	Hasí	se	problémy	

založené	v	nedávné	minulosti	a	nejsou	řešeny	problémy	dlouhodobé,	o	nějaké	společenské	
koncepci	 vzdělávání	 není	 ani	 řeči.	 Slabý	 hlas	ministra	Gruši,	 který	 upozorňoval	 na	 nutnost	
řešení	těchto	otázek	v	souvislosti	se	vstupem	do	Evropské	unie,	dávno	umlkl.	Politiky,	ale	ani	
veřejnost	otázky	vzdělávání	nepálí.	Všichni	mají	jiné	starosti.		
I	Boris	Jelcin	už	pochopil,	že	se	Rusko	nedostane	ze	svých	problémů,	jestliže	nezmění	svůj	

systém	vzdělávání.	Bill	Clinton	a	Tony	Blair	staví	vzdělání	jako	prioritu	své	politiky.	Jen	u	nás	
máme	 pocit,	 že	 změna	 není	 nutná.	 Když	 už	 se	 v	 návrhu	 vysokoškolského	 zákona	 konečně	
objevila	 možnost	 rozšíření	 sféry	 terciárního	 vzdělávání	 o	 neuniverzitní	 typ	 vysokých	 škol,	
brání	se	tomu	vysokoškolská	lobby	zuby	nehty.	Jako	by	nový	zákon	měl	sloužit	pedagogům	
a	ne	 většímu	 zpřístupnění	 vysokoškolského	 studia	 mladým	 lidem.	 Opět	 vítězí	 skupinové	
zájmy	nad	schopností	respektovat	potřeby	budoucnosti.	
A	tak	zřejmě	zajdeme	na	skupinkaření.	Bez	koncepcí,	bez		vymezení	a	dodržování	pravidel	

závazných	pro	každého,	v	neustálých	změnách	a	personálním	zemětřesení.	Nedohodneme-li	
se,	 kam	 směřovat,	 nikam	 také	 nedojdeme.	 Do	 Evropské	 unie	 pak	 určitě	 ne.	 Budeme	 se	
pohybovat	v	bludném	kruhu		vzájemných	nevraživostí	a	závistí.	Skvělá	perspektiva...	
Nebo	se	přece	jenom	včas	vzchopíme?	
	

 Duben 1998 

NÁROD JÁSÁ 
	
Také	vám	šel	mráz	po	zádech	z	 jásajícího	davu	po	našem	olympijském	vítězství	v	hokeji?	

Nebo	jste	si	to	také	chtěli	společně	"prožít"?	Přihřát	se	na	úspěchu	skupiny	sportovců,	když	
naše	společné	úspěchy	jsou	tak	nevalné?	Viděli	jste	v	jásání	jen	neškodnou	potřebu	lidí	zase	
se	 trochu	 radovat	 po	 měsících	 "blbé	 nálady"?	 Nebo	 něco	 temnějšího?	 A	 co	 říkáte	
vlastenectví	mladých	–	obličeje	pomalované	českými	barvami,	těla	omotaná	státní	vlajkou?	
A	co	 hesla:	 Hašek	 je	 Bůh,	 Hašek	 na	 Hrad,	 Hašek	 je	 můj	 vzor?	 A	 co	 fanynky:	 Všechny	 je		
milujeme!		
Už	jste	někdy	viděli	takové	ovace	pro	některého	umělce,	vědce,	politika?	Ano,	pro	politika	

snad	 větší	 –	 napadá	 mě	 třeba	 Hitler	 a	 pochodňové	 průvody.	 A	 také	 koncerty	 rockových		
zpěváků	na	stadionech.		
Politici,	 sportovci	 a	 zpěváci	 –	 chléb	 a	 hry.	 Už	 tisíce	 let	 je	 to	 stejné.	 Ti	 první	 vítězí,	 když	

dovedou	 dobře	 manipulovat	 davem	 (tedy	 námi	 všemi),	 s	 těmi	 druhými	 se	 dav	 rád	
ztotožňuje,	 obdivuje	 je	 a	 uctívá.	 Je	 v	 nás	 lidech	 potřeba	 kultu,	 oslav,	 vzepětí.	 Je	 to	 koření	
všedního	šedivého	života	nevýznamného	jedince.	Je	v	tom	touha	po	sounáležitosti,	důvod	ke	
společnému	(nejen)	emocionálnímu		prožitku.	Vlny	lidských	těl	signalizují	i	prožitek	sexuální.	
(Také	však	děsí	sevřeného	jedince.)	Střepy	lahví	a	haldy	plechovek	od	piva	dokazují	prožitky	
jiného	druhu.		
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Co	s	tím	vším?	Je	to	rozporné,	jsou	v	tom	klady	i	zápory.	Takoví	jsme.		
Kladné	emoce	jsem	prožívala	v	davu	na	Václavském	náměstí		v	listopadu	1989.	Byla	v	tom	

naděje.	 Když	 jsem	 viděla	 v	 dokumentu	 k	 50.	 výročí	 února	 1948	 podobné	 davy	 na	
Staroměstském	a	Václavském	náměstí,	dýchl	na	mě	mráz.	Ti		lidé	asi	také	měli	naději	–	a	co	
z	té	 jejich	 naděje	 vzešlo?	 Co	 vzejde	 z	 naší	 naděje?	 Jde	 o	 to,	 kým	a	 k	 čemu	 se	 necháváme	
manipulovat.	Komu	dáváme	do	rukou	moc,	komu	svůj	obdiv.	Jací	jsou	to	lidé?	Chtějí	sloužit	
našim	nadějím	a	slávě	vlasti,	nebo	využít	moci	a	výkonu	ke	svému	prospěchu?	Možná	obojí,	
možná	jen	to	druhé.	Kdo	to	rozezná	na	počátku	dějů?		
To	všechno	mě	napadalo,	když	národ	jásal.	Bylo	to	fascinující	a	strašné	zároveň.	Dokážeme	

to	v	 sobě	oddělit	–	prostou	 radost	a	orgiastické	prvky?	Dokážeme	si	najít	 i	 jiné	důvody	ke	
slavnostem,	když	 je	nám	 jich	 zapotřebí?	 	Dokážeme	uhlídat,	 abychom	zase	 (už	po	kolikáté	
v	dějinách)	 nebyli	 zneužiti	 obratnými	 manipulátory?	 Dokážeme	 obstát	 nejen	 v	 hokeji,	 ale	
jako	celek?		
Nevím.		
Naše	nedávné	dějiny	mnoho	důvodů	k	optimismu	neskýtají.	Byli	jsme	to	my,	český	národ,	

kdo	se	na	nich	podílel.	Kdo	vynášel	vůdčí	jedince	k	moci	a	dělal	jim	"křoví".	Kdo	byl	dějinami	
smýkán,	kdo	je	ve	velké	většině	přežíval	za	jakoukoli	cenu.	
Kolik	máme	důvodů	k	hrdosti?	
	

 Květen 1998 

KAŽDÝ POTŘEBUJEME NADĚJI  
	
V	 učitelských	 srdcích	 klíčí	 rostlinka	 naděje.	 To	 když	 sledují	 vystupování	 a	 konání	 svého	

"jarního"	ministra.	Tento	ministr	se	vymyká.	Vymyká	se	typům	v	galerii	předchůdců	a	úplně	
totálně	typům	posametových	politiků.		
Je	skromný	a	 lidský.	Nic	ze	sebe	nedělá.	Na	 jmenování	ministrem	jede	na	Hrad	tramvají.	

Nevyžaduje	poklonkování	a	úsluhy	a	nenechá	se	omámit	 lichocením.	 Ihned	rozpozná	šalbu	
a	neupřímnost.	Jeho	mluva	je	srozumitelná	a	prostá.	Nepotřebuje	oslňovat.	Je	filosof	i	učitel.	
Ví,	 o	 čem	 mluví,	 a	 má	 jasný	 názor	 na	 podstatu	 věcí.	 Podrobnosti	 přenechává	 svým	
spolupracovníkům.		
Dovedl	 se	 obklopit	 lidmi,	 kteří	 jsou	 odborníky	 a	 mají	 kredit.	 Na	 začátku	 se	 podrobně	

seznámil	 se	 situací	 v	 rezortu,	 naslouchal	 a	 diskutoval.	 S	 vědomím	 krátkosti	 svého		
ministerského	času	vyhmátl	problémy	podstatné	a	v	omezeném		čase	řešitelné.	Na	těch	se	
začalo	bezodkladně	pracovat.		
Na	 četných	 setkáních	 s	 lidmi,	 v	 médiích	 i	 v	 Parlamentu	 odpovídá	 zasvěceně	 a	 přitom	

s	nadhledem	 filosofa.	 Je	 nekonfrontační.	 Arogance	 je	 mu	 na	 hony	 vzdálená.	 Neslibuje	
nemožné.	"Dejte	si	pozor	na	každého,	kdo	slibuje",	řekl	nedávno	mezi	řediteli	škol.	
Samozřejmě,	 že	 má	 nepřátele	 –	 na	 ministerstvu	 i	 mezi	 podřízenými.	 Jsou	 to	 všichni	 ti,	

které	 morální	 člověk	 znejisťuje.	 Byli	 přece	 zvyklí	 na	 něco	 jiného	 –	 na	 aroganci	 moci,	
kariérismus,	 stranické	 pletichy,	 vymáhání	 loajality	 	 podřízených.	 Přizpůsobili	 se.	 Chovali	 se	
tak,	jak	bylo		žádáno.	Teď	vypouštějí	pomluvy	a	číhají	na	chyby.	
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STOP!	
Je	to	pořád	stejné.	Při	každé	změně	si	do	nových	lidí		promítáme	své	naděje.	Svědčí	o	tom	

okamžitý	nárůst	preferencí,	které	občané	vyjadřovali	vládě	Tošovského	a	Unii	svobody,	aniž	
znali	 jejich	 program,	 aniž	 tito	 politici	 cokoli	 vykonali.	 Zklamané	 naděje	 potřebují	 nové	
zhmotnění.		
Každý	 z	 nás	 potřebuje	 něčemu	 a	 někomu	 věřit.	 Potřebuje	 věřit	 smyslu	 svého	 konání,	

potřebuje	vědět,	že	směr,	kterým	se		vydal,	 je	správný.	Potřebuje	na	této	cestě	souputníky	
a	také	osobnosti	v	čele.	Lidi	důvěryhodné,	čestné,	lidi,	kteří	se	neženou	jen	za	kariérou,	mocí	
a	 úspěchem,	 ale	 kterým	 jde	 o	 něco	 víc.	 O	 aspoň	 trochu	 důstojnou	 budoucnost	 pro	 nás	
všechny	i	naše	děti.	Takových	osobností	se	jaksi	v	poslední		době	nedostává.	
Tyhle	naděje	si	i	my	učitelé	promítáme	do	svého	ministra.	Máme	proč:		
Ministr	 První	 nevěděl	 o	 školství	 nic,	 takže	 nám	 zanechal	 jen	 problematický	 návrat	 do	

předválečných	časů	–	osmiletá		gymnázia.		
Ministr	 Druhý	 se	 v	 politicky	 vyhrocené	 době	 dotkl	 důstojnosti	 všech	 slušných	 učitelů	

a	přivedl	 je	 tím	 na	 demonstraci	 pod	 svá	 okna	 do	 Karmelitské.	 Neuvědomil	 si,	 že	 škola	 je	
obrazem	doby	a	učitelé	vzorkem	národa.	Jaký	národ,	takoví	učitelé.		
Ministr	 Třetí	místo	 vytváření	 koncepce	 školství	 hýčkal	 své	dítě	–	 jeden	 jediný	 vzdělávací	

program.	Nic	jiného	po	něm	nezůstalo.	
Ministr	 Čtvrtý	 převálcoval	 školství	 ekonomií.	 Zpočátku	 bezbřeze	 liberální	 k	 nárůstu	

středních	škol	ušetřil	pak		zvýšenými	úvazky	a	zasadil	(doufejme,	že	ne	smrtící)	úder	kvalitě	
výuky	a	možnosti	sebevzdělávání	učitelů.	
Ministr	Pátý	s	nadhledem	diplomata	otevřel	školství	okna	do		Evropy	a	do	světa.	Vzhledem	

ke	krátkosti	jeho	působení		zůstalo	jen	u	proklamací.	
Proto	do	ministra	Šestého	promítáme	své	naděje.	Jak	řekl	kolega	Zdeněk	Souček,	ministr	

se	pustil	do	práce,	kterou	se		jeho	předchůdcům	nepodařilo	ani	začít.	A	to	na	ni	má		necelých	
šest	měsíců.	
Není	to	smůla,	že	je	tento	ministr	jenom	"jarní"?	
	

Červen 1998  

EVROPA KLEPE NA DVEŘE 
	
Prezidenti	 a	 premiéři	 států	 Evropské	 unie	 došli	 začátkem	 května	 k	 historickému	

rozhodnutí:	jedenáct	států	EU	zavede	od	1.	1.	1999	jednotnou	měnu	euro.	Znamená	to,	že	se	
vzdají	 samostatné	 měnové	 politiky,	 kterou	 bude	 řídit	 Evropský	 systém	 centrálních	 bank.	
Znamená	to,	že	obchodní	i	platební	styk	mezi	státy	EU	se	podstatně	zjednoduší.	Znamená	to,	
že		vznikne	tzv.	eurozóna	–	trh	s	290	miliony	obyvatel,	který	je	větší	než	trh	americký	s	268	
miliony	 obyvatel.	 Po	 rozšíření	 Evropské	 unie	 o	 nové	 státy	 (doufejme,	 že	 i	 o	 ČR)	 bude	 žít		
v	eurozóně	 asi	 500	milionů	 lidí.	 Experti	 soudí,	 že	 euro	 se	 bude	 brzy	 používat	 nejen	 v	 celé	
kontinentální	 Evropě,	 ale	 i	 mimo	 Evropu.	 Jiní	 experti	 však	 také	 varují	 před	 mnohými		
negativními	důsledky,	které	mohou	vyplynout	z	nejednotné		politiky	států	EU.		
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Evropa	bude	podstatně	 jiná	než	doposud.	 Je	pošetilé	myslet	 si,	 že	zachováme	na	našem	
územíčku	jakýsi	skanzen	minulosti.	Euro	k	nám	pronikne	ihned	po	svém	zavedení.	Na	změny	
musí	 	být	připraveni	nejen	finančníci	a	manažeři	podniků.	Vývoj	rozhodně	nebude	 lineární,	
nebude	možno	používat	osvědčených	cest.	Ze	skanzenu	svého	myšlení	budeme	muset	vyjít	
všichni.		
Ve	volbách	bychom	měli	podpořit	ty	politiky,	kteří	 jsou	toho	schopni.	Návraty	 jakéhokoli	

druhu	 nejsou	 tím	 pravým	 předvolebním	 slibem.	 Měli	 bychom	 oceňovat	 spíše	 schopnost		
dívat	 se	 dopředu,	 myslet	 a	 jednat	 v	 širším	 (nejméně	 evropském)	 kontextu.	 Stereotypy,	
absence	 práva	 a	 hodnot	 by	 	 nás	měly	 výrazně	 odrazovat.	 Snad	 se	 takový	 politik	 tu	 a	 tam	
najde...	
Změna	našeho	vlastního	myšlení	musí	směřovat	k	pěstování	myšlení	kritického.	Vytvořit	si	

sebeobranu	 proti	masáži	mozků.	 Nebrat	 vše,	 co	 se	 na	 nás	 od	 politiků	 a	 z	médií	 valí,	 jako	
nejsvětější	 pravdu.	Užívat	 zdravé	 skepse.	Chvilku	přemýšlet	 vlastním	 rozumem,	než	nějaký	
názor	přijmeme.		
Tady	máme	velký	dluh	my,	učitelé.	Čtyřicet	let	se	nám	předepisovalo,	co	máme	říkat	a	co	

si	máme	myslet.	Někteří	z	nás	se	zaběhaných	schémat	nezbavili	dodnes.	Někdy	se	podivuji,	
že	jsou	to	spíše	lékaři	než	učitelé,	kdo	se	objevují	mezi	filosofy	a	publicisty.	Možná	to	bude	
tím,	 že	 ti	 lepší	 z	 nich	 jsou	 navyklí	 posuzovat	 stav	 svých	 pacientů	 individuálně,	 vybírat	
nejvhodnější	terapii.	Mezi	učiteli	se	tento	způsob	nazírání	objevuje	spíše	sporadicky.	Panuje	
dál	 nivelizace	 a	 stereotyp.	 Přitom	 role	 učitele	 v	 dnešním	 světě	 nabývá	 nových	 dimenzí:	
Naučit	 žáky	 kriticky	 pracovat	 s	 informacemi,	 posoudit	 problém,	 navrhnout	 různá	 řešení	
a	volit	z	více	variant.	Naučit	metodě,	jak	zvládat	permanentní	změny.	Kdo	jiný	by	to	měl	mít	
v	"popisu	práce",		než	učitelé	–	všichni	učitelé	bez	rozdílu?	
To	 ale	musíme	 pořádně	 zapracovat	 sami	 na	 sobě.	 Je	 toho	 hodně,	 co	musíme	 dohánět.	

Prvním	krokem	je	uvědomit	si,	že	naše	učitelská	výbava	už	dávno	zastarala,	že	máme	dnes	
docela	jiné	úkoly.	Druhým	krokem	je	rychle	se	rozhlédnout	po	zdrojích	informací.	Literatury,	
článků	v	časopisech,	kursů,	seminářů	a	workshopů	je	dost.	Jen	si	umět	vybrat	a	hlavně		-	chtít	
se	učit.	
Je	také	nejvyšší	čas,	abychom	se	zamysleli	nad	stavem	školství	 jako	celku,	vyšli	ze	solidní	

analýzy	 a	 připravili	 strategii	 a	 koncepci	 změn.	 Sebevzdělanějšího	 inovativního	 učitele	
(jednotlivce)	 semele	 brzy	 rigidní,	 zaostalý	 školský	 systém.	 Proto	 je	 možno	 přivítat,	 že	 se	
začala	 připravovat	 tzv.	 sektorová	 studie	 "České	 vzdělání	 a	 Evropa".	 Navržený	 postup	 je	
konečně	na	úrovni	požadavků	doby.	Měli	bychom	všichni	sledovat	jeho	realizaci,	podílet	se	
na	věcné	diskusi		a	hlavně	dokázat	se	co	nejrychleji	shodnout	na	nezbytných		krocích.	
Jinak	 přispějeme	 k	 tomu,	 že	 se	 pootevřené	 dveře	 vstupu	mezi	 vyspělé	 a	 demokratické	

státy	před	námi	zase	zaklapnou.	
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DOBA ZEMANOVSKÁ 
	

Září  1998 

VRBENÍ 
	
Léto	 proběhlo	 ve	 znamení	 vrbení.	 Vyvrbovala	 se	 nám	nová	 poslanecká	 sněmovna,	 nová	

smluvní	 opozice	 a	 opoziční	 opozice,	 nová	 "růžová"	 vláda.	 Noví	 ministři	 dělali	 své	 první	
krůčky,	občas	šlápli	do	louže,	občas	i	upadli	na	nos.	Z	jejich	vystoupení	jsme	byli	trochu	nesví.	
V	médiích	donedávna	znějících	 jedním	hlasem	se	najednou	objevila	kritika:	Snad	v	žádném	
resortu	nemá	náš	stát	koncepci.	Mnoho	závažných	kroků	(zvláště	v	ekonomice)	bylo	uděláno	
účelově	 od	 vládního	 stolu,	 bez	 ohledu	 na	 evropské	 trendy,	 bez	 konzultace	 s	 odborníky	
z	praxe,	bez	ohledu	na	realitu	života		a	lidi	v	ní.	Následky	teď	neseme	všichni.		
Musíme	si	 zvykat.	Zvykat	na	 to,	že	vlády	a	 lidé	na	 jevišti	médií	 se	mění.	Že	máme	to,	co	

jsme	 si	 zvolili.	 To	 je	 v	 demokracii	 normální.	 Neměli	 bychom	 si	 však	 zvykat	 na	 rozpor	 slov	
a	činů.	 Česká	 společnost	 je	 neuvěřitelně	 benevolentní	 k	 porušování	 práva,	 k	 porušování	
slova,	 k	 porušování	 zodpovědnosti.	 Pořád	 slepě	 věříme	 tomu,	 co	 kdo	 hlásá,	 a	 vůbec	 nám	
nevadí,	co	dělá.	Dodatečně	se	špinavé	ruce	těžko	myjí.	
Problém	 je	 v	 tom,	 že	 výchozí	 situace	 v	 jednotlivých	 resortech	 nebyla	 nestranně	

analyzována,	 nebyla	 vyvozena	 a	 přijata	 strategie	 dalšího	 postupu	 a	 realizační	 kroky.	 S	 tím	
vším	by	měla	být	seznámena	veřejnost.	Kdyby	tomu	tak	bylo,	nenabývaly	by	tak	zásadních	
významů	personální	obměny.	Bez	obecně	přijatých	koncepcí	 jsme	odkázáni	na	předhozené		
drobty	 informací	 a	 "odezdikezdismus".	 Neexistuje	 kontinuita	 státu.	 Nemáme	 s	 čím	
porovnávat,	zda	byly	záměry	splněny	a	jak	je	kdo	uměl	prosadit.	Politika	se	stala	míčem	ve	
hře	politiků.	My	jen	přihlížíme	a	smíme	platit	nemalé	vstupné.	
Obdobná	 situace	 je	 i	 v	 našem	 resortu	 školství.	 Roky	 trvající	 nekoncepčnost,	 výstřely	 od	

boku,	 stav,	 který	 se	 stále	 více	 blíží	 katastrofě.	 Přáli	 jsme	 si	 kvetoucí	 zahradu	 a	 máme	
oraniště.	
Přece	 se	 však	 jen	 v	 poslední	 době	 něco	 děje.	 Konečně	 vznikají	 první	 solidní	 analýzy.	

V	oblasti	odborného	školství	jsou	to	výstupy	programu	Phare	Reforma	odborného	vzdělávání	
"Od	 pilotních	 škol	 k	 reformní	 strategii".	 V	 návaznosti	 na	 ně	 byl	 zpracován	 jako	 podklad	
k	diskusi	 programový	 dokument	 "Vzděláváním	 k	 prosperitě".	 (Takto	 pojatý	 projekt	 by	měl		
existovat	i	pro	základní	školství!)	
Důležitým	přínosem	jsou	také	dílčí	analytické	studie	k	projektu	"České	vzdělání	a	Evropa",	

který	se	připravuje	ve		Středisku	vzdělávací	politiky.	Velmi	cenné	je,	že	nad	každou	studií	se	
diskutuje	v	širší	skupině	odborníků.	Výsledkem	by	měla	být	tzv.	Zelená	kniha	(Green	Paper)	–	
odborný	podklad	pro	celonárodní	diskusi,	která	by	měla	proběhnout	v	roce	1999.	Pak	by	měl	
následovat	 proces	 přípravy	 vlastního	 závazného	 politického	 dokumentu,	 tzv.	 Bílé	 knihy	
(White	 Paper).	 V	 roce	 2	 000	 bychom	 se	 měli	 dočkat	 rozhodnutí	 o	 vzdělávací	 politice	
a	posléze	by	mohl	být	přijat	i	zákon		o	vzdělávání.	
Uvidíme,	zdali	je	vzdělávání	opravdu	prioritou	"vlády	růže"	a	zdali	tato	vláda	nastartovaný	

proces	dokončí.	Je	už	více	než	na	čase.	
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 Ří jen 1998 

ŠKOLSTVÍ JE JAKO OLIVOVÝ SAD 
	
Když	 jsem	o	prázdninách	cestovala	po	 jednom	středomořském	ostrově,	obdivovala	 jsem	

rozsáhlost	 jeho	 olivových	 sadů.	 Olivy	 se	 šplhaly	 do	 neuvěřitelných	 výšek	 po	 horských	
stráních,	využito	bylo	každé	vhodné	místečko.	Mnoho	jiných		plodin	tam	totiž	neroste.	Všude	
stříbřitě	 zelené	 koruny	 oliv.	 Průvodkyně	 nám	 ukazovala	 s	 hrdostí	 tisícileté	 olivové	 stromy	
s	uzlovitými	kmeny,	na	jiných	místech	byly	vysázeny	stromečky	jako	proutky.	Olivy	ve	všech	
fázích	stáří	a	růstu.		
Tehdy	 jsem	si	uvědomila,	 že	 je	 to	dílo	 celých	generací.	 Lidé	na	 tomto	ostrově	po	 staletí	

nesázeli	jen	pro	sebe,	ale	i	pro	své	potomky.	Obdělávali	v	obtížných	podmínkách	kamenitou	
půdu,	aby	pak	sklízel	někdo	jiný.	
Se	školstvím	je	to	jako	s	olivovým	sadem.	Při	výuce	a	výchově	se	musí	myslet	na	potomky,	

pečovat	 o	 jejich	 zdárný	 růst	 a	 vývoj,	 dávat	 jim	 dostatečné	 a	 správným	 směrem	 vedoucí	
podněty.	 Musíme	 při	 tom	 myslet	 na	 dobu,	 ve	 které	 budou	 žít	 oni,	 nesmíme	 se	 nechat	
omezovat	 našimi	 podmínkami	 a	 zažitými	 zvyklostmi.	 Chce	 to	 představivost,	 odpovědnost	
a	systematičnost.	Často	i	odvahu.	Nesmíme	hledět	na	obtíže,	na	vlastní	námahu.	Je	to	nikdy	
nekončící	štafeta	generací.		
Problémem	 však	 je	 kontinuita.	 Častá	 výměna	 vrchních	 sadařů	 školství	 nesvědčí.	 Každý	

začíná	znova,	někdy	se	i	sám	učí,	někdy	je	odborníkem	na	něco	docela	jiného.	Přitom	školství	
je	oborem,	kde	nejsou	výsledky	většinou	vidět	hned,	ale	až	po	letech.	Čísi	špatná	rozhodnutí	
sklízí	 někdo	docela	 jiný.	 Sklízí	 také	 zanedbané	 role,	 bující	 plevel,	 odchody	dobrých	 sadařů,	
chátrající	budovy	a	nářadí.	
Mezi	 tím	 vším	 vyrůstají	 děti.	 Nové	 a	 nové	 ročníky	 dětí,	 jejichž	 schopnosti	 by	 měly	 být	

programově	 rozvíjeny	 pro	 celá	 příští	 desítiletí	 jejich	 života.	Měli	 bychom	 jim	 dát	 takovou		
výbavu,	takové	dovednosti	a	postoje,	aby	si	věděly	rady	se	všemi	změnami,	které	 je	čekají.	
Aby	se	dovedly	rychle		zorientovat,	zařadit	a	dobře	prožít	život	v	otevřenějším	a	rozsáhlejším	
prostoru,	než	byla	dosud	naše	česká	kotlina.		
Nedávno	 napsal	 v	 Moderním	 řízení	 profesor	 Milan	 Zelený,	 světově	 uznávaný	 český	

ekonom	působící	v	USA,	že	některé	vzdělání	je	dobré	tak	do	kavárny	Slávie.	Tak	zvaná	vysoká	
úroveň	vzdělání	 ještě	nezaručuje,	 že	 je	 to	vzdělání	 správné	a	dobré	pro	novou	dobu.	Dnes	
a	ještě	 spíše	 zítra	 je	 nutné	 se	 	 dívat	 na	 znalosti	 ve	 smyslu	 účelové	 a	 produktivní	 aplikace	
znalostí.	 Tvrdě	 napsal,	 že	 v	 ČR	 je	 dlouholeté	 zanedbávání	 školství	 násobeno	 ještě	
nevhodností	a	zastaralostí	učební	látky.	Proto	jsme	se	za	celou	dobu	nedokázali	v	ekonomice		
přiblížit	evropskému	průměru.	
Vraťme	se	do	olivového	háje.	Máte	pocit,	že	jsme	byli	ve	školství	v	uplynulých	devíti	letech	

dobrými	 sadaři?	 Že	 jsme	mysleli	 na	 potomky	 a	 ne	 na	 sebe?	 Že	 jsme	 netrávili	 celé	měsíce	
a	roky	 neplodnými	 spory	 a	 starali	 jsme	 se,	 aby	 námi	 pěstované	 rostlinky	 –	 osobnosti	 dětí	
a	mladých	lidí	–	rostly		připraveny	do	nového	světa?	
Já	 ten	 pocit	 v	 úplnosti	 nemám.	 Jistě	 je	 mezi	 námi	 dost	 kolegů,	 kteří	 stromečky	 ve	 své	

zahrádce	 dobře	 pěstovali.	 Dá	 se	 to	 však	 říci	 o	 celku?	 Nemáme	 náhodou	 velké	 dluhy	 vůči		
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dětem,	 které	 nám	 mezitím	 vyrostly?	 Prvňáčkové	 z	 roku	 1989	 již	 ukončili	 základní	 školu.	
Setkali	se	tam	se	vším,	co	budou	pro	svůj	život	v	globálním	světě	potřebovat?	Vybavili	jsme	
je	dobře?	Co	myslíte?	
	

Listopad 1998 

POŽADAVEK DOBY: INOVATIVNOST 
	
Inovace	hýbou	světem	již	řadu	let.	Zvláště	oblast	ekonomiky		změnily	k	nepoznání.	Pomalu	

se	 dostávají	 i	 k	 nám.	 Inovační	 	 firmy	 se	 sdružují,	 vznikla	 Asociace	 inovačního	 podnikání,	
v	prosinci	organizuje	již	třetí	ročník	soutěže	Inovace	roku.	Tato	nevládní	organizace	připravila	
návrh	inovační	strategie	České	republiky.	Dobrou	zprávou	je,	že	konečně	snad	projevili	zájem	
i	 někteří	 vládní	 činitelé	 a	 legislativci.	 (V	 programu	 současné	 vlády	 je	 totiž	 oživení	
ekonomického		růstu.)	
Na	deseti	vysokých	školách	se	připravuje	studijní	obor	či	specializace	"inovační	podnikání".	

Do	 popředí	 se	 dostává	 poznání,	 že	 inovativnímu	 myšlení	 je	 třeba	 učit	 už	 na	 základní	
a	samozřejmě	na	střední	škole.		
Co	to	vlastně	je	inovativnost,	inovativní	myšlení?		
Pokusů	 o	 definice	 inovací	 bylo	 již	 mnoho.	 Jsou	 užší	 i	 širší,	 vztahují	 se	 pouze	 k	 inovaci	

výrobků	nebo	i	k	celým	systémům		řízení.	
Domnívám	 se,	 že	 inovativnost	 je	 také	 přístup	 k	 životu,	 životní	 styl.	 Inovativní	 člověk	 je	

člověk	 otevřený	 změnám.	 Dívá	 se	 na	 změnu	 jako	 na	 příležitost,	 na	 výzvu	 –	 a	 ne	 jako	 na	
ohrožení.	 Umí	 se	 nadchnout	 pro	 vize	 budoucnosti,	 snaží	 se	 aktivně	 uplatňovat	 nové	
myšlenky	i	za	cenu	rizika,	které	dovede	odhadnout.	Schopnost	překonávat	obtíže	patří	k	jeho		
základní	výbavě.	
Umí	pochybovat,	je	skeptický	k	názorům	tradičních	autorit.	Je	schopen	podívat	se	kriticky	

na	vžité	postupy	a	stále	hledat	nové,	lepší,	efektivnější.	Umí	myslet	v	souvislostech,	dovede	
najít	kritické	body,	odhalit	příčiny		problémů	a	z	několika	variant	řešení	zvolit	tu	nejlepší.		
Inovativní	 člověk	 je	 tvořivý,	 nezřídka	 je	 obdařen	 intuicí	 a	 fantazií.	 Je	 schopen	 nacházet	

zcela	neobvyklá	řešení.	Na	Západě	je	kreativita	lidí	vysoce	ceněnou	vlastností.	Často	se	však	
konstatuje,	 že	 tvořivé	 síly	 člověka	 blokuje	 vzdělávací	 proces.	 (Nad	 tím	 bychom	 se	 jako	
pedagogové	měli	vážně	zamyslet!)	
Inovativní	lidé	se	stále	učí	–	hlavou,	srdcem	i	rukama.	Umějí	vyhledávat	zdroje	informací,	

s	informacemi	pracovat		a	aplikovat	je	do	své	práce.	Nebojí	se	experimentování.		
Vzájemná	 podpora	 je	 pro	 většinu	 z	 nich	 přirozenou	 potřebou.	 Dovedou	 komunikovat,	

respektovat	 názor	 druhých,	 vytvářet	 atmosféru	 důvěry	 a	 tolerance.	 Jsou	 schopni	
spolupracovat	v	týmu	a	učit		se	jeden	od	druhého.	Ochotně	přijímají	zodpovědnost	za	sebe	
i	za	 společnou	věc.	Nepropadají	 sebeuspokojení.	 Sebereflexe,	 kritické	 zhodnocení	 vlastních	
výsledků	se	pro	ně	stává		motivací	k	dalšímu	hledání.	
Dá	se	tedy	říci,	že	inovativnost	je	velmi	cennou	dimenzí		rozvoje	osobnosti.	Patří	k	ní	řada	

schopností,	ale	i	mnohé	dovednosti.	Vrozené	potencionality	je	třeba	pěstovat,	dovednostem	
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se	lze	učit.	Pro	nás	učitele	by	se	to	mělo	stát		imperativem	jak	vzhledem	k	našemu	vlastnímu	
rozvoji,	tak	k	rozvoji	nám	svěřených	dětí	a	mladých	lidí.	
Naše	společnost	by	si	měla	inovativních	lidí	vážit	a	podporovat	je,	vytvářet	jim	podmínky.	

Neboť	 jsou	 to	 oni,	 kdo	 jsou	 schopni	 vyvést	 ji	 z	 pokračujícího	 zaostávání	 za	 prosperujícím	
světem.	 Změny	 kolem	nás	 jsou	 rychlejší	 než	 změny	 v	 postojích	 a	myšlení	 většiny	 lidí.	 Lidé	
otevření		změnám	a	nebojící	se	změn	jsou	naší	nadějí.	
		

Prosinec 1998 

PODPORUJTE SVÉHO ŠERIFA! 
	
Nedávno	jsme	v	pracovním	týmu	uvažovali	nad	tím,	jaké	jsou		vlastně	podmínky	pro	výkon	

profesionální	 práce	 učitele.	 Spustili	 jsme	 "bouři	 svých	 mozků"	 –	 brainstorming	 –	
a	vyjmenovali	těchto	podmínek	na	šest	desítek.	Když	jsme	je	pak	roztřídili	podle	toho,	kdo	je	
vytváří	a	na	kom	záležejí,	objevily	se	nám	v	podstatě	čtyři	skupiny	garantů:	učitel	sám,	ředitel	
školy,	 instituce	 vzdělávající	 učitele	 a	 stát.	 Rozdělení	 podmínek	 do	 skupin	 však	 nebylo		
aritmetickým	průměrem	jejich	počtu.	Mnohde	se	vlivy	na	podmínky	zdvojovaly	i	ztrojovaly.	
Systém	přípravy	učitelů	byl	počtem	podmínek	nejmenší	a	vytvářel	 jakési	věno	–	důležitý	

vklad,	který	může,	ale	také	nemusí	být	zúročen	v	učitelově	profesionalitě.	Kvality		učitelovy	
osobnosti	 a	 obecné	 podmínky	 vytvářené	 státními	 institucemi	 byly	 v	 přibližné	 početní	
rovnováze.	Největší	balík	podmínek	se	objevil	na	ramenou	ředitelů	škol.	
Ředitel	školy	má	v	rukou	mnohé	–	hodně	povinností,	dnes	poměrně	i	dost	pravomocí,	ale	

také	nesmírnou	odpovědnost.		
Na	něm	nejvíce	 záleží,	 jaké	 se	mu	podaří	 vybudovat	 ve	 škole	pracovní	prostředí,	 jaké	 je	

vybavení	pro	práci	učitelů,	zda	na	jeho	modernizaci	sežene	prostředky,	zda	umí	svým	lidem		
zajišťovat	servis.	
Ředitel	 je	ústřední	postavou	při	vytváření	příznivého	(nebo	 	 také	nepříznivého)	vnitřního	

klimatu	školy,	vztahů	mezi	učiteli,	mezi	učiteli	a	žáky	i	mezi	školou	a	rodiči.	K	tomu	potřebuje	
nejen	 osobnostní	 předpoklady,	 ale	 i	 znalost	 psychologie	 a	 určité	 dovednosti	 v	 řízení	
dospělých.	(Ne	každý	dobrý	učitel	se	automaticky	stane	dobrým	ředitelem.)		
Také	 vnější	 vztahy	 s	 představiteli	 obce,	 se	 zřizovatelem	 a	 dalšími	 partnery	 školy	 jsou	

stříbrnými	 nitkami,	 vedoucími	 k	 pochopení,	 podpoře	 a	 spolupráci,	 které	 dovedně	 (nebo	
méně		dovedně)	spřádá	ředitel	školy.	Důležitým	nástrojem,	který	by	měl	ovládat,	 je	"public	
relations"	–	práce	s	veřejností,	prezentace	dobré	práce	školy,	jejích	záměrů	a	metod	výuky.		
Ředitel	by	měl	mít	 schopnost	nadhledu	a	 zobecnění	a	umět	 	 zpracovat	koncepci	 školy	–	

projekt	 či	 školní	 kurikulum,	 kterým	se	bude	 škola	profilovat	podle	 svých	podmínek.	Nesmí	
zanedbat	ani	vytváření	zpětné	vazby	–	systému	sebehodnocení		školy.		
K	 tomu	 ovšem	 potřebuje	 dovednost	 pracovat	 v	 týmu,	 ovládat	 prostředky	 komunikace	

a	kooperace.	 On	 sám	 nedokáže	 nic,	 nezainteresuje-li	 a	 nevtáhne	 do	 svých	 plánů	 každého	
pracovníka	školy.		
Klíčem	k	úspěchu,	který	má	ředitel	v	rukou,	je	motivace.	On	je	tím,	kdo	by	měl	motivovat	

učitele	 k	 vyšší	 kvalitě	 práce,	 jasně	 vyslovit	 podporu	 těm	učitelům,	 kteří	 se	 o	 ni	 snaží,	 vést	
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každého	 člena	 sboru	 k	 sebereflexi.	 Měl	 by	 dávat	 pedagogům	 svobodu	 volby	 metod	
a	prostředků,	 ale	 vyžadovat	od	nich	profesionální	 rozhodování	 a	odpovědnost.	 Je	 tím,	 kdo	
může	dávat	svým	lidem	pocit	určité	životní	i	sociální	jistoty,	pokud	přispívají	k	dobré	úrovni	
školy.		
Ředitel	 by	měl	mít	 schopnost	 kriticky	 pracovat	 s	 novými	 	 impulsy	 a	 informacemi	 a	 vést	

k	tomu	 i	 své	 učitele.	 Inovativnost	 by	měla	 být	 na	 jeho	 škole	 rostlinou	 pečlivě	 pěstovanou	
a	dobře	 zalévanou.	 Člověk,	 který	 brání	 za	 pevně	 zavřenými	 dveřmi	 a	 okenicemi	 pronikání	
světla	nového	poznání	 a	 čerstvého	vzduchu	nápadů	do	 své	 školy,	by	 zřejmě	 ředitelem	být	
neměl.	Nehybná	atmosféra	nemá	s	kvalitou	nic	společného.		
Velmi	 důležitou	 podmínkou	 pro	 osobnostní	 i	 profesní	 rozvoj	 učitele	 je	 možnost	

celoživotního	vzdělávání	a	kariérního		růstu.	I	když	základní	předpoklady	vytváří	stát,	ředitel	
se	 pak	 svou	 podporou	 výrazně	 podílí	 na	 realizaci	 této	možnosti.	 Každý	 dobrý	 ředitel	 si	 je	
vědom,	že	poroste-li	kvalita		jednotlivých	učitelů,	poroste	kvalita	celé	školy.		
Ředitel	 může	 dobrou	 organizací,	 pořádkem	 a	 pohodou	 ve	 škole	 výrazně	 přispívat	

k	harmonizaci	 práce,	 vzdělávání	 a	 osobního	 života	 učitele.	 Neměl	 by	 nechat	 své	 lidi	
"vyhořet",	 zbytečně	 je	 nepřetěžovat	 nepodstatnými	 věcmi,	 ale	 ani	 by	 je	 neměl	 nechat	
ustrnout.		
Není	toho	málo,	co	nesou	na	svých	ramenou	ředitelé	škol.		Proto	by	měli	mít	stejné	právo	

očekávat	motivaci,	podporu		a	pomoc	od	svých	nadřízených	a	od	státních	orgánů.	Nesmírně		
důležitý	 je	 jejich	 výběr	 a	 jejich	 vzdělávání.	 Jsou	 svorníkem	 a	 zároveň	 táhlem	 naší	
transformace.	 Je-li	 svorník	 slabý	 a	 nekvalitní,	 rozpadne	 se	 celá	 konstrukce.	 Pak	 se	 nikdy		
nemůžeme	dočkat	jako	pedagogové	společenského	uznání.	
	

Leden 1999 

NAŠE ŠNEČÍ ULITA PLUJE V MOŘI EVROPY 
	
Právě	 probíhající	 screening	 –	 porovnávání	 našich	 zákonů	 s	 evropskými	 před	

připravovaným	vstupem	do	Evropské	unie	–	se	někdy	ve	školství	zlehčuje.	Prý	není	vlastně	co	
přizpůsobovat,	jsme	na	tom	dobře.	Opak	je	pravdou.	
V	těchto	dnech	se	diskutuje	a	dokončuje	studie	"České	vzdělání	a	Evropa".	Tato	všestranná	

analytická	zpráva	porovnává	vývoj	a	 současný	stav	našeho	školského	systému	se	 školstvím	
evropských	zemí.	Bilance	vůbec	není	potěšitelná.	
Teprve	srovnání	s	 jinými	může	ukázat,	 jaký	 je	skutečný	stav.	Velmi	výmluvný	 je	výsledek	

mezinárodního	 výzkumu	 funkční	 gramotnosti	 dospělých	 lidí,	 prováděného	 u	 nás	
Sociologickým	 ústavem.	 Ze	 13	 účastnických	 zemí	 OECD	 se	 Česká	 republika	 umístila	 na	
předposledním	místě	 (před	Polskem).	 Zadávané	úlohy	nebyly	přitom	náročné:	porozumění	
obsahu	 čteného	 textu,	 dovednost	 získávání	 údajů	 z	 tabulky	 (jízdní	 řád)	 a	 aplikace	
jednoduchých	 výpočtů	 (procenta).	 Není	 to	 alarmující	 důkaz	 o	 tom,	 že	 tvrzení	 o	 kvalitě	
našeho	vzdělání	se	posunulo	do	oblasti	mýtů?	Asi	to	není	vzdělání	pro	dnešní	život.	Co	bylo	
pravdou	kdysi,	je	dnes	jinak.	



	 64	

Někdy	mi	připadá,	že	máme	"v	Česku"	zalepené	oči	a	uši,	že	si	nechceme	připustit	nutnost	
jakékoli	 změny.	O	 čem	 jiném	 svědčí	 nostalgie	 po	 "starých	dobrých	 totalitních	 časech"?	Na	
nejrůznějších	úrovních	se	odmítáme	byť	i	jen	seznámit	s	evropskými	a	světovými	vývojovými	
trendy,	 hledáme	 jakési	 "třetí	 cesty"	 a	myslíme	 si,	 že	 právě	 u	 nás	máme	patent	 na	 rozum.	
Zalézáme	 stále	 hlouběji	 do	 své	 ulity,	 do	 své	 kaluže,	 kde	 neustále	 probublávají	 slovní	
přestřelky	a	skandály	místo	toho,	aby	se	tvrdě	pracovalo.	
Naše	ulita	se	však	nenachází	v	jakémsi	závětří	–	to	se	nám	jenom	zdá.	Pluje	v	evropském	

a	světovém	moři,	 a	 ať	 chceme	 nebo	 nechceme,	 je	 vystavena	 trendům	 a	 proudům	 tohoto	
moře.	Víra,	že	se	nám	vyhnou,	je	opravdu	slepá.	Reagovat	na	ně	budeme	muset	a	domnívat	
se,	že	můžeme	se	svou	českou	ulitou	plout	proti	nim,	je	scestné.	
Nezbytné	 je	 rychle	se	zorientovat	a	připravit.	Hlavně	připravit	 lidi.	Musíme	mít	na	všech	

úrovních	 lidi	 znalé	především	 jazyků,	 evropské	 legislativy	 a	 evropských	možností.	 Právě	 ve	
školství	 (ale	 samozřejmě	 i	 v	 jiných	 oblastech)	 poskytuje	 členství	 v	 EU	 spoustu	 nabídek	 na	
spolupráci	a	finanční	podporu	nejrůznějších	aktivit.	Ty	ovšem	musí	podpořit	také	stát.	Měli	
bychom	umět	možností	využít	a	nepromarnit	tyto	šance.	Hned	tak	se	nezopakují.	
Evropská	unie	ponechává	školské	otázky	v	pravomoci	jednotlivých	zemí,	respektuje	tradice	

a	kulturní	identitu.	Společné	trendy	jsou	spíše	dohodou	členských	zemí,	málokterý	dokument	
něco	 přikazuje.	 Do	 společného	 konsensu	 EU	 se	 však	 již	 promítla	 zkušenost.	 Vývoj	 školství	
západoevropských	zemí	je	dlouhodobý,	nebyl	násilně	přerván	a	přistřižen	podle	"sovětského	
vzoru".	 Jestliže	 došly	 tyto	 země	 po	 dlouhodobé	 zkušenosti	 k	 formulaci	 společného	
směřování,	měli	bychom	se	nad	těmito	trendy	vážně	zamyslet.	Zvážit,	v	kterých	oblastech	jde	
vývoj	 našeho	 školství	 v	 jejich	 směru	 a	 v	 kterých	 proti	 nim.	 Analýza	 prokázala	 obojí.	 Asi	
bychom	měli	některá	dřívější	rozhodnutí	přehodnotit	a	netrvat	na	strnulé	struktuře	našeho	
školského	 systému.	 Umět	 se	 poučit	 z	 chyb	 i	 dobrých	 zkušeností	 svých	 i	 těch	 druhých.	
"Objevovat	Ameriky"	je	naprosto	zbytečné.	Už	tak	máme	podle	studie	ve	školství	za	ostatní	
Evropou	zdržení	nejméně	o	dvacet	let.	
Studie	 "České	 vzdělání	 a	 Evropa"	 by	 se	 měla	 stát	 povinnou	 četbou	 všech,	 kteří	 řídí	

a	rozhodují	(nejenom)	ve	školství.	Poskytuje	totiž	nadhled	a	pochopení	souvislostí.	Dokonce	
se	domnívám,	že	orientace	v	ní	by	se	měla	stát	požadavkem	při	konkursech.	
Nejdůležitější	však	 je,	co	se	s	 touto	studií	 stane.	Zda	zmizí	v	ministerských	šuplících	 jako	

jiné	 dokumenty	 tohoto	 druhu	 (vzpomeňme	 na	 transformační	 projekty	 či	 Kvalitu	
a	odpovědnost!),	a	nebo	se	budou	jejími	doporučeními	vážně	zabývat	ministerstvo	školství,	
vláda,	parlament	a	celá	veřejnost.	
Vstup	 do	 Evropské	 unie	 klade	 na	 nás	 nároky,	 ale	 poskytuje	 příležitosti.	 Jak	 se	 ukázalo,	

tradiční	 vzdělávací	 soustavy	 se	 nedokáží	 přizpůsobovat	 změnám	 v	 ekonomice	 a	 na	
pracovních	 trzích.	 Klíčovým	 pojmem	 se	 stává	 celoživotní	 zaměstnatelnost	 lidí	 –	 schopnost	
být	 zaměstnán	 v	měnících	 se	 podmínkách.	 Zvládneme-li	 transformaci	 našeho	 vzdělávacího	
systému	směrem	k	učící	se	společnosti,	může	dojít	ke	kvalitativnímu	skoku.	
V	opačném	případě	se	budeme	dále	propadat.	
Kam	až?	
	



	 65	

Únor 1999 

CO JE VE ŠKOLE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? 
	
Výroční	 zpráva	České	školní	 inspekce	1997/98	svědčí	o	 trvající	 stagnaci	 českého	školství.	

Svědčí	o	tom,	že	na	školách	vládne	rutina,	že	se	jen	velmi	málo	změnilo	v	postojích	většiny	
učitelů	k	jejich	práci,	že	se	jen	velmi	málo	změnilo	v	pohledu	většiny	ředitelů	na	kvalitu	této	
práce.	
Před	nedávnem	jsem	měla	možnost	zúčastnit	se	promítání	záznamů	z	vyučovacích	hodin	

matematiky,	 pořízených	 v	 rámci	 výzkumu	 TIMSS.	 Viděli	 jsme	 hodinu	 českou,	 japonskou	
a	americkou.	Velmi	zajímavá	byla	debata,	která	se	po	promítání	rozproudila.	Někteří	z	diváků	
hodnotili	českou	hodinu	jako	naprosto	skvělou.	Byla	tam	patrná	jasná	struktura	–	opakování,	
výklad	 nové	 látky,	 procvičení,	 shrnutí.	 Několik	 z	 nás	 však	 považovalo	 hodinu	 za	 velmi	
neefektivní.	Byla	totiž	monologem	učitele.	Aktivita	žáků	se	omezovala	na	opisování	toho,	co	
počítal	 (a	 hlasitě	 reprodukoval)	 jejich	 spolužák	 nebo	 učitel	 u	 tabule.	 Zavanul	 na	mě	 dech	
minulých	 třiceti	 let,	 kdy	 přesně	 takovouto	 výuku	 na	 mně	 jako	 učitelce	 požadovali	 moji	
nadřízení.	Je	to	opravdu	dodnes	způsob	vyučování,	který	odpovídá	požadavkům	doby?	
(Vytanula	mi	 vzpomínka	 na	 hodinu	 v	málotřídní	 školičce	 v	 Řeznovicích.	 Kolik	 tam	 za	 45	

minut	 bylo	 aktivní	 činnosti	 všech	 dětí,	 tvořivé	 práce	 a	 spolupráce!	 Učitelka	 byla	 v	 pozadí,	
pouze	nabízela	příležitosti	a	pomáhala	radou	v	případě	potřeby.)	
V	těch	dvou	pohledech	na	stejnou	hodinu	matematiky	je	vyjádřen	různý	pohled	na	kvalitu.	

Co	je	kritériem	toho,	zda	hodina	byla	dobrá?	Záleží	na	našem	východisku.	Co	je	podle	nás	ve	
škole	nejdůležitější?	Je	to	probrání	učiva,	nebo	rozvoj	dítěte	či	studenta?	Učivo,	nebo	dítě?	
Jestliže	 se	přikloníme	k	názoru,	 že	 škola	má	 sloužit	 rozvoji	 schopností	 dítěte,	 vybavit	 ho	

motivací	a	nástroji	pro	celoživotní	učení,	pak	bychom	se	měli	podívat	jinýma	očima	na	svou	
dosavadní	práci.	Opravdu	je	náš	způsob	výuky	v	souladu	s	tímto	cílem?	
Podívat	 se	 jinýma	očima,	 z	 jiného	východiska	 –	 to	 je	 začátek	kvalitativní	 změny.	Zjistíme	

totiž,	že	naše	doposud	používané	metody	nestačí,	začneme	se	pídit	po	 jiných,	zkoušíme	je,	
radíme	se	s	podobně	uvažujícími	kolegy,	začínáme	se	učit,	číst,	hledat	informace.	Začínáme	
vidět	nové	priority	 a	nové	 souvislosti.	 Cítíme,	 že	 rosteme,	 že	 se	měníme,	mění	 se	 i	 kvalita	
naší	práce.	Máme	z	toho	radost,	dobrý	pocit,	práce	nás	zase	začíná	bavit.	Začíná	bavit	i	naše	
žáky.	Potíže	jsou	stimulem	k	dalšímu	hledání.	
Tento	jiný	postoj	není	otázkou	věku.	Mezi	inovativními	učiteli	jsem	potkala	mnoho	kolegů	

v	hlubokém	důchodu.	Mezi	studenty	zase	i	takové,	kteří	konzervativně	lpí	na	tradiční	výuce.	
Je	to	otázka	motivace.	Co	nebo	kdo	nás	motivuje	k	tomu,	položit	si	kardinální	otázku:	Co	je	
ve	škole	nejdůležitější?	
Řada	českých	učitelů	si	tuto	otázku	položila	sama	před	několika	lety.	Ti	jsou	již	daleko	na	

cestě	k	nové	kvalitě	 svého	vyučování.	 Je	 zvláštní,	 že	zpráva	ČŠI	 se	o	nich	nezmiňuje.	Že	by	
z	více	 než	 6	 000	 inspekcí	 ani	 jediná	 nepotkala	 takové	 učitele?	 Že	 by	 se	 všechny	 odehrály	
u	těch	druhých?	Nebo	je	to	ve	východisku	pohledu	na	kvalitu?	
Nevím.	Ale	vím,	že	KVALITA	by	se	měla	stát	centrem	našeho	snažení.	Kvalitní	škola	pro	děti	

a	mladé	lidi,	kteří	budou	žít	v	jiném	světě,	než	jsme	žili	my.	
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Nepodíváte	se	jinýma	očima	na	svou	práci?	
		

Březen 1999 

TŘETÍ ROZMĚR 
	
Mnozí	 aktivní	 učitelé	 to	 vědí	 už	 dávno	 –	 našemu	 vzdělávání	 něco	 chybí.	 Intuitivně,	 na	

základě	vlastní	učitelské	a	rodičovské	praxe	i	studia	zahraničních	zkušeností	vyvodili	poznání,	
že	 je	 třeba	 něco	 dělat	 s	 obsahem	a	metodami	 vzdělávání.	 Více	 než	 osm	 let	 se	 o	 to	 snaží,	
předávají	 si	 zkušenosti,	 mají	 první	 dlouhodobější	 výsledky.	 Někteří	 i	 publikují,	 ale	 jsou	 to	
spíše	 kratší	 články	 nebo	 rozsahem	 skromné	 publikace.	 Ten,	 kdo	 skutečně	 v	 praxi	 něco	
nového	zkouší,	nemá	obvykle	čas	na	psaní	a	na	teoretické	rozbory.	Myslím,	že	to	není	jenom	
jeho	úkol.	
Výzkum,	 zobecňování	 a	 teoretická	 práce	 je	 úkolem	 odborníků.	 To	 oni	 by	měli	 připravit	

podklady	pro	politiky,	kteří	by	měli	vytvořit	legislativní	rámec,	vtělit	potřebné	podmínky	pro	
odůvodněné	změny	do	zákonů.	
Napsáno	to	vypadá	 jednoduché.	Praxe	téměř	devíti	 let	nás	přesvědčuje,	že	všechno	trvá	

mnohem	déle,	než	jsme	si	představovali.	Nyní	se	konečně	objevují	první	vlaštovky	nové	fáze	
procesu.	 Výzkumy,	 studie,	 záměry	 zákonů.	 Intuitivně	 tušené	 začíná	 být	 prokazatelně	
doloženo.	
Ing.	Vojtěch	z	VÚOŠ	ve	své	sondě	zjistil,	že	absolventi	středních	a	vysokých	škol	(do	5	let	

praxe	 –	 tedy	 studenti	 již	 popřevratoví)	 hodnotí	 svou	 připravenost	 ve	 všeobecných	
vědomostech	 a	 teoretických	 odborných	 znalostech	 jako	 solidní.	 Po	 zkušenostech	 z	 praxe	
však	 za	 mnohem	 důležitější	 považují	 komunikační	 dovednosti	 a	 samostatné	 rozhodování.	
Možná	je	to	proto,	že	v	těchto	oblastech	připravováni	dostatečně	nebyli.	Nejzávažnější	SOS	
vysílají	vysokoškoláci	(včetně	směrů	pedagogických).	Upozorňují	na	svou	malou	připravenost	
v	 práci	 s	 výpočetní	 technikou,	 v	 jazykových	 znalostech,	 v	 organizačních	 a	 řídících	
schopnostech	a	ve	znalostech	z	oblasti	ekonomiky	a	managementu.	
Jiný	 výzkum	 (Chráska	 1996)	 přinesl	 nález,	 že	 to,	 jak	 zkušení	 učitelé	 hodnotí	 potřebnost	

vědomostí	z	 jednotlivých	pedagogických	disciplín	pro	svou	práci,	 je	ve	značném	rozporu	se	
stávajícím	obsahem	přípravy	učitelů.		
Absolventi	 našeho	 již	 polistopadového	 pedagogického	 působení	 nám	 něco	 signalizují.	

Nezavrhují	všechno,	čím	 jsme	 je	vybavili	v	 jejich	vzdělání,	ale	upozorňují,	 že	mu	chybí	 třetí	
rozměr.	 Dovednosti,	 nástroje	 pro	 praktický	 život,	 pro	 uplatnění	 teoretických	 poznatků	
v	praxi.	 Mnohé	 z	 těchto	 dovednosti	 (např.	 komunikace,	 organizace	 práce	 ve	 skupině,	
samostatnost	v	rozhodování)	je	třeba	zakládat	už	v	základní	škole.	Signály	našich	absolventů	
jsou	výzvou	pro	učitele	všech	stupňů,	aby	tento	chybějící	třetí	rozměr	do	vzdělávání		doplnili.	
Jak	tedy	dostat	třetí	rozměr	do	vzdělávání?	
Požadované	 a	 postrádané	dovednosti	 se	 stanou	 významnou	 složkou	 kurikula,	 standardů	

a	všech	vzdělávacích	programů.	Dostanou	prostor	 i	 v	organizaci	vyučování	 -	např.	možnost	
integrovat	 předměty,	 pracovat	 v	 projektech,	 spolupracovat	 v	 heterogenních	 věkových	
skupinách.		
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Motivace	 a	 vytvoření	 podmínek	 je	 především	 v	 rukou	 ředitelů	 škol	 (ale	 i	 úředníků	
a		legislativců).	Pro	nové	činnosti	se	potřebují	učitelé	vzdělávat	v	nových	metodách.	Zvláště	
naléhavý	je	problém	učitelů	2.	st.	ZŠ.	Dobré	výsledky	některých	inovativních	učitelů	1.	stupně	
nemají	 návaznost	 na	 2.	 stupni	 a	mizí	 do	 ztracena.	 Inovace	 by	měly	 proniknout	 i	 do	 výuky	
středních	a	vysokých	škol.		
Je	na	pedagogických	odbornících,	aby	urychleně	zpracovali	novou	moderní	didaktiku.	
Rámcové	podmínky	vytvoří	nový	zákon	o	vzdělávání.	Onen	chybějící	třetí	rozměr	by	se	měl	

objevit	především	v	cílech	vzdělávání.	Zákon	by	měl	zakotvit	systém	podpory	inovací,	funkční	
systém	 podpůrných	 služeb	 včetně	 dalšího	 vzdělávání	 učitelů,	 systematický	 výzkum	
a	průběžnou	evaluaci	výsledků.	
Je	tedy	před	námi	mnoho	práce.	Měla	by	to	být	práce	koncepční,	v	rámci	obecně	přijaté	

strategie	transformace	školství,	kde	každý	koná,	co	mu	náleží.	
Pak	teprve	bude	naše	vzdělávání	trojrozměrné	a	přestane	šustit	papírem.	
	

Duben 1999 

VZKAZY DO PONORKY 
	
Růst	 nezaměstnanosti	 začíná	 být	 hrozivý,	 v	 některých	 okresech	 postihuje	 už	 čtvrtinu	

obyvatelstva.	Problémem	číslo	jedna	je	zaměstnatelnost.	
Svět	práce	vysílá	stále	naléhavější	vzkazy	ke	školám	-	např.	v	článku	E.	Martínkové	v	Profitu	

11/99	 "Zaměstnavatelé	 soudí,	 že	 školy	 připravují	 studenty	 nedostatečně".	 Cituje	 se	 zde	
sociologický	 výzkum	 agentury	 AMD,	 která	 se	 dotázala	 820	 českých	 firem.	 Většina	
zaměstnavatelů	 se	 shodla	 na	 tom,	 že	 absolventům	 chybí:	 smysl	 pro	 kvalitu,	 smysl	 pro	
hospodárnost,	 ochota	 učit	 se,	 dobrý	 ústní	 projev,	 schopnost	 rozhodovat	 se,	 iniciativa.	
U		 vysokoškoláků	 postrádají:	 samostatnost	 v	 jednání,	 iniciativu,	 kreativitu,	 schopnost	 řešit	
vzniklé	situace,	schopnost	vést.	
Zdá	 se,	 že	 dozrál	 čas	 pro	 změny	 na	 středních	 a	 vysokých	 školách.	 Jejich	 produkt	 prostě	

nevyhovuje.	 Není	 ani	 divu,	 když	 základní	 metodou	 na	 většině	 těchto	 škol	 zůstává	 výklad	
učiva	a	jeho	reprodukce	na	známku.	(Již	u	přijímacích	zkoušek	vítězí	pilné	holčičky,	které	se	
dovedou	 nabiflovat...)	 Kolik	 je	 škol,	 kde	 jsou	 studenti	 vedeni	 k	 hledání	 variant	 řešení,	 ke	
zpracovávání	projektů,	k	samostatnému	rozhodování?	Kde	se	to	ti	mladí	měli	naučit?	
Požadované	 postoje	 a	 dovednosti	 nejsou	 ovšem	 záležitostí	 pouze	 středních	 a	 vysokých	

škol.	Zakládají	se	už	mnohem	dříve	–	na	školách	základních	a	dokonce	mateřských.	Řeknete	
si:	ano,	ale...	Kdy	–	kdy	těmto	dovednostem	učit?	Osnovy	jsou	už	tak	dost	nabité.	
A	jsme	u	jádra	problému.	UČIVO!	Kdo	diktuje	učitelům,	co	budou	učit?	Obsah	přijímacích	

zkoušek	na	 vyšší	 stupeň	 školy,	 učebnice,	 STANDARD.	Evidentně	předimenzovaný	 standard,	
promítající	se	do	všech	vzdělávacích	programů.	Standard,	který	zachovává	pojetí	předmětů	
jako	 "malých	 věd".	 Standard,	 kde	 učivo	 zůstává	 zlatým	 teletem.	 Kromě	 ideologických	
kosmetických	 úprav	 se	 v	 obsahu	 učiva	 v	 podstatě	 nic	moc	 nezměnilo.	 Ruku	 v	 ruce	 s	 ním	
kráčejí	 pedagogické	 fakulty,	 kde	 v	 době	 integrace	 a	multikulturality	 stále	 vítězí	 odbornost	
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nad	 pedagogikou	 a	 psychologií,	 podceňují	 se	 didaktiky,	 ze	 kterých	 se	 ani	 pomalu	 nelze	
habilitovat.	
Náš	standard	je	prostě	vycpaný	starou	slámou.	Nejen	odborníci,	ale	ani	většina	učitelů	si	

nedovede	představit,	že	by	měli	učit	JINAK	O	JINÉM.	Stěžují	si	na	úbytek	hodin	předmětů,	na	
nedostatek	 času	 na	 procvičování.	 Nové	metody,	 kterým	 se	 někteří	 naučili,	 jsou	 pořád	 jen	
ozdůbkami	 na	 starém	 slamníku	 standardu.	 A	 školám	 dále	 vládne	 memorování	 pouček,	
letopočtů,	reprodukování	faktů.	
Je	nejvyšší	čas	podívat	se	do	OBSAHU	učiva.	Naši	žáci	se	neumějí	vyjadřovat,	ale	spousta	

hodin	 je	 v	 českém	 jazyce	 od	 nejnižších	 ročníků	 věnována	 větnému	 i	 slovnímu	 rozboru,	
detailům	gramatického	systému,	životopisům	autorů.	Kolik	žáků	to	v	životě	upotřebí,	zvláště	
v	čase	 počítačů,	 internetu	 a	 multimédií?	 Nebylo	 by	 lepší	 věnovat	 více	 času	 práci	
s	informacemi,	vyhledávání	v	pramenech,	pěstování	kritického	myšlení	a	chápání	souvislostí?	
Není	stavění	na	nedokonalé	paměti	lidské	v	době	fantastických	možností,	objemu	a	rychlosti	
počítačových	pamětí	anachronismem?	
Obsah	 učiva	 je	 velký	 prostor,	 který	 lze	 naplnit	 tisícem	 jednotlivostí,	 bez	 nichž	 se	 (pod	

vlivem	dlouholeté	tradice)	zdánlivě	neobejdeme.	Je	ale	také	možno	podívat	se	na	něj	docela	
jinak.	Z	hlediska	potřeb	života	našeho	žáka.	Jaké	rámce	a	souvislosti	mu	dát,	 jaké	nástroje,	
aby	 si	 byl	 kdykoli	 v	 životě	 podle	 svých	 schopností,	 zájmů	 a	 potřeb	 schopen	 podrobnosti	
doplnit?	Nesáhneme	do	 skladby	 předmětů?	Neměla	 by	 daleko	 větší	 prostor	 než	 budování	
encyklopedických	 znalostí	 dostat	 osobnostně	 sociální	 výchova?	 Aby	 byl	 náš	 žák	
zaměstnatelný,	aby	dovedl	dobře	prožít	svůj	život	mezi	ostatními	lidmi.	
"Standard	 a	 schválené	 vzdělávací	 programy	 obsahují	 "nadkritické"	 množství	 povinného	

učiva...,	 které	 lze	 probrat	 jen	 formálně,	 což	 brání	 učitelům	 v	 rozvoji	 a	 užití	 účinnějších	 (a	
fyziologičtějších)	 postupů.	 Standardem	 vynucené	 tradiční	 formy	 výuky	 musí	 být	 povrchní,	
a	proto	 i	 nudné.	 U	 mnohých,	 i	 relativně	 nadaných	 jedinců	 pomáhají	 pěstovat	 odpor	 ke	
vzdělávání.	 Je	 zřejmé,	 že	 ztráty	 tohoto	 druhu	 jsou	 pro	 moderní	 společnost	 v	 našem	
postavení	 velmi	 nebezpečné.	 Proto	 by	 měl	 ministr	 školství	 standard	 co	 nejdříve	 zrušit	
(prozatím	 třeba	 i	 bez	 náhrady)..."(O.	 Botlík,	 D.	 Souček:	 "Standard	 a	 projekt	 KALIBRO",	
UN	4/99,	str.	20.)	
Svět	 práce	 posílá	 do	 ponorky	 našeho	 školství	 čím	 dál	 závažnější	 vzkazy.	 Měli	 bychom	

rychle	dělat	všechno	pro	to,	aby	se	na	ní	neobjevil	nápis:	TITANIC!	
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Doslov 
	
Dočetli	jste	průběžná	měsíční	svědectví	o	vývoji,	prioritách,	problémech	a	slepých	uličkách	

tzv.	transformace	českého	školství	za	posledních	šest	let.	Zdá	se	nám,	že	jde	o	velmi	dlouhou	
dobu,	 vždyť	 se	 událo	 takové	množství	 akcí,	 že	 již	 není	 v	 silách	 	 aby	 si	 je	 všechny	 detailně	
zapamatoval	 v	 jejich	 vzájemných	 souvislostech	 a	 hierarchiích.	 Ovšem	 z	 hlediska	 historické	
perspektivy	 jde	 jen	malý,	nepatrný	úsek	vývoje	společnosti,	během	kterého	 jako	by	chyběl	
čas	 na	 rozumná	 a	 perspektivní	 řešení,	Ovšem	 tím	 se	 nemůžeme	nechat	 ukolébat,	 protože	
v	oblasti	 výchovy	 a	 vzdělávání	 jde	 o	 každou	 chvíli	 a	 šest	 let,	 to	 je	 více	 jak	 polovina	 doby	
povinné	školní	docházky	a	v	životě	dítěte	se	jedná	o	třetinu	jeho	dětství.	Kdo	nám	dává	právo	
blokovat	nasazování	lepších	podmínek	a	efektivnějších	procesů	ve	prospěch	dětí	a	tím	i	naší	
budoucnosti?	 A	 z	 druhé	 strany,	 kdo	 nám	 dává	 právo	 urychlovat,	 či	 se	 jenom	 pokoušet	
urychlovat	vývoj?	Jsou	naše	představy	o	podobě	výchovy	a	vzdělávání	k	tomu	dostatečným	
důvodem?	 Do	 jaké	 míry	 jde	 jen	 o	 subjektivní	 vize?	 Co	 je	 tedy	 vlastně	 příčinou	 postupu	
společnosti	vpřed?	
Myslím,	že	odpovědi	na	tyto	otázky	v	této	knížce	nenajdeme.	Ani	v	ní	o	to	nejde.	Důležité	

je,	 že	 tato	 knížka	 podobné	 otázky	 vyvolává,	 Žijeme	 zřejmé	 v	 době,	 kdy	 je	 důležitější	 klást	
správné	otázky,	než	se	snažit	získat	třeba	l	špatné	odpovědi,	Tak	bude	naplněn	i	smysl	tohoto	
jednoho	živého	svědectví	doby,	který	tkví	ve	stálé	snaze	mocných	a	pověřených	narovnávat	
zátočiny	 a	 probourávat	 slepé	 uličky,	 i	 když	 tím	 vyvolávají	 tolik	 nových	 problémů,	 že	 jejich	
energie	 stačí	 jen	 na	 řešení	 některých	 z	 nich.	 Podstata	 problémů	 přitom	 zůstává	 téměř	
netknuta.	
Dvě	věci	mne	napadly	hned	po	přečtení	úvodníků.	Za	prvé,	kolik	toho	sami	zapomínáme	

a	jak	je	dobře	si	občas	osvěžit	paměť	a	uvědomil	si,	jak	se	některé	problémy	topí	v	množství	
slov,	 ale	 jejich	 řešení	 se	 nepohnulo	 ani	 o	 píď,	 i	 když	 každé	 ministerské	 období	 k	 nim	
přistupovalo	 	 z	 jiného	 úhlu.	 Za	 druhé,	 kolik	 jsme	 se	 sami	 naučili,	 jak	 jsme	 vyspěli	 za	
posledních	 šest	 let	 v	 oblasti	 vnímání	 souvislostí,	 zejména	 těch	—nadresortních,	 sociálních,	
politických	 a	 ekonomických	 a	 již	 dovedeme	 s	 velkou	 pravděpodobností	 předvídat	 možný	
vývoj	 v	 blízké	 budoucnosti.	 To	 jsou	 pozitivní	 zprávy	 pro	 budoucnost	 a	 vzdělávání.	
Transformace	 totiž	 prioritně	 není	 o	 vnějších	 strukturálních	 a	 organizačních	 změnách,	 ale	
o	změnách	v	myšlení	a	vnímání	lidí.	Úvodníky	Jany	Hrubé	dokazují,	že	se	naše	myšlení	mění,	
ale	ještě	nemůžeme	být	úplně	spokojeni.	
A	 na	 závěr	 ještě	 jedna	 otázka:	 Proč	 se	 tedy	 celý	 těžce	 zkoušený	 systém	 výchovy	

a	vzdělávání	 ještě	 nezhroutil?	 Zřejmě	 proto,	 že	 v	 něm	 je	 stále	 velké	 množství	 chytrých	
a	odpovědných	lidí,	kteří	chápou,	co	je	jejich	povinností	a	plní	si	je	bez	nároků	na	pomíjivou	
nedělní	slávu	nebo	dobře	placené	politické	posty.	
	

Karel	Rýdl	
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