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Hodnocení vývoje v posledních pěti letech – tedy v období po dokončení 
postkomunistické transformace – je již méně pozitivní oproti hodnocení 
celého polistopadového období. Stále však převažují pozitivní hlasy nad 
negativními. Podstatné je však asi zejména to, že více než 1/3 (35 %) lidí 
se domnívá, že se ve školství za posledních pět let nic nezměnilo. Právě 
do této kategorie se přesunula nemalá část těch, kteří jinak hodnotí pozi-
tivně změny, ke kterým ve školství došlo po roce 1989. Z hlediska poli-
tických preferencí opět převažuje pozitivnější hodnocení ze strany spíše 
pravicových či středových voličů. Voliči levice jsou více kritičtí a nespoko-
jení s vývojem posledních několika málo let. Hlavní závěr z těchto dílčích 
analýz hovoří o určité bezradnosti veřejnosti stran hodnocení vývoje škol-
ství, zejména pak jeho směřování v posledních letech.13 

2.5 Sdělovací prostředky: školství mediální Popelkou 

Naprostá většina veřejnosti sleduje informace o  školství pouze jako 
součást všeobecných informací, případně je tato témata dokonce vůbec 
nezajímají. Problematika školství tedy rozhodně není v centru zájmu 
veřejnosti, nejde o témata, která by lidé systematicky a cíleně sledovali. 
Tato hrubá data týkající se chování publika a sledovanosti médií lze pro-
pojit s hlavními výsledky výzkumů, které se zabývají analýzami obsahů 
mediálních sdělení (viz Syřiště 2001 a 2002). Ty konstatují, že proporcio-
nální zastoupení tématu školství – ve zpravodajských a publicistických 
rozhlasových a televizních pořadech, v hlavních rubrikách českých dení-
ků – je ve srovnání s dalšími resorty (zdravotnictví, sociální věci, finan-
ce, obrana, vnitro atd.) naprosto marginální, ačkoliv se v tomto ohledu 
jednotlivá média poněkud liší. Další důležité zjištění z analýz obsahů 
mediálních sdělení konstatuje, že se nejčastěji v souvislosti se školstvím 
objevují „chytlavá“ a „skandální“ témata typu násilí, šikana, drogy a další 
formy deviace na školách. Jakousi „menšinou v menšině“ jsou pak v rám-
ci českého mediálního diskurzu témata spjatá se zásadními školskými 
reformami či sdělení pokoušející se o hlubší vhled a analýzu aktuální 
problematiky školství, se kterými se v mediálním diskurzu o školství – již 
tak menšinovém – setkáváme spíše okrajově. 

13 Otázkou je, zda tato bezradnost vyplývá z pouhé neinformovanosti veřejnosti o reálném vývoji 
školství, nebo také odráží bezradnost a neúspěšnost samotného MŠMT při plánování, medi-
alizaci a propagaci i implementaci reforem v oblasti školství, ze kterých možná není zmatená 
jen pedagogická veřejnost, ale také rodičovská populace i širší veřejnost. 
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Podrobnější pohled ukazuje, že lidé nejvíce sledují informace týkající 
se školství v televizi a v periodickém tisku. Podstatně menší sledovanost 
je u těchto informací v případě rozhlasu či internetu. Celkové vyznění 
následujícího grafu však odpovídá výše řečenému. Rodiče se v mediální 
sledovanosti problematiky školství chovají jako specifická zájmová sku-
pina; toto téma totiž sledují výrazně častěji než nerodičovská dospělá 
populace (chí-kvadrát test je signifikantní). 

Pro dokreslení tématu sledovanosti problematiky školství v médiích 
je zapotřebí uvést, že u celé řady otázek a tematických okruhů našeho 
výzkumu respondenti ve zvýšené míře, než je v podobných výzkumech 
zvykem, udávají, že „neví“ nebo na otázku „nedokážou odpovědět“. 
Uveďme zde k tomu jen dva ilustrativní příklady. Téměř polovina (45 %) 
veřejnosti otevřeně deklaruje, že nemá vůbec tušení o tom, že při ZŠ 
existují Rady škol. Další čtvrtina (27 %) tvrdí, že ví, že něco takového 
existuje, ale nemá žádnou bližší představu o tom, jak Rady fungují. Tři 
čtvrtiny veřejnosti jsou tedy o Radách bídně informovány. Pouze 8 % 
veřejnosti deklaruje, že ví, jak Rady fungují. Druhý příklad je snad ješ-
tě výmluvnější, protože se týká jedné z největší reforem školství v uply-
nulém desetiletí: kurikulární reformy. Z hlediska příznivců kurikulární 

Graf	č.	2.5 Sledovanost problematiky školství v médiích (v % odpovědí) 
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reformy je alarmujícím zjištěním, že veřejnost hlavní myšlenku reformy 
nepodporuje. Reformu se nepodařilo „prodat“, lidé se s ní neztotožňují. 
57 % veřejnosti se nedomnívá, že bylo dobré přenášet část zodpovědnosti 
za výběr učiva ze státu na učitele té které školy (což je podstatný smy-
sl reformy). Dalších 10 % české společnosti netuší, co si o tomto – tak 
diskutovaném – kroku má myslet. A pouze 34 % tyto kroky podporuje. 
Veřejnost princip reformy nepodporuje, nepochopila ho, nebo o celé 
reformě vlastně ani neví. 

2.6  Vysoké vzdělanostní aspirace, vysoké nároky  
na vzdělávací systém

Česká společnost je silně orientovaná na dosahování velmi vysokého 
vzdělání. Jen velmi málo obyvatel si myslí, že by se dnešní mladí lidé měli 
spokojit pouze s dosažením maturity (13 %) nebo dokonce jen s absolvo-
váním základní školy (méně než 1 %). Naprostá většina se naopak domní-
vá, že je vhodné, aby dnešní mladí lidé pokračovali v terciárním vzdělá-
vání: nejčastěji rovnou v náročnějším pětiletém vysokoškolském studiu 
zakončeném dosažením titulu magistr či inženýr (46 %), případně v méně 
náročném tříletém vysokoškolském studiu zakončeném bakalářským titu-
lem (19 %) či alespoň studiem na vyšší odborné škole (19 %). 

Tato poptávka po vysokém vzdělání vytváří vysoké a zvyšující se 
nároky na vzdělávací systém. To se mimo jiné do značné míry odrazilo 
v jeho reálné expanzi v posledních dvou dekádách (viz zejména expanze 
terciárního stupně vzdělávání). Zároveň tyto názory dospělé české popu-
lace – v tomto případě stran aspirací mladých lidí na nejvyšší dokonče-
né vzdělání – přeci jen kontrastují se současnou faktickou vzdělanostní 
strukturou české populace (tj. 10 % vysokoškoláků, 32 % středoškoláků 
s maturitou, 41 % středoškoláků bez maturity a 17 % jen se základním 
vzděláním)14 (srov. Co se změnilo… 2009). I z těchto analýz vyplývá, že 
vzdělání – pokud možno co nejvyšší – představuje důležitou hodnotu 
a základní orientaci české společnosti (lidé si od dosažení daného vzdělá-
ní slibují zejména získání všeobecného přehledu a základu pro další stu-
dium, osobnostní rozvoj a zlepšení šancí najít dobré zaměstnání; méně je 
pak přínos vzdělání spatřován v tom, že by musel nutně vést k úspěšnosti 

14 Samozřejmě je však něco jiného aktuální názor na ideální vzdělávací dráhu současných mla-
dých lidí a něco jiného je současná vzdělanostní struktura populace, která odráží vývoj a mož-
nosti předchozích desetiletí. 


