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Se změnami v ekonomice, průnikem technologií do světa práce a přichá-
zející automatizací se oslabí konkurenceschopnost ČR. Veřejné vzdělá-
vání  – klíčový prvek v  budování konkurenceschopnosti a  dalších kvalit 
společenského života – přitom stále není prioritou.

Po dlouhých letech postupného zotavování z ekonomické krize přinesl rok 2019 náznaky 

zvratu a přechodu do méně radostné fáze ekonomického cyklu. Americká centrální ban-

ka (FED) v létě snížila míru úrokových sazeb, na což reagovaly jak burzy, tak ekonomové. 

V obou případech byl očekáván podobný scénář, jaký se odehrál po obdobném kroku FEDu 

v roce 2008 – tedy výrazné zpomalení ekonomiky se všemi důsledky, jako je pokles produk-

ce, cen některých komodit a samozřejmě s tím související nárůst nezaměstnanosti napříč 

globalizovanou ekonomikou.

Některé signály se dotýkají přímo České republiky, jejíž ekonomika je silně svázána 

s vývojem na západoevropských trzích, zejména v Německu. V tomto smyslu by mělo být 

velmi důrazným varováním, že dle analýzy vývoje průmyslové produkce západního souse-

da ČR a největšího ekonomického partnera došlo v posledních měsících k velmi prudkému 

poklesu produkce automobilového průmyslu.1 Právě na toto průmyslové odvětví je v ČR vá-

zána řada produkčních řetězců.

Dá se očekávat, že k  podobnému zlomu dochází či v  brzké době bude docházet 

i v dalších odvětvích. Pro českou ekonomiku a českou společnost to bude mít dopad jak na 

1) Global Economic Indicators: German Factory Orders & Industrial Production. Yardeni Research, říjen 2019. Dostupné 
z: https://www.yardeni.com/pub/ecoglindordip.pdf.
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zaměstnanost, tak na výši platů, ale například i  na potenciál firem investovat do dalšího 

rozvoje. Za stávající situace se nejeví příliš pravděpodobné, že by česká ekonomika byla 

schopná z podobné krizové situace něco vytěžit. Cesta na další trhy proexportní ekonomiky 

je podmíněna schopností nabízet hotové výrobky a služ-

by s vysokou přidanou hodnotou, což ale není případ ČR 

produkující v první řadě subdodávky, jejichž přidaná hod-

nota se zhmotňuje v cílových zemích takového exportu. 

Jinými slovy, pokud globální řetězce, na nichž je exportně 

závislá, nebudou posílat své objednávky, nemá ČR mnoho co nabídnout. Alespoň ne z krát-

kodobého hlediska.

Ani dlouhodobý výhled české ekonomiky není z hlediska konkurenceschopnosti pří-

znivý. Každoroční analýzy Employment Outlook (OECD)2 upozorňují na fakt, že relativně 

vysoce průmyslové země, jako jsou ČR, Slovensko nebo Slovinsko, budou výrazně zasaženy 

postupující automatizací. V tomto smyslu je ČR s vysokou pravděpodobností na cestě k nut-

né ekonomické transformaci. Pokročilá analýza PwC3, která vychází z dat OECD, předpo-

kládá, že automatizace se odehraje ve třech vlnách:

1. Algoritmická vlna (probíhající v současnosti a trvající do počátku 20. let 21. stole-

tí), ovlivňující zejména odvětví postavená na datech, jako jsou finanční služby. V té 

dochází a  bude docházet k  automatizaci jednoduchých, počítačem zpracovatelných 

úkolů a pokročilých analýz dat.

2. Augmentovaná vlna (probíhající do konce 20. let 21. století), během které bude 

docházet k  prohlubování dynamické interakce mezi administrativními službami 

a k hlubšímu průniku kognitivních systémů do rozhodovacích procesů. Předpokládá 

se rozvoj robotizace s částečnou lidskou kontrolou, jako je například pohyb objektů 

v prostoru (logistické sklady).

3. Autonomní vlna (probíhající do poloviny 30. let 21. století), během které bude do-

cházet k  automatizaci fyzické práce a  činností založených na manuální zručnosti 

a  k  pokročilému přenosu řešení problémů vyžadujících reakci na umělé kognitivní 

kapacity v reálném světě, jako je například doprava nebo stavebnictví.

2) OECD Employment Outlook 2017. OECD, 2017. Dostupné z: https://read.oecdilibrary.org/employment/oecd
employmentoutlook2017_empl_outlook2017en#.WbBb8gjHIU#page97.

3) Hawksworth, J. a kolektiv. Will Robots Really Steal Our Jobs? PwC, 2018. Dostupné z: https://www.pwc.com/hu/hu/
kiadvanyok/assets/pdf/impact_of_automation_on_jobs.pdf.

Vysoce průmyslové 
země, jako je ČR, 
budou výrazně 
zasaženy postupující 
automatizací.
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Analýza PwC zároveň ukazuje, jaký mají jednotlivé vlny automatizace předpokládaný 

dopad na trh práce (a tedy na ekonomiku). První vlna, která v současnosti probíhá, před-

stavuje mírně pootevřené dveře pozdějšímu, mnohem masivnějšímu průniku technolo-

gií do světa práce. ČR i v této prognóze spadá mezi země, které mohou předpokládat vů-

bec největší dopady.

Lze očekávat, že ČR nepostihne pouze přímý vliv automatizace, ale také nepřímý 

vliv způsobený změnami na trzích, s  nimiž je česká ekonomika svázána. Podle výše cito-

vaných dostupných dat bude dopad automatizace na německou ekonomiku také velmi vy-

soký. Dojde-li k  souběhu narůstajícího vlivu automatizace a  zároveň ke snížení produkce 

v klíčových odvětvích v rámci ekonomického cyklu, sníží se objem exportu. Zároveň se ale 

lze domnívat, že v rámci ochrany pracovních trhů bude narůstat snaha těchto zemí podpo-

rovat zejména vnitřní zaměstnanost. To může zesílit ekonomické problémy v  ČR. Z  krát-

kodobého hlediska může dojít ke snaze přesunout produkci z trhů s levnější pracovní silou 

za účelem udržet zaměstnanost jednotlivých zemí, populačně často násobně větších než je 

ČR. Ze střednědobého a dlouhodobého hlediska bude tento trend posilován automatizací, 

která sníží potřebu lidské práce v klíčových odvětvích české ekonomiky, zejména v průmyslu 

a stavebnictví.

Za takové situace lze předpokládat, že současné faktory konkurenceschopnosti české 

ekonomiky, především levná pracovní síla (na různé úrovni kvalifikace) a relativní geogra-

fická blízkost exportním trhům, výrazně oslabí. Otázka, kterou tato prognóza vyvolává, zní, 

jak chce ČR svou konkurenceschopnost na globalizovaném trhu zachovat. Z  dostupných 

prognóz (kromě výše uvedených například prognózy Světového ekonomického fóra4 či 

Světové banky5) lze usuzovat, že ekonomiky budou více 

či méně nuceny respektovat měnící se podíl jednotlivých 

odvětví na celkové produkci.

Míra konkurenceschopnosti bude záviset nejen na 

schopnosti ekonomik udržovat tempo trendu, ale také 

inovovat a určovat tak jeho směr. Klíčová je v tomto ohle-

du schopnost jednotlivých ekonomik maximalizovat roz-

voj lidských zdrojů a tím zvyšovat inovační potenciál. V tomto ohledu patří Česká republika, 

jak ilustruje Graf 1, do evropského podprůměru.

4) 7 charts on the future of automation. World Economic Forum, 25. února 2019. Dostupné z: https://www.weforum.org/
agenda/2019/02/theoutlookforautomationandmanufacturingjobsinsevencharts/.

5) Bentaouet Kattan, R. a kolektiv. Automation and labor market outcomes: the pivotal role of highquality education 
(English). World Bank Group, 2018. Dostupné z: http://documents.worldbank.org/curated/en/356581528983322638/
Automationandlabormarketoutcomesthepivotalroleofhighqualityeducation. 

Konkurenceschopnost 
bude záviset nejen 

na schopnosti 
ekonomik udržovat 

tempo trendu, 
ale také inovovat 

a určovat jeho směr.
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Graf 1: Syntetický index rozvoje lidských zdrojů 
Zdroj: European Innovation Scoreboard 2019 
https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html#d
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Současný trend, jenž je od nástupu digitalizace charakteristický postupným přesunem těži-

ště ekonomiky do služeb, rapidně se zvyšujícím podílem ekonomické produkce v digitálním 

prostoru (e-commerce, komunikace, přesun části služeb do digitální dimenze) a současně 

zvyšující se mírou závislosti všech ostatních odvětví na informačních technologiích, bude 

dále gradovat. To znamená, že míra konkurenceschopnosti bude do značné míry záviset 

na schopnosti ekonomik tempo tohoto trendu udržovat. A nejen to, skutečně konkurence-

schopná ekonomika bude muset najít dostatek kapacit, které jí umožní určovat směr toho-

to trendu. K tomu ovšem potřebuje nejen nutnou infrastrukturu, ale zejména dostatečný 

inovační potenciál, jenž primárně závisí na schopnosti produkovat inovace, realizovat je, 

a vytvářet tak vnitřní přidanou hodnotu, jež přispívá jak ke zvyšování životní úrovně, tak 

k dalším investicím do ekonomického a nepřímo i společenského rozvoje.

Naplnění takového předpokladu lze očekávat pouze tehdy, je-li vzdělávací systém 

a  na něj navázaný vývoj a  výzkum schopen zvyšovat využití lidského potenciálu. Česká 

společnost by měla v tomto směru vnímat varovný signál, který opakovaně vysílají analýzy 

a studie současného stavu i prognózy vývoje.

• V  kapitole bilancující doporučení české vládě z  minulého roku a  jejich naplnění je 

uvedena řada důležitých indikátorů, které mají přímou souvislost s rozvojem konku-

renceschopnosti. Problém, který si ČR dlouhodobě nese, lze vyjádřit v obecné rovině 

nahodilostí vzdělávací politiky, která ignoruje princip rozhodování na základě dat 

(angl. evidence-based nebo evidence-informed), a extrémně nízkými investicemi do 

vzdělávání.

• To se dále odráží na odměnách a podpoře učitelů a ředitelů, což ovlivňuje preselekci 

i selekci těch, kdo mohou významně ovlivnit perspektivu ČR (nejen na ekonomické 
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úrovni). Tento faktor, stejně jako nesouvislost jednotlivých vládních politik, výrazně 

modeluje nízkou schopnost dostatečně využít lidský potenciál.

• Následně je nutné počítat s historickou zátěží, která se promítá jak do zastaralé struk-

tury vzdělávacího systému a obsahu vzdělávání, tak do pojetí klíčových zkoušek (angl. 

high-stakes exams), jež představují hlavního „zadavatele” a tvůrce cílů vzdělávání.

Za dané konstelace podmínek lze považovat pozici ČR z  hlediska budoucí konkuren-

ceschopnosti, ale i  dalších aspektů rozvoje společnosti, minimálně za problematickou. 

Neschopnost naplňovat základní předpoklady zajišťující mnohavrstevnou společenskou 

perspektivu začíná nízkou mírou prioritizace vzdělávání, pomyslné technologie stavějící 

most do budoucnosti. Od toho se následně odvíjejí jednotlivé dílčí problémy popsané výše.

Graf 2: Charakter výuky matematiky v 8. třídách 
Zdroj: TIMSS 2007 International Mathematics, str. 285 
https://timssandpirls.bc.edu/TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalMathematicsReport.pdf
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Je nutné uvědomit si, jak komplexní je problém, o němž tu v souvislosti se vzděláváním ho-

voříme. Tedy prioritizace (či deprioritizace) cílů v oblasti veřejného zájmu:

• historická zátěž posttotalitní společnosti, jejíž míra nedůvěry ve veřejný zájem paraly-

zuje jeho definování a dlouhodobý rozvoj dle stanovených cílů,

• nepředvídatelně dlouhé adaptační období tzv. tranzitivních společností na novou sku-

tečnost,

• přetrvávající paradigma v oblasti výchovy a vzdělávání vs. rychle se měnící konfigura-

ce podmínek, v nichž se utváří kulturní, sociální a ekonomická realita,
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• dosavadní konjunktura posilující status quo a z ní vycházející představa, že dosavadní 

pojetí vede k úspěchu6,

• strukturální podoba systému (vzdělávacího subsystému) a  relativní těžkopádnost 

jeho transformace,

• příliš mnoho často protichůdných zájmů, které by měl vzdělávací systém naplňovat 

a sledovat (politické zadání vs. ekonomické zájmy vs. občanská společnost).

V mezinárodním srovnání vykazuje ČR prostřednictvím ta-

kových indikátorů, jako je míra investic, platy učitelů, ne-

rovnost v přístupu ke vzdělání či reakční doba z hlediska ob-

měny obsahu veřejného vzdělávání, známky relativně nízké 

společenské prioritizace, a tedy vysokého rizika zanedbání. 

To se pak s velkou pravděpodobností promítá do nízké flexi-

bility i v takových důležitých detailech, jako je například vý-

uka matematiky či fyziky s důrazem na skutečnou využitel-

nost (viz Grafy 2 a 3 týkající se aktivit v hodinách matematiky a fyziky). Pokusme se proto 

předestřít, co je třeba v zájmu podpory konkurenceschopnosti v oblasti vzdělávání (vzdě-

lávací politiky), stejně jako v zájmu podpory kvality života, bezpečnosti, rozvoje občanské 

společnosti a dalších důležitých kritérií učinit, a to s vědomím současného stavu a z něj vy-

plývajících omezení.

Nejprve je nutné si ujasnit, jakým způsobem vlastně může (veřejné) vzdělávání při-

spět ke konkurenceschopnosti a k dalším kvalitám individuálního a společenského života. 

Pasi Sahlberg, globálně uznávaný odborník v oblasti analýzy a formování vzdělávací poli-

tiky, dochází k tomuto závěru: „Zásadní náležitosti reformní vzdělávací politiky v souvislosti 

s konkurenceschopností jsou podněcování flexibility ve vzdělávacím systému, kreativita ve ško-

lách a ochota přijmout individuální riziko beze strachu.”7

Sahlberg dále zdůrazňuje klíčové faktory konkurenceschopnosti, jež jsou vůči vzdě-

lávacímu systému vnější: kvalita vládnutí, sociální soudržnost a efektivní sociální stát. Jako 

druhý zdroj bereme v úvahu analýzu Harryho A. Patrinose, ekonoma Světové banky.8 Ten 

6) Poslední zveřejněná každoroční analýza Education at a Glance (OECD, 2019) poukazuje na to, že zaměstnanost lidí v 
kohortě 25–34 let je u vysokoškolsky vzdělaných nižší než u těch, kdo dosáhli pouze SŠ vzdělání (Viz: https://www.oecd.
org/education/educationataglance/EAG2019_CN_CZE.pdf.) Za daného stavu, kdy česká ekonomika vytváří relativně 
vice příležitostí pro lidi se středním vzděláním, to může sloužit jako potvrzení domněnky, že vysokoškolsky vzdělaných 
je příliš, což je názor, který rezonuje velmi často.

7) Sahlberg, P. Education Reform for Raising Economic Competitiveness. Journal of Educational Change, 2006. Dostupné 
z: https://pdfs.semanticscholar.org/b714/18a18343f0f11405bc2dff540bac43326996.pdf.

8) Patrinos, H. A. The Future of Automation and Its Implications for Educational Systems. IDEA at CERGE-EI, 12. listopadu 
2018. Video. Dostupné z: https://slideslive.com/38911757/thefutureofautomationanditsimplicationsfor
educationalsystems.

V mezinárodním 
srovnání vykazuje 
Česko nízkou 
společenskou 
prioritizaci 
vzdělávání, 
a tedy vysoké 
riziko zanedbání.
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ve svých závěrech, které berou v potaz již probíhající, případně predikované změny na trzích 

práce, předkládá následující obecná doporučení:

• silná podpora při získávání základních gramotností a dovedností (čtenářská, 

matematická, informační, měkké dovednosti),

• zvyšování efektivity školního vzdělávání,

• zaměření na rozvoj relevantních dovedností (řešení problémů, dovednost učit se, ko-

munikace, personální a sociální dovednosti),

• zabránění brzké specializaci v průchodu vzdělávacím systémem,

• silná podpora vyššího vzdělávání (po střední škole).

Pokud srovnáme uvedené předpoklady posilování konkurenceschopnosti se stavem vzdě-

lávacího systému v ČR, například prostřednictvím Auditu vzdělávacího systému ČR, který 

každoročně připravuje vzdělávací think-tank EDUin,9 můžeme dojít k závěrům, které uka-

zují vysokou míru neshody:

• Míra základních gramotností, respektive jejich úroveň, je podporována nerovnoměr-

ně jak mezi gramotnostmi samotnými, tak co se týče jejich distribuce mezi žáky růz-

ných škol a typů škol.

• Ke zvyšování efektivity školního vzdělávání objektivně nedochází, ČR stále bojuje 

s překážkami klíčového charakteru, jako je kvalita a dnes i nedostatek učitelů, zasta-

ralost obsahu vzdělávání, vnitřní podmínky práce škol atp.

• Výše uvedené relevantní dovednosti (řešení problémů, dovednost učit se, komunikace, 

personální a sociální dovednosti) nejsou v rámci školního vzdělávání cíleně rozvíjeny.

• Český vzdělávací systém nutí vysoké procento mladých lidí, absolventů ZŠ (70 %), 

k výběru specializace již ve věku 15 či 16 let, tedy v přímém rozporu s doporučením.

• Do terciárního vzdělávání v ČR vstupuje mezinárodně srovnatelně vysoký podíl po-

pulačních ročníků absolventů SŠ. Nicméně zároveň je ČR charakteristická vysokou 

mírou nedokonočování studia.10

9) Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2018). EDUin, 2018. Dostupné z: https://www.eduin.cz/wp
content/uploads/2019/01/Audit_vzdelavaci_system_ANALYZA_2018.pdf.

10) Mouralová, M a kolektiv. Studijní neúspěšnost na českých vysokých školách. CSVŠ, AULA 2007, 15(1). Dostupné z: https://
www.csvs.cz/wpcontent/uploads/2019/01/03-2007-1studijnineuspesnost.pdf.
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Graf 3: Charakter výuky fyziky v 8. třídách 
Zdroj: TIMSS 2007 International Science Report, str. 301 
https://timssandpirls.bc.edu/TIMSS2007/PDF/TIMSS2007_InternationalScienceReport.pdf
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Můžeme poměrně odpovědně konstatovat, že ČR z hlediska cílů vzdělávacího systému do-

statečně neodpovídá expertním doporučením a  v  některých případech český vzdělávací 

systém jedná přímo v rozporu s nimi. Je nicméně možné odhadovat, že se tak děje zejména 

kvůli současné poptávce na českém trhu práce, která vychází ze stávající struktury a kon-

kurenčních výhod, na nichž stojí. Tedy z primárně subdodavatelského modelu, jenž před-

pokládá vyšší podíl méně kvalifikované práce a v němž klíčové kvalifikační předpoklady 

neodrážejí doporučení určená pro rozvoj ekonomik adaptovaných na inovativní dynamiku. 

Tím pádem by bylo možné vysvětlit, proč se české veřejné vzdělávání nerovnoměrně a rela-

tivně pomalu vyvíjí směrem, který je považován za perspektivní z dlouhodobého hlediska: 

není dostatečná poptávka po změně.
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Obecná doporučení pro posilování 
konkurenceschopnosti (kvality života) 
prostřednictvím vzdělávání:

• Pevné zakotvení principu rozhodování založeného na datech (angl. 

evidence-based). V souvislosti s podporou konkurenceschopnosti, ale i kva-

lity života a dalších oblastí vzájemně se protínajících se vzděláváním existuje 

řada domácích i zahraničních zkušeností, datových analýz a z nich vycházejí-

cích doporučení, která by měla být seriózně zhodnocena po stránce jejich reali-

zovatelnosti v českém kontextu.

• Hledat a najít politickou shodu. Vzdělávání je jednoznačně jednou z nejdů-

ležitějších oblastí dlouhodobého rozvoje nejen české společnosti a je nutné, aby 

byla vzdělávací politika takto pojímána. Odpovědnou vzdělávací politiku, kte-

rá pomůže vytvořit ekonomickou i sociální perspektivu, nelze uskutečnit bez 

poměrně hluboké shody napříč politickým spektrem na směru a strategických 

cílů rozvoje vzdělávání. Jedině tak lze zajistit kontinuální a smysluplnou reali-

zaci tak zásadních řešení, jako je zvyšování kvality učitelů, podpora společného 

vzdělávání nebo reforma obsahu vzdělávání v českých školách.

• Myslet ambiciozněji a více na budoucnost. Každé rozhodování závislé na 

politickém konsensu je do značné míry kompromisem mezi současnými a budou-

cími potřebami. Dosavadní přístup vysoce upřednostňuje současné, krátkodobé 

potřeby (zejména potřeby zaměstnavatelů) před budoucími potřebami koneč-

ných příjemců vzdělávání. Tento přístup k řízení vzdělávání je třeba výrazně opti-

malizovat. Zároveň – a v první řadě – je nutné přemýšlet a rozhodovat se na zákla-

dě vyšších cílů, jakými jsou podpora a rozvoj liberálně demokratického systému, 

sociální koheze a individuální rozvoj podporující společenskou rozmanitost.

• Držet se strategií a pravidel dobrého vládnutí. Řízení českého vzdělávacího 

systému musí začít brát vážně vlastní zákonné normy a platné strategie. K jejich 

naplňování nedochází, nebo se tak děje velmi nedostatečně. V některých pří-

padech dochází k rozporu mezi stanovenými strategickými cíli a pomyslnými 

klíčovými ukazateli výkonnosti (angl. key performance indicators – KPI). Český 

vzdělávací systém sice smysluplně stanovuje cíle, nastavením klíčových zkou-

šek (angl. high-stakes exams) však výrazně ovlivňuje zadání dovnitř vzdělávací-

ho systému zcela odlišným způsobem.
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Konkrétní doporučení na podporu 
konkurenceschopnosti (kvality života) 
prostřednictvím vzdělávání:
Pozn. Doporučení v jednotlivých horizontech jsou v mnoha ohledech vzájemně provázána 

a měla by se vždy odehrávat ve vzájemné shodě.

Krátkodobý horizont:
• Sladit cíle a hodnocení. Významná změna podoby a formy klíčových vstup-

ních a  výstupních zkoušek (hodnocení vzdělávání obecně) v  souladu s  po-

žadovanými cíli vzdělávání, jež jsou zakotveny v klíčových zákonech a stra-

tegických dokumentech. Hodnocení vzdělávání by mělo odrážet mnohem 

širší spektrum gramotností, dovedností a znalostí, než jaké současné zkoušky 

ověřují. Mělo by zahrnovat dlouhodobé výsledky formálního a neformálního 

vzdělávání (žákovská portfolia) i hodnocení prací a projektů většího rozsahu 

(maturitní ročníkové práce).

• Okamžité posílení přístupu rozhodování založeného na datech (angl. 

evidence-based) ke vzdělávací politice. Je alarmující, že nedochází k poctivé 

reflexi doporučení vyplývajících z mezinárodních monitoringů a srovnání (např. 

každoročně vydávaný report OECD Education at a Glance). Rovněž nedochází 

k úplnému využití dat, která jsou v současnosti dostupná (a zároveň ČR rezignuje 

na jedinečné příležitosti, jak se dozvědět o výkonu vzdělávacího systému více). 

O výsledcích vzdělávání na základních školách a o výkonu českého vzdělávacího 

systému máme jen velmi omezené znalosti. Důvodem je dlouhodobá neúčast 

Česka na šetření TIMSS11 v 8. třídách ZŠ. Šetření TIMSS a PIRLS12 jsou obsahem 

a podrobnostmi mnohem bližší obsahu výuky ve školách než PISA13, a navíc ga-

rantují jednoznačné šetření v daném ročníku.

• Permanentní kampaň za zdůraznění důležitosti vzdělávání pro budouc-

nost a změn, které je nutné v této oblasti provést. K tomu, aby se vzdělávání stalo 

11) Mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zjišťuje úroveň znalostí 
a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech.

12) Mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je zaměřeno na testování 
čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol.

13) Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je považováno za největší 
a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě 
probíhá.
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skutečnou prioritou, je nutné nejprve zvýšit úroveň pozornosti, kterou společ-

nost tomuto tématu věnuje. Do této kampaně by mělo být zapojeno maximum 

těch, kdo mají zásadní vliv na společenský diskurz a jeho směřování.

• Dosažení politické shody závazného charakteru. Na jejímž základě bude 

možné stavět střednědobé a dlouhodobé rozvojové plány v oblasti vzdělávání 

(více ve střednědobých a dlouhodobých doporučeních).

Střednědobý horizont
• Role ředitelů pro rozvoj regionálního školství je naprosto klíčová. V čes-

kém, vysoce autonomním systému je empiricky prokázáno, že ředitel může vel-

mi významně ovlivnit kvalitu školy. Zároveň ale může být zásadní překážkou 

v jejím rozvoji. Zatímco v českém vzdělávacím systému je zhruba 150 tisíc uči-

telů, ředitelů je jen zhruba 5,5 tisíce. Jejich výběrem a podporou je možné docílit 

pozitivních změn v horizontu jednotek let. Dosavadní způsob výběru, ocenění 

jejich práce, odborná příprava a motivace ředitelů v jejich osobním rozvoji a roz-

voji školy jsou nedostatečné.

• Výrazná podpora kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání, ze-

jména pro děti ze sociálně slabých poměrů. Studie jako Perry Preschool Project 

ukazují, že podpora vzdělávání na jeho úplném počátku je klíčová pro další celo-

životní rozvoj člověka. Zejména u dětí, jejichž rodiny nejsou schopny dostateč-

ně podněcovat děti v jejich rozvoji, je důležité snižovat vliv tohoto handicapu co 

nejdříve to je možné. Je to sociálně i ekonomicky výhodná investice, která navíc 

významně zvyšuje individuální i sociální potenciál země.

• Změna struktury na úrovni středního školství se zajištěním návaznosti 

na expandované školství vysoké. Dosavadní výrazné vychýlení středního 

školství do odborné oblasti (70 % populačního ročníku absolventů základních 

škol) je v době, kdy autoritativní doporučení poukazují na potřebu posunutí roz-

hodování o  profesním zaměření do terciární sféry, výraznou zátěží. V  českém 

vzdělávacím systému panuje dlouhodobý nesoulad mezi faktem, že většina ma-

turantů nastupuje ke studiu na VŠ, a nutností většiny z nich zvolit si profesní za-

měření už při nástupu na střední školu. Důsledkem částečně způsobeným tímto 
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faktorem je extrémně vysoká neúspěšnost studia na VŠ. Posílením všeobecného 

vzdělávání na středních školách by bylo možné tento nesoulad snížit a zároveň 

přispět k  tomu, co výše uvedená doporučení vidí jako posilování dlouhodobé 

konkurenceschopnosti země. Vysoké školy v ČR by měly naopak nabízet daleko 

širší a rozmanitější spektrum profesně zaměřených, kratších vzdělávacích pro-

gramů, které pojmou maximum populačních ročníků nastupující české genera-

ce. V obou případech je nutná mnohem hlubší spolupráce s businessem.

• Změna obsahu vzdělávání z uzavřeného kurikula na otevřené (Strate-

gie 2030+). S ohledem na proměnlivost nároků je třeba velmi seriózně zvažovat 

podstatné změny ve způsobu vzdělávání (matematika, jazyky) s důrazem na je-

jich funkční využití. Stejně důležité je i proporční rozdělení časové dispozice, 

kterou školy k  výchově vzdělávání mají, především vzhledem k  připravenosti 

člověka k životu ve společnosti (řešení problémů, kritické myšlení, komunika-

ce, kreativita, týmová práce). Jedná se totiž o oblast ze strany současného škol-

ského vzdělávání významně zanedbávanou. I  tento fakt může mít významný 

vliv na budoucí konkurenceschopnost a kvalitu života. Dojde-li pouze k dílčím 

úpravám ve stávající struktuře, velmi pravděpodobně se nic zásadního nestane. 

Jak ukázala praxe předchozí dekády, školy a učitelé často nepřenesou změny do 

reality všedního dne ve třídách.

Dlouhodobý horizont
• Investice do vzdělávání je nutné navyšovat konzistentně. Dosavadní 

zvyšování výdajů v kapitole školství, jež je takřka zcela určena k růstu platů uči-

telů, je stále více méně jen doplatkem velkého veřejného dluhu, nikoliv inves-

ticí v pravém slova smyslu (viz rekapitulace dosavadních doporučení v úvodní 

kapitole). ČR zdaleka nedosahuje výdajů srovnatelných s  průměrem OECD 

a už vůbec ne s rozvinutými evropskými zeměmi. O investice se bude jednat 

až v okamžiku, kdy bude na základě analýz dopadu vynaložených prostředků 

jasné, k  jakým průběžným či pozdějším ekonomickým, společenským nebo 

individuálním ziskům a  benefitům povedou. To se týká jak učitelů, tak obsa-

hu vzdělávání a dovednosti implementovat do něj takové prvky a oblasti, které 

korespondují s měnící se realitou, a tedy měnícími se požadavky konkurence-

schopnosti či nároků kvalitního života, jež tyto změny vyvolávají. Kurikulární 
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reforma vyžaduje skutečně zásadní prvotní zamyšlení nad cíli, které má veřejné 

vzdělávání naplňovat. Kosmetické změny v situaci, kdy došlo a nadále dochází 

k  významným a  hlubokým změnám světa, nemají příliš velký smysl. Takové 

výdaje, vydávané za reformu, zůstanou výdaji.

• Učitelé. Na základě dostupných analýz vlivu jednotlivých faktorů na kvali-

tu vzdělávání je nepochybné, že zvyšování úrovně platů učitelů je důležitou, 

nikoliv však nezbytnou podmínkou úspěchu. Rozhodujícím faktorem jsou 

učitelé, jejich výběr, příprava a celoživotní vzdělávání. Samotné zvýšení platů 

však nelze považovat za investici. Vynaložené prostředky je nutné pečlivě na-

směrovat do všech vrstev, které ovlivňují konečnou kvalitu učitelské profese. 

Bez významné reformy přípravy učitelů s důrazem na jejich vysokou odbornost 

v práci s dětmi a mladými lidmi v kontextu reality 21. století a bez celoživotního 

vzdělávání, které bude reagovat na proměnlivost světa okolo, mohou zvýšené 

výdaje na platy pouze prohlubovat státní dluh.

• Společným vzděláváním dochází k  upevňování sociální soudržnosti. 

Totiž jedné ze sociálních kvalit, které mají v konečném důsledku vliv na sub-

jektivní vnímání kvality života (Better Life Index OECD14 a vysoké umístění 

evropských zemí s vysokou mírou sociální koheze, jako jsou skandinávské stá-

ty nebo Švýcarsko). Podle Sahlberga (viz výše) jde také o jeden ze základních 

předpokladů konkurenceschopnosti, jelikož individuální maximalizace využití 

vlastního potenciálu je zároveň prostředkem ke zvyšování potenciálu spole-

čenského. Společné vzdělávání stojí jednoznačně na schopnosti vzdělávacího 

systému poskytnout individualizovanou péči všem dětem, nejen těm, jež jsou 

hodnoceny jako handicapované či nadprůměrně nadané. K tomu, aby takové 

vzdělávání mohl vzdělávací systém poskytovat, je ale v první řadě nutné změnit 

přístup učitelů. Na tuto praxi však dnes nejsou odpovídajícím způsobem připra-

vováni. Velmi brzké rozdělení žáků do různých typů škol pak místo sociální sou-

držnosti spíše umocňuje výkonnostní a sociální rozdíly mezi žáky jednotlivých 

škol.

14) Better Life Index OECD, viz: http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111.
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