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1. Chvála krize 

 



Kurz Krize jako příležitost 

„Počátek 21. století přinesl v globálním měřítku krizi 
finanční, ekonomickou, environmentální, do krizových 
situací se dostává i oblast demografie, sídelní struktury, 
migrace. Krizi zažívá i politická sféra, věda, kultura a 
sdělovací prostředky a informace. Ve všech oblastech je 
různě zasažena místní, regionální a globální úroveň. 

V cyklu přednášek předních odborníků se posluchači 
seznámí s jejich názorem na jednotlivé oblasti a jejich  

problémy, klíčové hráče, rizika a možnosti řešení, bude-li 
krize pochopena správně – Jako příležitost ke změně.“ 



KALOUS, J. (1989) Krize jako cíl (Bezkrizový život 
a jeho psychoterapeutické zpracování). 

Psychoterapeutické sešity, 1989, s. 33, s. 27 – 31. 
 
 



Karl Jaspers: Člověk žije pouze v krizích  

• Kdo se domnívá, že jeho život a svět je v 
pořádku, žije v propastném bludu. Ztrácí a  
promarňuje tak svou existenci a sám sebe. 

• Existence se uskutečňuje teprve ze setkání s 
mezní situací, resp. ve srážce s ní. 

• Život člověka je založen v rozhodování, musí se 
rozhodovat. Když se rozhodnout zapomene 
nebo odmítne, přece tím o sobě rozhodl, a tak 
je o něm rozhodnuto. 

 



 





2. Krize české vzdělávací politiky 



Ekonomika vzdělání 

• „Vzdělání je základní investicí do budoucnosti, 
pro zajištění dlouhodobého rozvoje potenciálu 
země.“ 

OECD, Education at a Glance 2011 

• „Vzdělání je investicí do jednotlivců, která 
přináší zisk, tak jako kterákoli jiná kapitálová 
investice.“ 

Joseph Stiglitz, Ekonomie veřejného sektoru 

 

 

 

10 



Investice do vzdělání: ČR vs. OECD 
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Smysl vzdělání je nejen ekonomický 

•Posiluje schopnosti a dovednosti lidí, kterým tak 
pomáhá být produktivnější a více vydělávat 
(přispívá k lidskému kapitálu); 
•Poskytuje lepší příležitosti více lidem (přispívá tak 

ke spravedlivosti); 
•Podporuje sociální rozvoj posilováním sociální 

koheze (rozšiřuje tak sociální kapitál); 
•Zlepšuje zdraví a výživu (prodlužuje život); 
•Obohacuje život přímo (např. potěšením 

z inteligentního myšlení a pocitu seberealizace, 
které poskytuje). 

OECD 
 



Heyneman, S. P. Thoughts on Social Stabilization in the Formerly Centrally-Planned 
Economies (1995) 
 
 
Figure 1: INGREDIENTS OF THE TRANSITION 
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young. 

 



Ministerstvo školství ignoruje školský zákon 

MŠMT zpracovává Národní program vzdělávání, 
projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s 
příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými 
organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a 
s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda 
předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké 
sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení. Národní 
program vzdělávání rozpracovává cíle vzdělávání 
stanovené tímto zákonem a vymezuje hlavní oblasti 
vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které jsou 
nezbytné k dosahování těchto cílů.  

Školský zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004  
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Hladina důvěry 

Procento osob, které prohlašují, že lidem lze 
důvěřovat. 

 

Finsko  48 %   

ČR  20 % 
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Význam důvěry 
 

  Dokud v české kotlině hladina důvěry 
radikálně nestoupne, ani kapitalismus, ani 
občanskou společnost tu nevybudujeme. 

      Ivo Možný (1991)  

 



3. Krize světové vzdělávací politiky 



 



 





„Ve státních školách je všechno špatně, je to o 
strachu, o disciplíně. A fakt, že děti, které by se 
měly hlavně pohybovat, sedí na zadku šest hodin 
denně je proti lidské přirozenosti. Proti dětské 
přirozenosti.“ - A.S. Niell, zakladatel školy 
Summerhill 

 

22 



 





Mezinárodní srovnávací 
výzkumy vzdělávání 

 





Co zlepšení vzdělávacích výsledků 
automaticky nezajistí: 

 
• Zvýšení výdajů na školství 

• Vyšší platy učitelů 

• Menší počet žáků ve třídě 

• Testování 
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Kvalita vzdělávacího systému 

nemůže přesáhnout  

kvalitu jeho učitelů.  
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Hlavní strategie úspěchu 

1. Získat nejlepší lidi pro školství 

2. Zajistit jejich trvalý profesní rozvoj 

3. Pomáhat zaostávajícím žákům 
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4. Krize současného vzdělávacího 
paradigmatu 



Kritici z různých zemí a dob 

 



Bulimická metoda vzdělávání 

Nacpeme jim do chřtánu mraky faktů, 

u zkoušky je všechny vyzvracejí 

a nikoho to intelektuálně neobohatí. 

Stuart Firestein 
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„Je velmi vážnou chybou domnívat se, že radost 
z pochopení a zkoumání může být prosazována 
prostředky, jako je nátlak nebo pocit povinnosti.“ 
- Albert Einstein 
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„Vzdělávání není plnění nádob, ale zažíhání 
ohňů.“ – Empédokles 

 

„Nemohu nikoho nic naučit, mohu je jen přimět 
myslet.“ – Sokratés 

 

 „Vědomosti, získané na základě donucení, se 
v mysli neudrží.“ – Platón 

 

 

 



Stávající vzdělávací paradigma 

 



Paradigma 

je termín užívaný pro určitý způsob myšlení, který je 
pro danou společnost, skupinu nebo i jednotlivce 
vysoce vážený, uznávaný a závazný, ale zároveň je 
většinou tak samozřejmý, že není ani uvědomován. 

Paradigma je obdobou Popperova 
termínu předběžné vědění (předvědění) nebo 
Foucaultova termínu epistémé. Jiným používaným 
termínem je konceptuální svět či referenční rámec. 



Sdílené mýty tradiční školní výuky (Nováčková 2006) 
• Známka je pro dítě odměnou, jako je mzda odměnou za práci 

dospělého. 

• Všechny děti se musí učit totéž. 

• Hlavní je, aby učitel uměl dobře vyložit látku a udržel si ve třídě 
disciplínu. 

• Cílem vzdělávání je osvojení znalostí a dovedností. 

• Učebnice jsou základem výuky. 

• Dítě se musí naučit poslouchat. 

• Odpovědnosti dítě naučíme tím, že jsme důslední a neustále je 
kontrolujeme. 

• Odměny a tresty jsou důležitými prostředky výchovy a vzdělávání. 

• Škola musí představovat pro dítě určitý stres: připravuje je tak 
nejlépe na život, kde také bude muset čelit stresu. 

• Život je samá soutěž, proto se ve škole děti také musí učit obstát v 
soutěži. 

• Ve škole by šlo ledacos změnit, kdyby bylo méně dětí ve třídách. 

 



Sedm hříchů systému nuceného vzdělávání (Gray 2012) 

 
•  Odsouzení ke školní docházce jen na základě věku. 

• Pěstování hanby na jedné a arogance na druhé straně. 

• Narušení vývoje kooperace a pečování. 

• Narušení vývoje osobní zodpovědnosti a sebe-řízení. 

• Spojení učení se strachem, posměchem a dřinou. 

• Utlumování kritického myšlení. 

• Snížení rozmanitosti schopností, vědomostí a způsobů 
myšlení. 

 



Příčiny problémů současného 
vzdělávacího modelu  



Vznikl v jiné době a byl i určen k jinému účelu 



Inspirován byl začínající průmyslovou revolucí 
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Až dvacet procent dětí je zralých na 
psychiatra 

„Nejčastěji se u dětí objevuje porucha 
označovaná jako ADHD (neuro-vývojová porucha 
pozornosti s hyperaktivitou a extrémní 
impulzívností), má ji asi dvanáct procent dětské 
populace.  

Vedoucí lékařka dorostové psychiatrie ve 
Všeobecné fakultní nemocnici MUDr Petra 
Uhlíková. 
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ADHD 
attention-deficit/hyperactivity disorder 

in USA 
 • 6.4 million children reported by parents to 

have ever received a health care provider 
diagnosis of ADHD , including: 

– 1 in 11 high school girls 

– 1 in 5 high school boys 

• The percentage of children 4-17 years of age 
taking medication for ADHD, as reported by 
parents, increased by 28% between 2007 and 
2011. 
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5. Jak z toho ven 
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Inspirace řešení z experimentální 
patologie 

 

 

Lewis Thomas: Buňka, medúza a já. 

Praha, Mladá fronta 1981, s. 194 – 196, volně. 
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Když máte co činit s některým složitým sociálním 
systémem, jako je třeba městské centrum, 
vzdělávací soustava anebo organismus křečka, což 
může obsahovat věci, které nás znepokojují a které 
byste chtěli poopravit, pak nemůžete jen tak přijít a 
začít opravovat: naděje na skutečnou pomoc by tu 
byla nepatrná. 

To jsme si uvědomili v minulém století a bylo to 
jedno z trpkých rozčarování. Matematicky to 
prokázal Jay Wright Forrester se svými počítačovými 
modely měst, na nichž jasně ukázal, že cokoli 
navrhnete ze svého zdravého selského rozumu, 
téměř nevyhnutelně stav spíše zhorší, než zlepší.  
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Zasahovat je nejjistější cesta, jak způsobit malér. 

Je-li to pravda, pak to naznačuje nový přístup k 
řešení problémů, a to z hlediska experimentální 
patologie: 

možná, že některé věci se zvrtly snad jen proto, 
že už se jim někdo vynasnažoval pomáhat. 

Což celou hádanku poněkud zjednodušuje. 

Místo abyste se snažili někam vstoupit a začít 
věci kolem dokola napravovat, pokuste se tam 
jen tak zlehounka sáhnout a vytáhnout toho, kdo 
tam zasahuje, přesněji kdo se tam plete. 
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„Lidé jsou učenlivé bytosti; učíme se rádi; 
potřebujeme se učit; jsme v tom dobří; 
nepotřebujeme, aby nám někdo ukazoval, jak to 
dělat, nebo nás k tomu nutil. Co tyto procesy 
zabíjí, jsou lidé, kteří do toho zasahují, kteří to 
chtějí regulovat a kontrolovat.“ - John Holt 
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„Každé pětileté dítě vycítí rozdíl mezi špatným a 
dobrým učitelem a je vybaveno k tomu, aby 
před špatným učitelem uteklo. To jen dospělí 
jsou dost hloupí, aby si mysleli, že špatný učitel 
nemůže zase tak moc dítěti uškodit.“ - John Holt 
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Změna paradigmatu  

Ke zvratům dochází tak, že se dosavadní 
paradigma po určité době vyčerpalo. Nastává 
období, ve kterém již stávající paradigma 
neposkytuje vyhovující odpovědi při řešení 
některých otázek; tyto nevyhovující odpovědi 
Kuhn (2008) označuje jako anomálie. 
Nahromadí-li se mnoho anomálií, dochází ke 
hledání nového paradigmatu a po dokončení 
tohoto procesu znovu nastává období 
stabilizace. 



Systémová vada 

Jestliže problém nemá řešení v rámci systému, 
přestává být problémem a stává se systémovou 
vadou. Celý systém se pod jeho vadou hroutí. 

Francis Fukuyama 
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Každý vzdělávací systém na světě prochází 
v současnosti proměnou. 

Reforma už je nedostatečná, protože pouze 
vylepšuje porouchaný model. 

Co potřebujeme, není evoluce, ale revoluce ve 
vzdělávání. 

Sir Ken Robinson 

 



Učení nápodobou 

 



 













Lovci mamutů 

 



„Každé dítě, které může strávit denně hodinu či 
dvě, či více, pokud chce, s dospělými, které má 
rádo a kteří se zajímají o svět a chtějí o něm 
mluvit, se naučí za den většinou mnohem více, 
než by se naučilo za týden ve škole.“ - John Holt 
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Naomi Aldorfová 
Vychováváme děti a rosteme s nimi 

 
 
 



"Ani jeden z mých tří synů nikdy nenavštívil 
základní ani střední školu a dnes jsou všichni tři 
na univerzitách. Při přípravách na zkoušky na 
univerzitu zvládli dva z mých synů učivo základní 
a střední školy během několika měsíců, ten 
poslední dokonce za tři týdny. Když jsem se ho 
ptala, jak to dokázal, odpověděl mi, že se to ve 
školách asi učí nějak špatně." - Naomi Aldorfová 
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Svoboda učení 
včera, dnes a zítra 
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BÁSEŇ NA OBRANU DĚTÍ – poslední sloka 
Ľubomír Feldek, sbírka Metafory. Praha: Československý 

spisovatel 1988, přeložil Jiří Žáček. 
 

Po hřbetě 

(jenž se pod aktovkou 

v dětství ohnul též) 

mi běží mráz, 

že někdo třeba za století 

v přehledu dějin ohodnotí nás – 

hle, otrokáři vlastních dětí! 
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Odpůrci změny 

₋ Rodiče 

₋ Učitelé 

₋ Státní správa 

₋ Politici 

₋ Vzdělávací experti 

 

Příznivci 

₋ Sociální hnutí 

₋ Děti 
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„Toto bych chtěl pro své děti, kdyby byly ještě malé. 
Chtěl bych, aby vyrostly s pocitem, že jsou vládci svých 
životů. Chtěl bych, aby byly šťastné, ale také aby se 
staraly o štěstí druhých. Chtěl bych, aby byly 
emocionálně odolné, aby mohly odrážet nevyhnutelný 
stres a zklamání, které život občas přinese. Chtěl bych, 
aby měly důvěru ve svou schopnost učit se po celý život 
a přizpůsobit se světu, který se rok od roku mění stále 
rychleji. Chtěl bych, aby měly cíle, po kterých opravdu 
touží. Chtěl bych, aby byly schopné kriticky přemýšlet a 
činit racionální rozhodnutí, která jim pomohou 
dosáhnout jejich cílů. Chtěl bych, aby měly morální 
hodnoty, které pomáhají dávat smysl a strukturu jejich 
životům.“ Peter Gray 



Shrnutí 

• Žijeme v době přechodu. Kromě mnoha jiných 
zaběhaných jistot se bude měnit i současné 
paradigma formálního vzdělávání. 

• Společným jmenovatelem různých inovací a 
alternativ ve vzdělávání je návrat k přirozenému 
učení před „průmyslovou deformací“. 

• Hnutí za svobodu učení je sociální hnutí s podobnými 
zákonitostmi jako ta předchozí – volební právo žen, 
rasová desegregace, práva homosexuálů. Teď jsou na 
řadě naše děti a vnuci …  
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Doc. Jaroslav Kalous, Ph.D. 
www.jaroslav-kalous.cz 

jaroslav.kalous@gmail.com 
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Jak to bude dál? 
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https://www.youtube.com/watch?v=hO8MwBZl-Vc

