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Editorial
Vážení čtenáři,

školství je dnes věnována nemalá pozornost. 
Zpravodajství nás téměř každodenně zásobuje 
novinkami z  této oblasti, z  nichž mnohé jsou 
koncepčního charakteru. Ve školství se neustá-
le „něco chystá“. Prospívá to českým školám? 
Diskuse k  tomuto tématu je vskutku populár-
ní, vyjadřují se k  ní politici, odborníci, rodiče 
žáků, široká veřejnost. Můžeme se setkat se ši-
rokým spektrem názorů, od těch radikálních, 
požadujících okamžitou proměnu školy, až po ty 
konzervativní, které říkají, že škola potřebuje čas 
a neustálý kolotoč reforem nikomu neprospívá. 

Tématu reforem ve vzdělávání, a  zejména 
reformě kurikulární, věnujeme rozhovor oteví-
rající toto číslo. Hovořili jsme s Tomášem Janí-
kem o  reformách ve světle ostré světle kritiky, 
kterou přináší rakouský filozof Konrad Paul 
Liessmann. Tomáš Janík komentuje jeho myš-
lenky v kontextu českého školství a nabízí nové 
úhly pohledu a kritická zamyšlení nad tím, kam 
vzdělávání směřuje. 

Abychom problematiku reforem nastínili 
i z pohledu historického, požádali jsme Micha-
la Šimáně o  článek k  významu Všeobecného 
školního řádu Marie Terezie pro vývoj českého 
školství. Čtenáře možná překvapí, že i za touto 
reformou najde důvody ne nepodobné těm, kte-
ré jsou součástí reforem v 21. století. S reformou 
školy souvisejí i otázky alternativních přístupů 
ve vzdělávání či problematika alternativních 
škol. Znamená vzdělávat jinak, než je součástí 
hlavního proudu, i  vzdělávat lépe? Výzkumů 
věnovaných tomu, jak se alternativní školy liší 
od těch mainstreamových, není mnoho. Pro-
to jsme zařadili text Nikoly Sklenářové, který 
zkoumá rozdíly v  pedagogické komunikaci 
v běžné škole a ve škole Montessori. 

Na veřejnou debatu v MF Dnes reaguje člá-
nek Stanislava Štěpáníka v  rubrice Didactica 
viva. Tato debata se vedla o zmechanizovaném 
větném rozboru jakožto o  jednom z  palčivých 
problémů výuky českého jazyka. Také rubrika 

Do výuky reflektuje aktuální dění ve školství 
a ve společnosti. Nejprve nabízí metodiku k té-
matu uprchlictví od Asociace učitelů OV a ZSV. 
Ti, kteří již myslí na září, se mohou inspirovat 
textem seznamujícím nás s přínosy adaptačního 
kurzu. K diskutovanému tématu inkluze přispě-
je srovnávací článek o podmínkách vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v českých a švédských školách. V kritickém tónu 
znějícím nad reformními snahami, avšak s nad-
hledem učitele se čtyřicetiletou  praxí, se nese 
poslední příspěvek v této rubrice. Je „bezduchý 
dril nehodný svobodomyslných občanů demo-
kratického státu, vybavených spoustou elektro-
nických udělátek a rozmanitých kompetencí?“

Možná však diskuse nad proměnou vzdělá-
vání nemusí být natolik vyhrocená, jak jsme na-
značili na začátku. Reformy totiž mnohdy řeší 
stará témata v  novém kabátu. Za tématem vý-
stupů z učení, uplatnitelností vědomostí v praxi 
či kompetencemi totiž můžeme hledat dřívější 
snahy o to, aby vyučování a učení nespočívalo jen 
v memorování poznatků, aby vycházelo z toho, co 
si dítě spojí se svou životní zkušeností a co pozdě-
ji ve svém životě uplatní (Štech, 2013). Vzdělává-
ní se nachází na pomyslném kruhovém objezdu, 
z něhož lze vyjet různými směry, a na rozdíl od 
cestování autem i různými směry zároveň (Janík, 
2015). Těmi, kdo automobil jménem ŠKOLA řídí, 
nejsou jen politici, ale zejména ředitelé a učitelé. 
Přejeme jim, ať zvolí správnou cestu. A všem čte-
nářům přejeme krásné léto, plné cestování nejen 
po krajině českého vzdělávání. 

Za redakci
Kateřina Lojdová
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Evropské vzdělávání se nachází v proudu refo-
rem a mimo nestojí ani Česká republika. Otáz-
ku, zda se vzdělávání ubírá správným směrem, 
si klade řada učitelů, akademiků i představitelů 
vzdělávací politiky. Jedním z těch, kteří se k sou-
časné orientaci vzdělávání staví velmi kriticky, 
je rakouský filozof a esejista Konrad Paul Liess-
mann. Koncem roku 2015 vyšel český překlad 
jeho knihy Hodina duchů: praxe nevzdělanosti. 

Znalcem spisů K. P. Liessmanna je docent 
Tomáš Janík z  Pedagogické fakulty MU, který 
je zároveň odborníkem v oblasti kurikulární re-
formy a poradcem ministryně školství Kateřiny 
Valachové. Proto jsme s ním otevřeli téma „ne-
vzdělanosti“ ve vztahu k  současné české škole 
a k reformám, kterými prochází. 

Konrad Paul Liessmann – 
rakouský filozof a  esejista, 
držitel ocenění Vize 97 – je 
českým čtenářům znám ze-
jména díky překladu knihy 

Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění (Aca-
demia, 2008) a díky aktuálně vydané knize Hodina 
duchů: praxe nevzdělanosti (Academia, 2015). Liess-
mannovy knihy místy až vyhroceně problematizují 
ty přístupy ke vzdělávání, které se na první pohled 
jeví jako samozřejmé a správné. 

Mohl byste přiblížit Liessmanovy myšlenky 
českým čtenářům?

Před nedávnem byla do češtiny přeložena 
Liessmannova nová kniha s  podtitulem Praxe 

nevzdělanosti. Autor v  ní rozebírá problémy, 
které přinášejí současné reformy jak v primár-
ním a sekundárním, tak v terciárním vzdělává-
ní. Ukazuje se, že zastřešující myšlenkou debat 
o vzdělávání je spor o to, co vzdělání je, a co není. 
V Liessmannově knize najdeme takovou úvahu 
hned v  předmluvě. Autor zde klade řečnickou 
otázku, proč vzdělání nečiní člověka šťastným. 
Odpovědět na ni můžeme tak, že právě proto, že 
vzdělání je v důsledku reforem redukováno na 
kvalifikaci a na takzvané kompetence. Novohu-
manistické pojetí vzdělávání a vzdělání je upo-
zaďováno ve prospěch pragmatického uplatnění 
na trhu práce. 

Také české školství má za sebou takzvanou ku-
rikulární reformu, přičemž některé ze změn, 
které přinesla, kritizuje i K. P. Liessmann. Než 
se dostaneme ke kritice vzdělávání z úst toho-
to filozofa, chtěla bych se zeptat, kam směřuje 
české vzdělávání?

Pokud se bavíme o  současných reformách, 
které se realizují v České republice, ale i v dal-
ších zemích Evropy, pak jsou to reformy, jejichž 
hlavní ideou je orientace na klíčové kompetence 
a  na využitelnost naučeného – tedy na instru-
mentalismus a s ním související technokratiza-
ci a ekonomizaci vzdělávání vedenou diktátem 
povinné inovace vždy a všude. Všechna tato ne-
vyslovitelná slova ovládají mysl a  slovník řady 
současných reformátorů. Předjímají jinou ori-
entaci snah vzdělávacích institucí, než bylo zvy-
kem, a vyvolávají obavy těch, kteří ještě vědí, že 
se vzděláváním to má pramálo společného. 
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