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V nastupující době, vžité pod názvem 4. 
průmyslová (r)evoluce nebo Společnost 4.0, 
potřebuje Česká republika lidi vzdělané, 
kvalifikované, schopné se dále učit, iniciativní 
a podnikavé, kteří se nebojí nových výzev a 
jsou připraveni na změnu a její podporu. 
Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze 
změnit svět (Nelson Mandela). Jedině s jeho 
pomocí budeme moci být 
konkurenceschopným státem připraveným 
pro to, abychom v nadcházející době plné 
změn a inovací uspěli bez větších potíží a 
rychle se adaptovali na extrémně rychle 
měnící se podmínky světa. 
 
V tomto textu se zaměříme na výzvy, které 
dnešní (r)evoluce digitálního věku přináší pro 
vzdělávání a současně vědu, výzkum a inovace 
s cílem konkurenceschopné České republiky, 
především skrze nové inovační metody a 
přístupy. Výsledkem by nemělo být pouze 
mezinárodně silné Česko ale i spolehlivě 
stabilní český školský systém respektující 
osvědčené tradice a hodnoty i reflektující nové 
celospolečenské podmínky. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Současný stav 
a mezinárodní srovnání 
Kvalitní celoživotní vzdělávání je 
neoddiskutovatelnou součástí udržitelného 
rozvoje a zároveň jedním z hlavních 
rozvojových cílů OSN. Česká republika ale 
nedrží s ostatními zeměmi (nejenom zeměmi 
Evropské unie – viz tabulka níže) krok ve 
vzdělávání a školství. Na všech úrovních 
vzdělávání bychom měli upřednostňovat 
kvalitu před kvantitou. 
 
Hlavní problémy současného českého školství 
vidíme nejenom v katastrofálním 
podfinancování učitelů a neučitelských 
pracovníků, což je samozřejmě spojeno 
s nízkým společenským uznáním a prestiží 
pedagogických pracovníků všech vzdělávacích 
stupňů. Dále je pro náš systém typický vysoký 
stupeň byrokracie (bohužel také na všech 
vzdělávacích stupních), který spíše potlačuje 
manažerské kompetence a leadership, než aby 
je rozvíjel. 
 
Určitě v našem vzdělávacím systému existuje 
velký prostor pro další internacionalizaci 
středního a vysokoškolského vzdělávání 
(zejména v oblasti rozvoje komunikačních 
dovedností v angličtině) a obecně pro rozvoj 
měkkých dovedností posluchačů zejména 
středního a vysokoškolského vzdělávacího 
stupně. 
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Mezi hlavní cíle, které by si české vzdělávání 
mělo vytyčit v souladu s výše uvedeným 
strategickým cílem konkurenceschopnosti, 
patří podpora inovativního myšlení už od 
mateřských škol až po VOŠ a VŠ. Potřebujeme 
děti, žáky, studenty a občany schopné 
inovativně myslet, kreativně tvořit a 
iniciativně jednat s odpovědným přístupem. 
Cílem by mělo být také udržení kreativity, 
iniciativnosti, podnikavosti, individuální a 
společenské odpovědnosti v lidech. Tento cíl 
si však neklade pouze Česká republika – je 
totiž v souladu s doporučením Future of Jobs 
2020 Světového ekonomické fóra v Davosu 
z roku 2016. 
 
Toto doporučení bylo vydáno v souvislosti 
s výzvami, kterým čelí dnešní svět vlivem 
rychlého vývoje technologií. Výzvy, které 
ohrožují současné jistoty lidstva a se kterými 
se lidé pokoušejí vyrovnat, tak jako v prvních 
dvou průmyslových revolucích. Tyto globální 
hrozby popsala a dlouhodobě mapuje Světová 
podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj 
(WBCSD; u nás Česká podnikatelská rada pro 
udržitelný rozvoj, CBCSD). Jedná se např. o 
dokument Action 2020, který se zabývá 
hrozbami, jako jsou: 

• uvolňování nutričních prvků 
• změna klimatu 
• narušení přírodních ekosystémů 
• vystavení škodlivým látkám 
• voda 
• základní potřeby a práva 
• dovednosti a zaměstnanost 
• udržitelný životní styl 
• potraviny, krmiva, vlákna a biopaliva. 

Udržitelné a uplatnitelné profese a tím pádem 
také příprava na ně (věda, výzkum a 
vzdělávání) mají vést k řešení těchto 
globálních hrozeb, resp. minimalizaci výše 
uvedených oblastí potenciálních problémů.  
 
Dalším okruhem jsou již několikrát zmíněné 
výzvy, které s sebou přináší (r)evoluce 
digitálního věku. Úvahy směřují k tomu, že 
umělá inteligence rozvine práci lidí v novém 
dosud nepoznaném kontextu. Pravděpodobně 
dojde k prohloubení spolupráce mezi 
odborníky a inteligentními systémy. V blízké 

budoucnosti budeme potřebovat zbrusu nové 
dovednosti. 
 
Proto je třeba změnit obsah vzdělávání od 
základu a přizpůsobit výuku ve školách 
potřebám nově nastaveným formám ve 
společnosti, včetně hospodářských subjektů. 
Vzniknou zcela nová pracovní paradigmata a 
nové formy práce. Předpokládá se, že řada 
pomocných, administrativních a 
manažerských prací zanikne. Zároveň celá 
řada pracovních pozic a oborů zanikne. 
Klíčovým momentem bude komunikace mezi 
pracovníky v technologiích (podle 
historických zkušeností a podle předpokladu 
Paretova optima, lze předjímat, že by cca 20 % 
populace mohla kontrolovat cca 80 % příjmů) 
a lidmi ostatních oborů, kteří budou muset 
hledat nové možnosti a uplatnění. 
 
Vzhledem k inovačnímu potenciálu ČR (viz 
TAČR INKA) a cíli konkurenceschopnosti naší 
země je naprosto nutné zaměřit se na inovace, 
tedy na technologické obory (jak 
vysokoškolské inženýry, tak zručné 
řemeslníky). To nicméně neznamená zrušit 
ostatní obory, ale zaměřit se na schopnost 
užívat nové věci, které vzniknou, na schopnost 
tvořit, vyvíjet a schopnost iniciovat a s tím 
spojenou digitální gramotnost s využitím 
spolupráce ostatních oborů. 
 
Zároveň je třeba naučit se lépe komunikovat a 
mezigeneračně spolupracovat. Nejde jen o 
individuální odpovědnost postarat se sám o 
sebe, přežít v nové době; ale neměli bychom 
zapomínat také na společenskou 
odpovědnost. Zde nastupuje právě 
komunikace mezi skupinou zabývajícími se 
technologií a rozšiřující se rizikovou skupinou 
(ve smyslu ohrožení digitální dobou). V ní se 
uplatní ti, kteří něco umí, umí komunikovat a 
jsou podnikaví. Přední ekonomové 
předpovídají, že „žít se bude lokálně, pracovat 
globálně“ což jednoznačně vede k posilování 
významu lokálních ekonomik, kde bude mít 
významnou roli vzdělávací instituce a to 
místní „škola pro 21. století“. 
 
 
Jaká je role vzdělávání? 
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Vzdělávání tvoří celek – od mateřských škol, 
přes školy základní, střední i vysoké, až k 
celoživotnímu vzdělávání. Vzdělávání má za 
úkol připravit budoucí generaci na život ve 
společnosti, aby byla schopna se v životě 
uplatnit a přinášet společnosti hodnoty. 
Každý stupeň přispívá svým dílem k 
celkovému výsledku – ke vzdělání a k výchově 
plnohodnotných, svůj život naplňujících, 
občanů. 
 
S tímto cílem je třeba jednoznačně definovat 
CO od vzdělávání česká společnost očekává na 
základě výše popsaného kontextu, 
strategických cílů a kontextu doby. Teprve 
posléze lze řešit, JAK toho dosáhnout a zda je 
k tomu systém dobře nastaven, či zda 
potřebuje něco spravit. Jednoznačně je 
potřeba říci zadání a systém nastavovat dle 
zadání. Současná společenská debata toto 
jasně nerozlišuje a zaměňuje obsah (vzdělání) 
za formu realizace (vzdělávací/školský 
systém). 
 
Péče o vzdělanost však není nikdy úkolem 
pouze pro školství, ale i pro každého jedince a 
jeho rodinu i celou společnost. Bohužel stále 
přetrvává stav, kdy společnost na všech 
úrovních vzdělávání upřednostňuje kvantitu 
před kvalitou – kvantitu mnohdy bezdůvodně 
neuváženým (či stádním) způsobem, navíc 
bez doprovodné změny politik a metodik 
vzdělávání. 
 
Úkoly pro české vzdělávání 
Pokud chceme mít společnost, jejímž jádrem 
jsou vzdělaní, hodnotově zakotvení, 
inovativně myslící a tvořící, kreativní a 
iniciativní, individuálně a společensky 
zodpovědní lidé, je nutné se zaměřit na 
vzdělávání, rozvíjející inovativní, tvůrčí a 
samostatné myšlení. Jak toho dosáhnout? 
 
Profese a příprava učitelů 
Znalosti a dovednosti žáků a studentů jsou 
odrazem jejich učitelů. Klíčovou roli učitelů 
při přípravě budoucí generace snad nikdo 
nezpochybňuje. I přesto se učitelská profese 
v Česku netěší příliš velkému respektu. 
 

Je to dáno již samotnou přípravou budoucích 
učitelů na pedagogických fakultách a dalších 
fakultách, které se věnují vzdělávání a výchově 
učitelů k odbornosti, metodologii a 
didaktikám. Je třeba se zaměřit na zvýšení 
kvality vzdělávání na všech úrovních 
školství v ČR. Na pedagogické fakulty a fakulty 
připravující budoucí učitelé musí přicházet 
talentování studenti, kteří mají vizi stát se 
dobrým učitelem a přispět tak k výchově 
budoucí generace. Současná praxe ukazuje 
pedagogické fakulty spíše jako nejsnadnější 
cestu, jak získat titul. Problémem je také 
odchod absolventů těchto fakult mimo 
učitelskou profesi. 
 
Formy zvýšení kvality vzdělávání budoucích 
učitelů jsou různé – změna financování 
pedagogických fakult a jejich akademických 
pracovníků, mimořádná stipendia, posílení 
praxí (náslechy atp.) již od nižších ročníků, 
možnost stáží talentovaných studentů a post-
doktorandů na obdobných zahraničních 
fakultách, důraz na psychologický profil, na 
morální a etické hodnoty při vlastní výuce, 
propojení s praxí, zvyšování prestiže výuky i 
učitelského povolání atd. 
 
Zvýšení kvality vzdělávání na pedagogických 
fakultách se promítne i do následných změn 
dovedností studentů. Je nutné klást důraz na 
schopnost komunikace, na stupeň a posílení 
odpovědnosti a pravomocí ředitele školy, 
včetně řízení mzdových prostředků pro 
učitele. To vyvolá tlak na podporu a získání 
zkušeností ředitelů i v této oblasti. Stát je 
povinen na toto přechodové období zajistit 
systémovou podporou pro ředitele a vedení 
škol. 
 
S výše uvedeným souvisí jistě i potřeba 
mezigenerační spolupráce, stejně jako tlak na 
inovativní myšlení a tvorbu systému 
přispívajících absolventů fakult. Prostředkem 
je rozvíjení jejich proaktivního myšlení, 
včetně důrazu na jejich hodnotové ukotvení s 
na individuální i společenskou odpovědnost. 
 
Zvýšením kvality přípravy učitelů a také 
nezbytnou změnou platového systému s cílem 
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dosažení výrazně vyššího, než 
průměrného platu vysokoškolsky 
vzdělaného člověka v ČR by mělo být 
zároveň dosaženo zvýšení společenské 
prestiže učitelů na všech úrovních vzdělávání. 
Uvedené kroky lze chápat jako 
nepostradatelnou součást odstranění příčin 
odchodů mladých vystudovaných učitelů do 
jiných oborů. 

  

Snížení byrokracie 
a profesionalizace řízení škol 
Vyšší kvalita učitelů a zvýšení prestiže tohoto 
výjimečného povolání se musí promítnout 
také do změn jejich řízení ve školách, a to na 
všech stupních. Neměli bychom zapomínat na 
základní princip školy a vzdělávacího systému 
– věnovat se rozvoji žáků a studentů tak, aby 
byli připraveni na reálný život. Řízení školy a 
vlastní vzdělávání je potřeba nastavit tak, aby 
bylo co nejméně zatíženo 
administrativou. Základním principem 
školy a učitele je mít podmínky k tomu, aby se 
co nejvíce věnoval učení a předávání znalostí 
a dovedností. Nezbytně nutnou 
administrativou spojenou se vzdělávacím 
systémem je potřeba přenést ji na podpůrné 
profese tak, aby se učitel mohl plně věnovat 
svému poslání. 
 
Situace je ale opačná. Neustále sílí kritika 
zvyšující se byrokracie na všech vzdělávacích 
stupních. A to nejenom na úrovni čerpání EU 
fondů, kdy řešitelům projektů nad rámec 
bariér EU přidávají naši úředníci ještě další 
překážky, ale též na úrovni řízení mateřských, 
základních a středních škol, kdy nejen 
ředitelé, ale i ostatní zaměstnanci (např. 
výchovní poradci, pedagogové, ekonomové 
atd.) vyplňují obrovské množství hlášení pro 
ústřední orgány a kraje. 
 
Pokud se podíváme na ředitele škol, rektory 
atp., platí tvrzení „nejlepší chirurg nemusí být 
nejlepším ředitelem nemocnice nebo 
děkanem fakulty“. Ředitel, rektor atp. má být 
především dobrým manažerem. K tomu je 
však třeba posílit jeho odpovědnosti a 
pravomoci, včetně řízení mzdových 
prostředků pro učitele. 
 

K tomu by bylo vhodné zajistit manažerská 
studia nových akademických funkcionářů 
alespoň na úrovni srovnatelné se zahraničím 
(např. Izrael) a uvažovat o najmutí 
profesionálních manažerů na některé např. 
ekonomické pozice. Na nižších úrovních pak 
systémově zajistit mentorskou podporu 
ředitele nebo vedení školy. 
 
Zvyšování kvality všech stupňů  
Základním principem by mělo být 
sjednocení požadavků na standardy 
vzdělávání na všech MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ 
s cílem naplnit strategický cíl vybudování 
mezinárodně konkurenceschopného a 
spolehlivě stabilního českého školského 
systému. Systému s respektováním 
osvědčených tradic a hodnot i nových 
celospolečenských podmínek (reflektující 
vývoj společnosti v kontextu, zejména 
v kontextu digitalizace ekonomiky) s použitím 
nových inovačních metod a přístupů. Český 
vzdělávací systém by neměl preferovat jen 
znalosti (jako dosud), ale měl by také rozvíjet 
dovednosti vzhledem k nadcházející době 
Společnosti 4.0. Je nezbytné zvýšit 
gramotnost žáků v technických a 
přírodovědných oborech, zaměřit se na 
aktivní dovednosti cizího (nejlépe) anglického 
jazyka. 
 
Jako vhodné se jeví také prohloubení 
spolupráce škol na všech stupních, včetně MŠ 
a ZŠ, s firmami s cílem rozvíjet manuální a 
technickou znalost a zručnost dětí, žáků a 
studentů a jejich pozitivní vztah k pohybu. 
 
Zapomínat nesmíme ani na důležitost dalšího 
vzdělávání po absolvování školy. Podpora 
dalšího vzdělávání je jednou z perspektivních 
forem spolupráce firem zejména s 
univerzitami a středními školami. Je nutné 
rozvíjet možnosti vzdělávání i ve vyšším věku, 
získat nové dovednosti, které odpovídají 
změnám ve společnosti a na trhu práce, 
nabízet možnosti a klást důraz na podporu 
těchto aktivit v ČR podobně jako v jiných 
(např. skandinávských) zemích, a to v souladu 
s tradicemi vzdělanosti v ČR. Zaměřme se na 
lepší komunikaci a mezigenerační spolupráci 
v rámci společnosti a na zvýšení digitální 
gramotnosti. Dále je nutné podporovat 
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nabídku studia v rámci Univerzit třetího věku. 
Další vzdělávání jako celek by bylo 
vhodné ukotvit samostatným zákonem. 
 
Financování 
Základním principem financování školství 
musí být, že se nebude zvyšovat objem 
finančních prostředků do nefunkčního 
systému. Nalití více peněz do systému, kde 
některé prvky nefungují, s cílem posílit ještě 
více nefunkčnost daných prvků celého 
systému, nemá smysl (a přesto se tak děje). Je 
nezbytně nutné identifikovat 
nefunkčnosti a provést změnu 
v systému a teprve následně přidat více 
peněz, které jsou ve vzdělávání 
bezesporu potřebné. 
 
Změny ve financování se musí dotknout 
předškolního, základního a středního školství, 
rovněž školství vysokého. V regionálním 
školství by velikost základní školy neměla být 
jediným měřítkem pro odlišné ohodnocení 
ředitelů či personálu. Trend přechodu 
financování „na žáka“ k ještě 
problematičtějšímu financování „na třídu“, 
popř. k financování „na učitele“ je nutné také 
promyslet a rozhodnout. V oblasti financování 
regionálního školství bychom měli preferovat 
přímý finanční tok z ministerstva ke škole (k 
učiteli) s minimální možností přerozdělení 
finančních prostředků z úrovně krajských 
úředníků. 
 
Rozloučení se s financováním „na studenta“ 
na vysokoškolské úrovni a financování školy 
podle kvalitativních měřítek (např. podle 
uplatnění absolventů v praxi apod.) je dalším 
ze zásadních úkolů českého vzdělávacího 
systému. Je potřeba udělat výrazné změny ve 
financování vysokých škol, zejména s 
respektováním jejich kvality (nikoliv podle 
dnešních kritérií, která se sice formálně 
nazývají kritéria kvality, ale se skutečnou 
kvalitou mají společného jen velmi málo). Je 
nutné využít kontraktové financování, kdy 
část financí bude mít univerzita garantováno 
od státu a část dostane podle výsledků 
hodnocení kvalitativních ukazatelů, 

s vědomím, že nekvalitní vysoké školy budou 
nuceny ukončit svoji činnost.  
 
Je potřeba finančně zajistit potřebnou úroveň 
vzdělávací oblasti vysokých škol, a to 
například i změnou přístupu k čerpání dotací 
z EU, které jsou otevřeny zejména pro oblast 
tvůrčích činností. Přitom novela ZVŠ v celém 
svém obsahu důrazně vyžaduje těsné 
propojení vzdělávací a tvůrčí činnosti 
vysokých škol.  
 
Otázkou je také možnost zavedení 
(symbolických) poplatků za studium (např. za 
opakování 2. a dalších termínů zkoušek) do 
reálného života škol. Některé poplatky je však 
samozřejmě nutné spojit s finančním 
stipendiem či s finanční podporou pro 
sociálně slabé studenty.  
 
Další myšlenkou, kterou je dobré vzít v potaz, 
je zavedení diferencovaného financování 
univerzit tak, jak to vidíme v řadě asijských 
(Čína, Rusko, Malajsie atd.) nebo i evropských 
(Nizozemí, Německo) zemích. Tři, čtyři či pět 
nejlepších excelentních univerzit – na základě 
mezinárodního ohodnocení – by mělo být 
finančně výrazně zvýhodněno oproti ostatním 
univerzitám za účelem zvýšení jejich 
excelence ve vzdělávání i tvůrčích činnostech. 
Tím bychom zlepšili jejich 
konkurenceschopnost i spolupráci v 
mezinárodním měřítku. Mimo kritérium 
„mezinárodní excelence“ je též potřeba v 
systému financování respektovat i kritérium 
„relevance“ v regionech (zájem společnosti o 
vysokou školu v daném regionu – např. 
západní Čechy, severní Morava atd.). 
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Závěrem 
 
Základním problémem vzdělávání je, že 
z pohledu státu není na vzdělávání pohlíženo 
jako na prioritu. Vzdělávání je priorita samo 
sebou, protože na vzdělání záleží, jak úspěšný 
bude jedinec, rodina, komunita a celý stát jako 
celek v jakémkoliv pohledu a kontextu. Pokud 
chceme být jako stát úspěšní, 
konkurenceschopní, musí se vzdělávání všech 
generací, včetně těch nejmenších stát jasnou 
prioritou státu. Pokud vzdělávací systém 
připraví úspěšné jednotlivce, bude z toho 
profitovat celá společnost, a tedy i stát jako 
takový. 
 
Jedním z nástrojů, jak tohoto dosáhnout je 
udělat ve veřejné debatě ze vzdělávání poslání 
a pojmout ho jako odpovědnost státu vůči 

budoucím generacím. Jako investici do 
budoucnosti, nejen jako zajištění na stáří. 
 
České vzdělávání by v sobě mělo zahrnovat a 
nechat působit velmi dlouhou, osvědčenou a 
uznávanou tradici, zároveň však formulovat a 
sledovat náročné nově potřebné cíle. Mělo by 
se vyvíjet v dlouhodobé politické a odborné 
spolupráci, ne v horizontu jednotlivých 
volebních období. 
 
Kvalitativní i kvantitativní změny, před 
kterými stojí Česká republika v souvislosti 
s nástupem Společnosti 4.0, silně ovlivní i 
vzdělávání. Nejdůležitější změny směřují k 
obsahu a charakteru vzdělání - podpoře 
kreativity, kritického myšlení a 
přenositelných dovedností a zvýšení flexibility 
vzdělaného jednotlivce společnosti, včetně 
dynamické podpory jeho rekvalifikace. 

 
 
 
 
 
 


