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Dnešní téma: 
Školství a vzdělávání 

Státní školství coby nástroj propagandy 

 

Různé vzdělávací modely a dobrovolnost 

 

Úplná odluka školství od státu 

 

Členka Svobody učení jako host 



„Nezaujaté“ vzdělávání 

Školství předstírá jakousi „nezaujatost“. 

Odmítá jednostrannou politickou propagaci. 

Výuka k „extrémismu“ není přípustná. 

Co je vlastně „extrémismus“ a proč je špatný? 
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Učitelé se mají snažit býti objektivní. 

 

Součástí výuky nemá být komerční reklama. 

 

 



Co kdyby ve školách… 

Soukromé firmy „vyráběly“ zákazníky? 

 

Církve vychovávaly své ovečky? 
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…ty školy budou volnotržní (a tedy nepovinné). 
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Já osobně s tím nemám problém, pokud… 

…ty školy budou volnotržní (a tedy nepovinné). 

 

Mnozí s tím mají problém bezpodmínečně. 



Státní propaganda 

Stát je ve školách masivně propagován. 

Bez diskuse je předkládán jako jediné řešení. 

Náhrada trhu tam, kde tento údajně „selhává“. 
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Vštěpování úcty ke státním symbolům. 



Státní propaganda 

Stát je ve školách masivně propagován. 

 

 

 

Minulá přednáška: Platí to i pro demokracii. 



Konspirace? 

Vidím zlo státu za každým rohem? Ano… 

…protože tam skutečně je. 

 

Je teorie o propagandě absurdní? Ano… 

…protože skutečnost je absurdní. 

 

Národní program vzdělávání (Bílá kniha) 

Obsahuje návod pro správnou indoktrinaci. 

 



Bílá kniha 

Citace: 

podpora demokracie a občanské společnosti 

výchova k demokratickému občanství 

vnášení prvků demokracie do života škol 

posilování sounáležitosti [..] k národním tradicím 

klíčové kompetence zaměřené zejména [..] na 

výchovu občana 

zachovat svou [..] národní a občanskou identitu 



Učitelé musejí indoktrinovat 

Bílá kniha je k tomu zavazuje. 

 

 

 

Sami byli taktéž indoktrinováni. 



Povinná školní docházka 

PŠD (celá legislativa) je vymáhána násilím. 

 

Kdo odmítá, tomu je dítě násilím odebráno. 

K indoktrinaci nakonec dojde tak či onak. 

Reálně (nikoliv právně) se jedná o únos dítěte. 

 

Obrovský zásah do svobod dětí i rodičů. 

Takto na svobodě omezujeme už jen trestance. 



Síla dogmat 

Indoktrinace potlačuje kritické myšlení. 

Některé otázky pokládáme za zodpovězené. 

Aniž bychom si je vůbec kdy položili. 

 

 

Nejprve „víme“, pak hledáme argumenty. 

To se netýká jen státní indoktrinace. 



Logika, nebo dogma? 

Members of  The Flat Earth Society are all 

around the globe. 

Jejich neschopnost přesvědčit své oponenty v zásadě 

nesouvisí s tím, že nemají pravdu. 
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Hitlerovi mimozemští spojenci 

Dává smysl to ignorovat, nebo brát vážně. 

Nedává smysl s tím polemizovat pomocí dogmat. 
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Prvním krokem je upřímnost k sobě. 
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Představte si, že oponent má pravdu. 

Jaké to je? Jste ochotni to uznat alespoň sobě? 

Přináší omyl i požitek ze sebezdokonalení? 

 

Měli jste postoj dříve než logický argument? 

Když je argument vyvrácen, hledáte hned další? 



Moc státu 

Školství je hlavní nástroj upevňování moci státu. 

Silové složky ji vykonávají, školy vytvářejí. 



Moc státu 

Školství je hlavní nástroj upevňování moci státu. 

Silové složky ji vykonávají, školy vytvářejí. 

 

Přímá indoktrinace není jediný způsob. 

 

Poslušnost vnucené autority (učitele) ničí ducha. 

Dobrovolně přijatá autorita je v pořádku. 

Již od dětského věku je nám vštěpována konformita. 



Krátká diskuse? 

Domníváte se, že stát ve školách 

nepropaguje sám sebe? Vnímáte 

státní vzdělávání jako nezaujaté? 

Nedochází k indoktrinaci? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 



Rozdílné přístupy k výuce 

Rodiče chtějí pro děti od škol různé věci. 



Rozdílné přístupy k výuce 

Rodiče chtějí pro děti od škol různé věci. 

kritické myšlení, pídění se po příčinách 



Rozdílné přístupy k výuce 

Rodiče chtějí pro děti od škol různé věci. 

kritické myšlení, pídění se po příčinách 

konformita, disciplína, podřizování se autoritám 



Rozdílné přístupy k výuce 

Rodiče chtějí pro děti od škol různé věci. 

kritické myšlení, pídění se po příčinách 

konformita, disciplína, podřizování se autoritám 

výuka náboženství, zdrženlivost v sexu 



Rozdílné přístupy k výuce 

Rodiče chtějí pro děti od škol různé věci. 

kritické myšlení, pídění se po příčinách 

konformita, disciplína, podřizování se autoritám 

výuka náboženství, zdrženlivost v sexu 

sexuální výchova, ochrana před náboženstvím 



Rozdílné přístupy k výuce 

Rodiče chtějí pro děti od škol různé věci. 
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výuka náboženství, zdrženlivost v sexu 

sexuální výchova, ochrana před náboženstvím 

 

Požadavky si často odporují. 

Centralizovaný systém není vyhovující. 



Teorie učení (se) 

Problematika je mnohem složitější. 

Přesahuje rámec školy. 

Pedagogika a školství je jen jedna z mnoha cest. 

 

 

Existuje mnoho modelů vzdělávání. 

Většina z nich leží za hranicemi školních zdí. 



Modely učení (se) 



Modely učení v českém školství 
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Rozvíjíme samostatnost, kritické myšlení, … ? 

Činíme tak pouze deklarativně. 

 

Celé školství je nastaveno pro potřeby armády. 

Dnešní model vznikl v Prusku s cílem tvořit vojáky. 

 

Je to jako jít hledat ticho na Woodstock. 

Změny parametrů jsou jako lepší vycpávky do uší. 
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Bez… 
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…věkové segregace (předškoláci až „maturanti“) 
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S… 

…bohatým prostředím (interiér i exteriér) 

…rovným rozhodováním všech (dětí i dospělých) 



Sudbury Valley 

Jedna z desítek škol podle modelu výše 

 

Existuje padesát let (podobné školy desítky let). 

Peter Gray o Sudbury píše a provádí studie. 



Sudbury Valley 

Jedna z desítek škol podle modelu výše 

 

Existuje padesát let (podobné školy desítky let). 

Peter Gray o Sudbury píše a provádí studie. 

 

Žádná ze škol nikdy nezaznamenala šikanu. 



Sudbury Valley 

Jedna z desítek škol podle modelu výše 

 

Existuje padesát let (podobné školy desítky let). 

Peter Gray o Sudbury píše a provádí studie. 

 

Žádná ze škol nikdy nezaznamenala šikanu. 

 

Absolventi mají výsledky (i na univerzitách). 



Je to škola pro každého? 

Pravděpodobně není. 

 

 

Žádná škola však není pro každého. 



Je to škola pro každého? 

Pravděpodobně není. 

 

 

Žádná škola však není pro každého. 

 

 

Proč by ale měla být nelegální? 
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Státní donucení tyto modely vylučuje. 
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Dobrovolnost 

Některé vzdělávací modely jsou na ní založeny. 

 

Státní donucení tyto modely vylučuje. 

Naopak dobrovolnost nevylučuje ty ostatní. 

 

Dobrovolnost znamená absenci útočného násilí. 



Krátká diskuse? 

Vnímáte školský model „pruské 

kadetky“ za nadřazený ostatním 

modelům? Pokud ano, proč? Je 

legitimní jej nutit všem? 

 

Nestihnu-li reagovat na všechny 

vstupy, prosím, opět se přihlaste 

v diskusi na konci přednášky. 
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Řešení 

Úplná odluka školství od státu: 

 

zrušení povinné školní docházky 

 

zrušení legislativy regulující školy 

 

zrušení státních dotací vzdělávání 

 

zrušení státní certifikace vzdělání 



Jak se vzdělávat? 

Volnotržně; což nemusí znamenat komerčně. 

 

Volnotržní vzdělávání je (například): 

soukromá škola (neregulovaná zákony) 

zisková, nezisková, firemní… 

komunitní vzdělávání (střídající se rodiče) 

vzdělávání v rodině 

různé kurzy, přednášky a podobně 



Výhody (nejen) pro školy 

Ve státním školství nelze poznat dobré učitele. 

Máme mnoho (často protichůdných) požadavků. 

 

Na volném trhu to lze podle poptávky. 

Což je jediná rozumná metrika v rozmanitém světě. 



Výhody (nejen) pro školy 

Ve státním školství nelze poznat dobré učitele. 

Máme mnoho (často protichůdných) požadavků. 

 

Na volném trhu to lze podle poptávky. 

Což je jediná rozumná metrika v rozmanitém světě. 

 

Stejný princip platí pro modely vzdělávání. 

Mluvit za ně mohou jedině reálné výsledky. 



Tabulkové platy 

Kvalita učitele není bez trhu rozumně měřitelná. 

 

 

Učitelé jsou hodnoceni tabulkovými platy. 

 

 

Tento stav odrazuje schopné a láká neschopné. 



Ale to bychom se nedoplatili! 

Stát neposkytuje nic „zdarma“. 
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Soukromé je dražší než státní! 

Velmi rozšířený blud 

 

 

Stát jen (s režií) přerozděluje. 

Nevytváří věci „levněji“ (naopak je neefektivní). 

Jen násilím nutí lidi něco financovat. 



Kde se berou mýty? 

Proč by mělo být soukromé vzdělávání dražší? 

Neexistuje pro to žádný logický důvod. 



Kde se berou mýty? 

Proč by mělo být soukromé vzdělávání dražší? 

Neexistuje pro to žádný logický důvod. 

 

Přesto si to většina lidí myslí. 

Argumenty často hledají až poté. 

 

Co znamená, když něco „vím“, ale nevím proč? 

Typicky se jedná o indoktrinaci. 



Nerovnost 

Nadprůměrně i průměrně majetní si polepší. 
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Paradoxně si i část podprůměrných polepší! 

Cena za „režii státu“. 



Nerovnost 

Nadprůměrně i průměrně majetní si polepší. 

 

Paradoxně si i část podprůměrných polepší! 

Cena za „režii státu“. 

 

Někteří podprůměrně bohatí mohou mít méně. 

To však neznamená méně možností než dnes. 



Možnosti pro chudé 

Charita 
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Možnosti pro chudé 

Charita 

 

Stipendia 

 

Firemní školy (smlouva o pracovním poměru) 

 

Unschooling (spolupráce více rodin) 

Tento model funguje v Indii (ač je ilegální). 



Ale co když…? 

Co když se někdo bude mít hůře než teď? 

Může se týkat například chudých. 

 

Může se stát; kolik životů však ničí státní školy? 



Ale co když…? 

Co když se někdo bude mít hůře než teď? 

Může se týkat například chudých. 

 

Může se stát; kolik životů však ničí státní školy? 

 

Nemluvě o násilném donucení k financování. 
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Sociálně vyloučení 

Někteří rodiče na své děti kašlou. 

 

Tomu ale škola většinou nepomůže. 

Mohou pomoci ti, kdo to dělají dobrovolně. 

 

Chcete integrovat „problémové děti“? 

Jako obecný princip, nebo i mezi své vlastní děti? 

Něčí děti to totiž být musejí… 



České „soukromé“ školy 

Často jsou nekvalitní a jen prodávají diplomy. 

 

Jedná se tedy o tržní selhání? 



České „soukromé“ školy 

Často jsou nekvalitní a jen prodávají diplomy. 

 

Jedná se tedy o tržní selhání? 

 

Trh je deformován; „soukromý“ není tržní. 

 

Hodnotu diplomů určuje jejich garant. 



Certifikační autority 

Mohou existovat jako samotné firmy. 

 

Zaměstnavatelé si mohou vybírat podle školy. 

 

Něco jako dnes HR (může být externí i interní). 

 

Není třeba státu. 



Závěr 

Školství je nástrojem státní propagandy. 

 

Existuje mnoho různých modelů vzdělávání. 

Stát všem násilím nutí jen velmi úzký okruh. 

 

Řešením je dobrovolnost a volný trh. 

Navzdory různým strašákům. 



Host na přednášce 

Anna Třešňáková 

 

zastánkyně svobodné volby (nejen) ve vzdělávání 

 

matka tří dětí, jež nikdy nechodily do školy 

 

členka Svobody učení 



Přijďte příště 

Za dva týdny budou tématem přednášky drogy; 

řeč bude i o drogách samotných, ale především 

o vztahu státu k nim a svobodě. 

 

Středa 22. března 

ve 20 hodin v Polis 



Děkuji za pozornost 

Ptejte se, oponujte… 

 

Nechcete-li se ptát přede všemi, 

za chvíli sejdeme do přízemí do 

Bitcoin Coffee; tam bude debata 

pokračovat. 

Diskuse? 


