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Úvodem 
V současnosti si stále častěji pokládá-

me otázku, zda úroveň kvality vzdělávání 
současných vysokoškolských studentů od-
povídá kritériím požadovaným pro budou-
cí vstup ČR do EU, Ve svém článku se 
proto zabývám porovnáním kritérii pro 
hodnocení kvality požadovaných v doku-
mentu OECD lndicators 1997 s praxí ve 
výuce na PedF UK v Praze; přitom jsem 
sc zaměřil na kombinace oboru SPPG, kde 
přednáším ekonomické discipliny v růz-
ných formách studia. 

1. Indikátory vzdělávání použitel-
né pro vyjádření kvality na oboru 
speciální pedagogika 

... Podporovat zaměření vysoké školy 
především na zvyšování kvality, na rozši-
řováni ..." 

Po revoluci v ekonomické teorii 60. let. 
která zavedla pojem lidský kapitál do eko-
nomie, již neni tabu hovořit o ekonomic-
ké hodnotě vzděláni. Lidé v podstatě vy-
tvářejí svůj lidský kapitál zčásti lak, že 
investují do školního (formálního) vzdě-

lání a tyto náklady maji podobu poplatků 
(pokud nějaké jsou) a ušlých příjmů po 
dobu studia. Hlavni úlohou ekonomů, kteří 
se zabývají vzděláním, je určit, zda míra 
náv ratnosti investic do vzděláni je dosta-
čující k ospravedlněni těchto výdajů ve 
srovnáni s jinými možnostmi užiti vyna-
ložených zdrojů. 

Nejprv e je však nezbytné vysvětlit, proč 
by se měl budoucí speciální pedagog eko-
nomicky vzdělávat. 

Ekonomické vzdělaní umožňuje studen-
tům ziskat základni znalosti o ekonomice. 
Ekonomické znalosti jsou také pro mladé 
lidi dobrý m vodítkem ve vedení domácího 
hospodářství a k vytvářeni dobrého rodin-
ného zázemí pro výchovu dalšího pokole-
ní. Zvládnuti základních ekonomických 
znalosti napomáhá k zapojováni lidi do 
ovlivňování ekonomických procesů na pra-
covištích; na trhu práce má nejlepši šanci 
dobře obstát kvalifikovaný pracovník. Ži-
vot v podmínkách tržního hospodářství se 
stává složitější (zejména se vstupem do EU), 
proto elementární znalosti o ekonomice jsou 
pro speciálního pedagoga nezbytné. Je to 
zejména z těchto příčin: 

' Zpráva: České vzděláni a Evropa (strategie rozvoje lidských zdrojů při vstupu do Evropské 
unie). Praha : Phare. 1999. s. 71. 



a) znalost daňové soustavy a výpočtu 
daní (daňového přiznání) je nezbytná 
pro každého občana; 

b) pro podnikatele v oblasti SPPG je 
nutná i znalost živnostenského záko-
na a souvisejících předpisů; 

c) znalost systému sociálních dávek tak, 
aby umél poradit potřebným obča-
nům, lze považovat pro speciálního 
pedagoga za samozřejmost; 

d) znalost bankovnictví a podmínek pro 
poskytování úvěrů organizacím či jed-
notlivcům napomáhá k orientací 
ve složitých podmínkách současného 
úvěrováni; 

e) rozumět výpočtu mezd a zdravotního 
a sociálního pojištění, a tak si ověřit 
správnost vý^počtu výdělků. 

V současnosti považujeme za nejspo-
lehlivější informace o vzdělávacích sys-
témech v evropských, ale i jiných zemích 
tzv. indikátory vzděláváni (education in-
dicators). Indikátory vzděláváni jsou 
kvantitativní ukazatele, které vypovídají 
o vlastnostech, fungování a produktech 
vzdělávacích systémů. V dokumentu Edu-
cation at a Glance: OECD lndicators 1997 
bylo použito 41 indikátorů, které předsta-
vují shodu odborníků na to, jak měřit sou-
časný stav vzděláváni na mezinárodní 
úrovni. U vzděláni jakožto základního fak-
toru pro tvorbu lidského kapitálu vyjádřit 
jeho kvantitativní a kvalitativní stránku. 
• Kvantita uděláni se projevuje ve dvou 

základních podobách: 
- rozsah výuky (doba studia) - je v zá-

sadě určen osnovami kurzu, které pod-

léhají příslušné akreditaci, a vzhledem 
k současnému mezinárodnímu porov-
náváni studijních programů (meziná-
rodní akreditace) jednotlivé obory stu-
dia SPPG z hlediska rozsahu počtu ho-
din musejí mít odpovídající rozsah 
a strukturu; jinak by byly akreditační-
mi komisemi vyřazeny; 

- počet studentu (absolventů daného 
oboru SPPG) - na rozdíl od rozsahu 
výuky zde mají vysoké školy větší vol-
nost v rozhodování, kolik budoucích 
speciálních pedagogů přijmou, ale zá-
roveň jsou i hmotně zainteresovány na 
počtu studujících. Limity jsou zde pou-
ze kapacitní, event. omezené prostřed-
ky. které jsou poskytovány vysokým 
školám MŠMT. 

• Kvalita vzděláni je mnohem komplex-
nější kategorií, vyjadřuje souhrn urči-
n ch dohodnutých charakteristik, které 
jsou stanoveny pro úspěšné absoluto-
rium studijního oboru. Kvalitu je mož-
no vyjadřovat těmito základními kritérii: 

Kvalita vyučovacího procesu 
- obsah výuky: dodržení základních ob-

sahových standardů vyjádřených osno-
vami kurzu, např. u jednotlivých disci-
plin somatopedie; vzhledem k akre-
ditaci obsahu výuky není zde podstat-
ný problém; kvalita obsahu výuky je 
zajištěna dodržováním osnov vzhledem 
ke kontrolním mechanismům na vyso-
kých školách (vnitřním i vnějším); 

- počet studentu na jednoho učitele (ve 
škole, studijní skupině): velikost studij-



ní skupiny vyučované jedním učitelem; 
při menším počtu studentů vyučovaných 
jedním učitelem se předpokládá kvalit-
nější výuka vzhledem k možnosti indi-
viduálnějšího přístupu učitele ke studen-
tovi; paradoxem je, že studie amerických 
pedagogů (Asi in 1973) neprokázaly pří 
kontrolních testech lepší výsledky zna-
losti studentů v těchto menších studij-
ních skupinách (na příkladu předmětu 
matematiky, blízké pojetím studia eko-
nomii); to však nelze zobecnit pro spe-
cializované kurzy S PPG, vyžadující in-
dividuální výklad učitele; 

— rovnost příležitostí (sociální skladba stu-
dentů): k rozšířeni lidského kapitálu 
a růstu kvality přispivá i zajištěni rovnos-
ti příležitosti ke studiu pro různé mino-
ritní skupiny. Příklad současné femini-
zace studentů SPPG na pedagogických 
fakultách však naopak nepřispívá ke kul-
tivaci lidského kapitálu vzhledem k malé 
možnosti studentů základních a středních 
škol setkat se s mužem jako učitelem 
a výchovným pracovníkem. Opačným 
příkladem je studium občanů romské 
minority na VŠ, který lze ukázat na při-
kladu PedF UK v Praze, kde od roku 
1984 (od kdy působím na PedF UK) 

jsem učil pouze jednu romskou student-
ku, která navíc studium nedokončila. 
U této menšiny všakjde o mnohem kom-
plexnější problém, který vyplývá nejen 
ze sociálních podmínek, ve kterých žijí, 
ale i z celkové kultury (např. zvyků) této 
národnostní menšiny, zejména podcenění 
vzdělání jako životní hodnoty. 

Kvalita studijního výkonu 
studenta SPPG 

- míra úspěšností v přijeti na vyšší stu-
peň vzdělání (%): Na úrovni Sš patři 
tento kvalitatívni ukazatel k nesledo-
vanějším; na VŠ je např. v USA vzta-
hován k počtu přijatých absolventů do 
doktorandského studia či k těm, kteří 
získali titul PhD.; 

- míra dokončeni studia (%): Vyjadřuje 
% studentů SPPG. kteři dokončí zapo-
čaté studium; jestliže více studentů do-
konči započaté studium, je zřejmá vyšší 
kvalita výchovně-vzdělávacího procesu 
v podobě větší (individuálni) péče o stu-
denty s horšími předpoklady ke studiu; 

- míra úspěšností studentu ve srovnáva-
cích (vědomostních) testech (%): Ten-
to ukazatel vyjadřuje porovnání znalostí 
shodných skupin studentů mezi jednot-
livými školami či oblastmi; uvedený uka-
zatel kvality výuky je hojné využíván na 
SŠ; na VŠ není častý, používá se spíše 
ukazatel průměrného prospěchu studen-
ta SPPG, který - pokud nejde výhradně 
o zkoušky písemné - může zahrnout 
mnoho subjektivních vlivů. 

Kvalita instituce 
- výdaje na studenta (finanční prostřed-

ky vynaložené na 1 studenta): Za vý-
raz vyšši kvality výuky budeme pova-
žovat, jestliže škola vydává více finanč-
ních prostředků vztažených na 1 stu-
denta (od státu, obce či sponzorů); 
předpokládáme tedy pravidlo, že více 
je vždy lépe než méně; 



výše průměrného přijmu absolventa 
školy: Je doloženo, že absolventi kva-
litnějších vzdělávacích institucí (např. 
Harv ardu v USA) dosahují vyšších při-
jmu než absolventi jiných škol; 
velikost a prestižnosl instituce: Je proká-
záno, že velké a tradiční vysoké školy (ja-
ko např. UK v Praze) dosahují v průměru 
vyšší kvality vzděláváni, což je zajištěno 
fungováním vnitřních kontrolních mecha-
nismu i veřejnou publicitou; 
výběrovost studia, tj. počet studentu 
přijatých z počtu uchazečů o studium; 
Nejprestižnějši instituce jsou relativně 
velké a mají vysoce výběrov é požadav-
ky na přijímáni VŠ studentů; v případě 
výuky volitelného předmětu, např. so-
ciálního managementu v rámci studia 
SPPG, může ukazatel výběru studentů 
daného předmětu signalizovat jeho 
kvalitu. 

Kvalita učitelského sboru 
míra kladných hodnoceni učitele stu-
dent}' (%), tj. hodnocení výuky předmě-
tu studenty (evaluace studia): Studenti 
1 x za semestr při závěrečné přednášce 
či semináři odpov ídají na otázky v ano-
nymních formulářích dotazníků týkají-
cích se výuky, přednesu, vystupování 
učitele, učebních pomůcek aj.); 
odborně-pedagogická kvalifikace uči-
tele: Taje dána absolvováním přísluš-
ného studijního oboru a dále pedago-
gickou hodností (doc., prof.); při hod-
nocení kvality vzděláváni slouží jako 
kritérium v rámci akreditačního řízeni 

u daného oboru studia, tj. např. počet 
docentů vyučujících na katedře SPPG. 
evenl. ve věkové struktuře, podle po-
dílu úvazků ve výuce; 

- vědecko-pedagogická kvalifikace uči-
tele: Získává se absolvováním přísluš-
né vědecké přípravy (CSc., PhD. aj.) 
a publikační činnosti učitele podle ur-
čené struk tury (články v odborných ča-
sopisech, sbornících, skripta a učebni-
ce. referáty na mezinárodních konferen-
cích apod.); 

- odborná praxe učitele: Předpokládá-
me, že u učitele s praxi bude dosaženo 
vyšší kvality výuky než u začínajícího 
učitele; toto kritérium je důležité i pro 
platové ohodnoceni podle v součas-
nosti platných mzdových předpisů ve 
školství; pro hodnoceni kvality výuky 
je však toto kritérium relev antní pouze 
do určitého věku učitele; u učitelů může 
s věkem individuálně docházet k pokle-
su kvality výuky. 

Mohli bychom nalézt další kvalitatívni 
charakteristiky vzdělávání i vzdělání samé-
ho, jako jsou sociálni či zdravotní podmín-
ky studenta, motivace ke studiu, ubytování 
aj., které nesporné kvalitu výchovné-vzdé-
lávacího procesu u studenta ovlivňuji, 
avšak jsou obtížné kvantifikovatelné. 

Jako příklad vyjadřování kvality insti-
tuce (ukazatele výběrovosti studia) lze 
uvést následující analýzu, která pojedná-
vá o vyjadřováni ukazatele volitelnosti 
výuky základního ekonomického kurzu 
pro studenty - speciální pedagogy za ob-
dobí z let 1996-2002. 



2. Analýza ukazatele kvality: 
% podii studentů SPPG ve výuce 
ekonomie na PedF UK Praha 
Lze konstatoval, že shromážděná data 

o úěasti studentů PedF UK ve volitelném 
kurzu ekonomie za období posledních Ses-
lí let jsou schopna vypovídat o určitém zá-

Ekonomie - základní kurz 

jmu studentů SPPG o předmět ekonomie. 
Porovnáni ukazatele, kromě vlastni vo-

litelnosti studenty, ovlivňují v časové řadě 
dva faktory: 
- Kolísání počtu studentů oboru SPPG 
- Kolísání počtu celkově přijatých stu-

dentů na fakultu 

Školni rok Ce&ový počal Skutečno óčosi Skutočná účasi Skutečná účasl % účasl všech 
studentů v kurzu 1. toč. studentů SPPG tíwknlíi N Í sludenlú 

v 1. ročniVu VVP v kurzu v kurzu 
1996/1997 546 46 0 8 10,0 
1997/1998 744 148 11 11*10 24,2 
1998/1999 647 131 2 10+7 23,2 
1999/2000 696 187 3+14 4+1 30,0 
2000/2001 600 62 2 1 10,8 
2001/2002 617 78 0 10+5 15,1 

Pramen: Interní materiály studijního oddáleni 

Jak je z tabulky zřejmé, je obecně účast 
studentů PedF UK na volitelné výuce 
předmětu ekonomie relativně nízká (od 10 
do 30 % z celkového počtu studentů za-
psaných v ročníku). Obdobných hodnot 
účasti studentů na uvedeném volitelném 

Ekonomie - základní kurz (studenti S 

!ľ UK a zkušební protokoly za uvedené roky. 

kurzu však dosahuji i pedagogové vyuču-
jící shodné kurzy na PedF MU v Bmě či 
FTVS UK, kde jsem sledoval účast stu-
dentů v těchto kurzech; tento jev má tedy 
obecnější charakter. 

Školni rok Počet studentů Skutečná účast VoJrlolnos) 
obora SPPG » kurzu kurzu v % 

1996/1997 74 0 0 
1997/1998 121 11 9,1 
1998/1999 75 2 2,7 
1999/2000 81 3+14 21.0 
2000/2001 92 2 2,2 
2001/2002 88 0* o -

*) V ZS si však J4 studentů 5. roč. obor. studia SPPG volilo předmět Ekonomické otázky vzděláváni 
zařazený do 4.-5. roku studia: v LS bylo obdobné V kurzu EOV zapsáno dalších 25 studentů 4. ročníku 
oboru SPPG - Psychologie 

Pramen: Interní materiály studijního oddělení PedF UK a zkušební protokoly za uvedené roky. 



Výraznější kolísáni hodnot volitelnosti 
kurzu vykazuje tento ukazatel u námi sle-
dovaného oboru SPPG. Zde je toto kolí-
sání hodnot zřejmým vyjádřením menší-
ho zájmu studentů o výuku ekonomie jed-
nak v důsledku odlišného profesního za-
měřeni studia oboru defektologie, jednak 
tím, že studenti daných oborů maji i jiné 
osobni charakteristiky (zájmy, citové za-
měřeni apod.). Ekonomie sejirn proto zdá 
poněkud vzdálenější disciplínou a její trž-
ní zaměření u nich spiše vyvolává odmí-
táni než zájem. Avšak ve vyšších roční-
cích jsou studenti SPPG, kteří si voli kurz 
Ekonomické otázky vzdělávání, mnohem 
pečlivějšími a zaujatějšími studenty než 
kdokoliv z oboru VVP či RV. Je to však 
více záležitost psychologická než odbor-
ná (studenti vyšších ročníků si již více uv ě-
domuji potřebnost ekonomických znalos-
tí pro život i své profesní uplatnění, což 
souvisí s jejich věkem, ledy i s psychickou 
vyspělosti). 

3. Jak vysvětlit velká kolísání 
hodnot ukazatelů volitelnosti 
kurzu? 
Uvedená skutečnost má mnohem složi-

tější příčiny, než se domníváme. 
Jako ekonomové můžeme vzít za logic-

ký fakt, že jestliže někdo studoval již 
4 roky obchodní akademii či měl absol-
vovány ekonomické kurzy v rámci osnov 
na gymnáziu či průmyslovce (kde jsou do-
konce povinně studovány), bude chtít dané 
znalosti využit. Kurz ekonomie mu totiž 
umožni s mnohem menším úsilím dosáh-

nout kladné klasifikace a absolutoria kur-
zu, než kdyby si vybral jako volitelný kurz 
např. politologii (se kterou se na SŠ jisté 
nesetkal) či sociologii (se kterou se setkal 
oproti ekonomii v omezené míře kurzu 
ZSV). Zde kategorie nákladů obětované 
příležitostí vystupuje na povrch zcela jed-
noznačně. 

Obdobně logicky se budou chovat stu-
denti SPPG, kteří s ekonomii z různých 
příčin na SŠ nepřišli do styku, či se pouze 
seznámili s jejími základy v rámci kurzu 
ZSV. Tito studenti se při volitelnosti kur-
zů jednoznačně rozhodují pro kurz poli-
tologie, neboť jim připadá z hlediska ob-
sahu snazším. 

Jistou roli při volbě kurzu ještě hrají 
i nároky vyučujícího při zkoušce. Vliv po-
vinnosti účasti na výuce lze však u před-
nášek vyloučit. 

Mohu tedy shrnout určité měřitelné fak-
tory vyjadřující motivaci studenta SPPG 
při volbě daného kurzu. Jsou jimi: 
- Předchozí studium (které lze efektivně 

využít). 
- Obtížnost obsahu kurzu pro studenta. 
- Nároky na studenta ze strany vy-

učujícího. 
Jak je však možné, že při náhodných 

rozhovorech pouze kolem 50 % studentů 
kurzu uvádí výše uvedené důvody jako 
rozhodující pro volbu kurzu? 

Příčinou je teorie signalizace! Jako pe-
dagogové-ekonomové bychom byli nepo-
chybně rádi, kdyby si studenti vybírali 
naše kurzy ekonomie ze zcela racionálních 
důvodů, např. pro vysokou kvalitu výuky. 
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Není tomu ale tak. Podstatnou rolí při vol-
bě kurzu u mnoha studentů hraje: 
- Vzhled a povaha učitele. 
- Náhoda (např. že zrovna studuje obor 

SPPG na PedF UK, kde je kurz vy-
učován). 

Ukazatel % účasti studentů v kurzu eko-
nomie v ročníku proto nevyjadřuje jedno-
značné kvalitu výuky ekonomie, ale zahr-
nuje i ostatní obtížně měřitelné vlivy vzta-
hující se k osobnosti učitele či náhodné 
vlivy. 
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