Začíná školní rok

Školní rok v nevědomosti?
Před začátkem nového školního roku provedla společnost SC&C krátký výzkum, který testuje míru souhlasu
české veřejnosti s výroky, které komentují ať už realizované, nebo teprve zamýšlené kroky, o kterých se
v souvislosti s českým školstvím hovoří. Autory výroků jsou čeští politici a komentátoři.
Výsledky výzkumu především poukazují na fakt, že veřejnosti chybí relevantní informace k tomu, aby
zaujala jasný postoj. Téměř ve všech zkoumaných výrocích se zhruba třetina respondentů uchýlila
k odpovědi „nevím“. V případě hodnocení inkluze či hodnocení působení ministryně Valachové toto číslo
roste až k 50 %. Zdaleka nejvíce tak z výzkumu ční, že veřejnost deklaruje informační deficit a s ním
spojenou neochotu soudit české školství.

Z konkrétních výsledků je pak zřejmé, že pouhá pětina dotázaných je přesvědčena, že české školství ví, jaké
má cíle. Školskou inkluzi vnímá česká společnost velmi rozporuplně a spíše s despektem. Naopak podpora
škol v přímém rozhodování o využití financí je jasná a zřetelná. Osoba ministryně Kateřiny Valachové potom
společnost rozděluje na tři tábory, z nichž zdaleka největší je ten, který neví, jak se k její práci postavit. Je
tedy více než zřejmé, že míč je v tomto případě na straně ministerstva školství, které by mělo veřejnosti
umět vysvětlit své kroky podstatně lépe, než je tomu v současnosti.
Autoři výzkumu jsou si vědomi, že výroky vytržené z kontextu mohou zkreslovat chápání dané
věci, avšak
Náměstí,
přesto věří, že alespoň rámcově nastavují zrcadlo českému povědomí o dění ve školství v momentě, kdy
centrum 22 %
stojíme na prahu nového školního roku.

Hodnocení jednotlivých výroků

Veřejné školství vůbec neví, jaké má cíle.
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• S rostoucím vzděláním klesá
zastoupení těch, kteří výrok
nedokáží posoudit (u VŠ
vzdělaných nemá názor jen
20%)
• Mezi vysokoškolsky
vzdělanými souhlasí téměř
polovina, přibližně
každý 3. s výrokem nesouhlasí
• Muži i ženy vnímají tento
Náměstí,
výrok takřka totožně

centrum 22 %

Zaváděná inkluze ve skutečnosti znamená
zrušení speciálních (dříve zvláštních) škol.

• Míra souhlasu s tímto
výrokem roste se vzděláním
Souhlasím
22%

Nesouhlasím
Nedokážu
posoudit/Nevím
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32%

• Muži i ženy jej hodnotí
shodně
• Třetina respondentů
nedisponuje dostatkem
informací k tomu, aby se
přiklonilo k jednomu nebo
druhému názoru
Náměstí,

centrum 22 %

Inkluze ve školství je stejná demence jako
zrušit novorozencům inkubátory.

• Ženy k tomuto výroku tíhnou
o něco více než muži
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• Naopak nesouhlas je silnější
u vysokoškolsky vzdělaných
a stejně tak u lidí se
základním vzděláním

Souhlasím

Náměstí,
centrum 22 %

Zaváděnou inkluzí doháníme to, co české školství
dětem, učitelům a rodičům dlužilo.

• Souhlas s tímto výrokem
kontinuálně klesá
s rostoucím vzděláním

16%
Souhlasím

• Až 2 ze 3 vysokoškolsky
vzdělaných respondentů
s tímto výrokem nesouhlasí

Nesouhlasím
Nedokážu
posoudit/Nevím
47%

Náměstí,
centrum 22 %
37%

Ministryně Valachová pokračuje
v rozvracení českého školství.
• Míra souhlasu s tímto
výrokem roste se vzděláním
respondenta.
I u VŠ vzdělaných je však
maximem 30 % souhlasících
respondentů.
• Muži i ženy jej hodnotí
shodně.
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centrum 22 %

Systémovější je podpořit praxe studentů
u privátních firem, než nakupovat nové
stroje na střední školy.
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• Jen 1 z 10 respondentů
nesouhlasí s umísťováním
studentů do firem na úkor
nákupu nových strojů

25%
Nedokážu
posoudit/Nevím
64%

• Souhlas s tímto výrokem sílí
u respondentů s maturitou
a vzdělanějších

Náměstí,
centrum 22 %

Regionální školy by měly být financovány
podle počtu učitelů, nikoliv žáků.

• Výrazně vyšší souhlas
vykazují vysokoškolsky
vzdělaní respondenti (37%)
• Muži i ženy vnímají otázku
financování regionálních škol
zcela stejně
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Jak využít peníze od státu by měly rozhodovat
samy školy a ne direktiva státu.

11%

• Souhlas s tímto výrokem je
nejsilnější ze všech
testovaných
• Ženy s výrokem souhlasí
výrazně častěji než muži, a to
napříč všemi vzdělanostními
skupinami
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Souhlasím
71%

Nesouhlasím
Nedokážu
posoudit/Nevím

Náměstí,
centrum 22 %

Co je sonda?
 Jedná se o jednoduchý a rychlý on-line/CATI/PAPI výzkum na
panelu respondentů, který se vztahuje k aktuálním otázkám.
 Nemá ambice plně reprezentativního a vysoce kvalitního
výzkumu veřejného mínění – je to rychlá sonda, která
přinese pohled veřejnosti na aktuální události.
 Sběr dat proběhl v červenci a srpnu s účastí 841 občanů ČR
starších 18 let formou CATI dotazování.
 Aktuální sonda se věnuje sadě výroků souvisejících se
školstvím.
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