Přílohy
Příloha č. 1: Přepis výzkumného rozhovoru, respondentka Kateřina Konrádová
(text)
T: Můžeš mi prvně říct něco o sobě, jak dlouho působíš na poli vzdělávací politiky, kde
pracuješ, atd.
R: Vzdělávací politikou se zabývám zhruba 4 roky, protože jsem se začala více specializovat na
vzdělávací politiku během magisterského studia, během bakaláře jsem byla spíš obecně
sociologie a sociální politika a až potom na základě kurzů, které jsme měli ve škole a na základě
působení docenta Kalouse jsem se začala víc orientovat na vzdělávání jako takové a i posléze
během magisterského studia jsem jela právě na Erasmus do Finska, které je jednou z top zemí
co se týče vzdělávání, nebo podle různých ukazatelů a indikátorů, výzkumů a tak. Takže jsem
se ještě víc začala zaměřovat na to vzdělávání a na evropské země, jak ty vzdělávací systémy
fungují v jiných zemích, abych si to mohla komparovat a rozuměla jsem té problematice jako
takové. A když jsem dodělala magisterské studium, tak jsem se přihlásila na výběrové místo
na MŠMT. Bylo to jediné místo, kam jsem chtěla jít, protože jsem ještě zkoumala další přímo
řízené organizace MŠMT, ale chtěla jsem přímo na to ministerstvo jako takové, takže jsem
čekala na nějakou vhodnou pozici, která by mě zajímala z hlediska agendy. A pak se něco
objevilo, takže jsem se přihlásila, vybrali mě a od té doby tam jsem, takže tam pracuju zhruba
asi rok. Což není zas tak dlouhá zkušenost, ale teďka začínám druhý rok, tak uvidím, jak to
půjde dál.

T: A jaká je tvoje pozice? Co je náplní tvé práce?
R: Já jsem ministerský rada, takže já jsem pod služebním zákonem a tam všechny pozice jsou
nazývány stejně, ministerský rada. Takže mám svoji vedoucí oddělení, potom je nás dalších
šest v rámci oddělení. A jinak je to oddělení analýz a jsme přímo v kanceláři ministra. Takže
jsme relativně blízko ministrovi a spousta naší práce je “politicky laděná”, tím že jsme tak
blízko ministrovi. Ale zas ne úplně všechno, je to takový mix agend, které to naše oddělení
mělo už předtím, protože my jsme dřív byli zařazení trošku jinde. Byli jsme v sekci, která byla
dál od ministra z hlediska hierarchie a teď jsme tomu ministrovi mnohem blíž, takže je to
znatelný rozdíl i v té práci, kterou máme teďka a kterou jsme měli předtím.

T: A k čemu ses za své roční působení dostala?
R: Typy úkolů nebo jakou agendu dělám nebo….?
T: Obecně jaká zadání řešíš v práci, jakých oblastí se to nejvíc týká?
R: Tím, že jsme oddělení strategií analýz, tak plníme ten svůj název, jinak teda máme v gesci
strategie, takže se staráme o Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, kterou musíme
jednak každý rok interně evaluovat a zároveň třeba vloni jsme si nechali udělat externí evaluaci
od expertů, kde byl třeba v té expertní radě Arnošt Veselý, Grégr, Janík, Münich a takovýto
lidi, akademici, kteří nám externě vyhodnocovali, jak tu Strategii implementujeme, jestli jsme
nějaký pokrok vůbec udělali. Protože ta Strategie je určená od roku 2014 a 2020 končí, takže
v polovině strategie se dělalo tohle externí vyhodnocení, takže i když jsme to my přímo
nepsali, tak na tom bylo hrozně moc práce to všechno zorganizovat a zkoordinovat a pracovat
s těma expertama a tak. Takže to je docela velká věc, kterou jsme dělali. Plus, jak jsem říkala,
každý rok musíme interně evaluovat Strategii jako takovou a potom se ještě vždycky jednou
za čtyři roky dává pro informaci materiál na vládu, o tom, jak naplňujeme tuto Strategii.
Zároveň teď tím, že končí ta Strategie, tak se připravuje nová, což je jeden z mých
nejhlavnějších úkolů, ještě společně s kolegou. Protože já budu mít na starosti ten externí tým
expertů, kteří nám budou pomáhat psát novou Strategii, takže ta práce na tom se teď rozbíhá,
přičemž my pro ně připravujeme jednak analytickou část, takže dáváme dohromady všechny
možné strategické materiály ať už naše nebo z jiných ministerstev, které nám k něčemu
zavazují, zároveň dáváme dohromady různá data a indikátory, které by mohly být rozhodující
pro nějakou analýzu problémů, nebo pro ty experty jako takové, aby se jim lépe psala ta
analýza problému jako taková. A potom dáváme dohromady pro ty experty ještě naše závazky
z mezinárodních dokumentů nebo když jsme členem nějaké mezinárodní organizace, nebo
jsme někde nějak zavázáni, tak co to pro nás znamená, jestli musíme něco plnit a tak. Tak to
jsme dávali ještě hodně dohromady, takže se teď hodně babráme tady v těch dokumentech a
dáváme dohromady všechna možná data a tak. To jsou teda jednat ty strategické dokumenty,
takže Strategie 2020 a teď příprava té nové a zároveň jsme měli na starosti jednu strategii, což
byla strategie digitálního vzdělávání, která nicméně dřív patřila pod jinou sekci na ministerstvu
školství, pak spadla pod nás, ale hodně ji měla na starosti moje kolegyně, takže s tím nemám
zas až takovou zkušenost, jenom vím, že taky se to klasicky muselo každoročně evaluovat, ta

strategie, jak se implementuje, zároveň tam bylo vypsáno spoustu výzev, čerpali jsme na to
peníze z EU, takže kolem toho byla taky taková spíš nepříjemná administrativa. Ale to jsem
nedělala přímo já. A potom teda kromě té strategické práce, která se teď točí vesměs kolem
naší hlavní strategie, děláme ty analýzy a podklady, které jsou jednak pro ministra, často to
jsou komparativní věci, jak nějaká věc funguje u nás a v Evropě napříč, což třeba je teď častý
problém obědů ve školách zadarmo a tak, tak jak to funguje v jiných zemích, jestli je mají
zadarmo, nebo ne a proč. Tak třeba často se objeví nějaké takové politické téma a my musíme
rychle do týdne napsat analýzu, jak to je v jiných zemích a proč to třeba zavést tady, nebo proč
ne. Nějaký argumentář pro ministra, aby se pak mohl ve vládě bavit s ostatními, s Babišem, a
říkat mu: „Jo, my to nechcem, protože proto, proto, proto a stálo by to tolik a tolik.“ Tak to
všechno děláme my. Tak to jsou také rádoby atraktivní analýzy, ale pak to jsou často analýzy,
že jsme zavázáni k nějaké organizaci a musíme jim každý rok dodávat například něco o
společném vzdělávání, tak jak to u nás funguje, tak to většinou každý rok něco znova
sepisujeme a sbíráme podklady. Třeba někdy to nepíšeme celé sami, ale třeba to
koordinujeme, že sebereme podklady z různých oddělení a pak to dáme dohromady a
posíláme to někam dál, do evropské komise nebo někam. No tak to ještě děláme…no a pak
samozřejmě na každém ministerstvu je strašně moc administrativní práce, ve smyslu, že se
dělají stanoviska do vlády, pořád se něco připomínkovává, že třeba ti přijde návrh zákona,
nebo nějaký materiál, nebo nějaký návrh strategie z jiného ministerstva a ať už je k tomu
MŠMT nějak zavázané nebo ne, tak se k tomu musíš nějak vyjádřit, takže to právě často spadá
pod nás, tím že jsme oddělení strategií, tak si hlídáme, jestli tam je MŠMT k něčemu zavázané,
že s tím souhlasíme, jestli je to v souladu s našemi strategiemi, jestli to chceme/nechceme a
pak právě s tím je dost práce, když člověk musí napsat vyjádření, proč ne a nějaké argumenty
a pak je tam několik připomínek, kdy člověk tam i prezenčně chodí a domlouvá se s těma lidma
a oficiálně to probíhá a tak. Tak to je taková administrativnější práce. Plus ještě já sama jsem
členkou jedné odborné skupiny při Evropské komisi, takže jezdím třeba pětkrát za rok do
Bruselu na jejich jednání, musím se na to připravovat, mám tam něco prezentovat a tak. Ale
to je spíš taková okrajová věc, která zůstala v mém oddělení, tahle agenda a pořád se s námi
táhle a dostala jsem ji na starosti já, ale primárně dělám strategii a analytické a komparační
věci.

T: Když zůstaneme u těch expertů, máte vy, jako ministerstvo, nějaké přímé expertní orgány,
na které se obracíte, když potřebujete udělat něco s těmi strategiemi, nebo máte nějaké
externí experty, které na základě něčeho vybíráte, na které se obracíte? Jak funguje tahle
expertní síť na ministerstvu?
R: Jenom přemýšlím, jak na to přesně odpovědět, protože my nemáme nějakou “databázi
expertů”, na kterou bychom se mohli obrátit, spíš to funguje tak, že třeba je nějaké téma, nebo
projekt a může se na něj domluvit někdo, kdo pro nás pracuje třeba na DPP nebo na DPČ a ten
nějakou svojí dílčí expertízou pomáhá k tomu tématu, ale to je hodně u evropských projektů
a věcí, kde je spousta peněz a dají se tam nakontraktovat další lidi, ale že bychom měli
vysloveně nějakou databázi expertů, na které se buď jednak můžeme kdykoliv obrátit nebo
které bychom si mohli kdykoliv nakontraktovat, tak to jako úplně nefunguje, ale závoveň my
jako ministerstvo jako takové máme svoje přímo řízené organizace, jako ne Národní ústav
vzdělávání, nebo ČŠI není přímo řízená organizace, ta má trošku svoje vlastní postavení, ale
tak s nimi třeba hodně spolupracujeme logicky, nebo NIDV, Dům zahraničních služeb, tak to
jsou naše přímořízenky, které jsou většinou víc zaměřené na nějaké konktrétně témata, ale to
úplně podle mě není ten typ expertízy, kterou myslíš, to je jenom další, nad ty kmenové
zaměstnance, co má MŠMT, tak to jsou další instituce, které dělají nějaká témata, ale není to
ta expertíza, na kterou se teďka ptáš žejo.
T: Jo, jo, jo. Takže nic takového přímo není. Databáze expertů, ze které by se dali vytáhnout
konkrétní experti, kteří se zabývají touhle a touhle problematikou a se kterými byste to
mohli řešit.
R: Jako co já vím, tak nic takového není, jediné co mě teď napadá, s čím jsem přišla do styku
během svojí práce je, že loni, když jsme právě dokončovali, nebo když nám ten expertní tým
dokončoval vyhodnocení implementace té minulé strategie, tak my jsme k tomu dělali
konferenci, kde jsme ten celý materiál chtěli zveřejnit a vůbec, abychom věděli, koho pozvat
a to bych nenazývala experty, to byly spíš obecně stakeholdeři ve vzdělávací politice, tak jsem
dostala do ruky materiál, který kdysi dělali kolegové z mého oddělení, kde se snažili sepsat,
jací jsou vůbec stakeholdeři ve vzdělávací politice a na koho se obracet. Takže tam byly spíš
různé organizace a neziskovky a byly tam na základě nějaké základní charakteristiky, jak jsou
aktivní, nejsou aktivní, v jaké oblasti přesně co dělají, jak působí, jaký mají typ práce, jaké
eventy dělají a tak. Tak to mě napadá, ale taky bych to nenazývala dokumentem, který shrnuje

epertízu, nebo experty ve vzdělávací politice, ale obecně jako stakeholdery jako takové, mezi
nimiž nějací experti jsou. Teda záleží, jak si definuješ experta ve vzdělávací politice, ale úplně
mě nenapadá nic, když se zeptáš přímo na experty ve vzdělávací politice, tak že bychom měli
nějaký dokument, ve kterém by byli sepsaní a teď jsme do toho nějak šáhli a zavolali jim, nebo
je měli už jako nakontraktované a mohli se na ně obracet, tak to úplně jako ne. To spíš funguje
hodně ad hoc, když je třeba tahle strategická práce, tak typicky pro ní je, že ministr jako takový
si může ustanovit nějaké svoje poradní orgány, takže tam pak on má tyto experty. A on si je
ustanoví, připraví si pro ně nějaký statut, jednací řád, jmenovací dekrety, to jsem třeba dělala
dneska, pro tu novou skupinu, co budou psát tu Strategii, tak se to jako ustanoví, je to ad hoc,
oni budou dva roky pracovat a pak to skončí. Ale je to…
T: Něco dočasného, co je zrovna potřeba na tu konkrétní práci.
R: Jo. Ale zároveň je to na nějakou větší práci, z mojí zkušenosti se nedělají takové expertní
týmy na malá témata, že Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 je teď na 10 let a je to
dost velká věc. Jednak je to i finančně náročné, organizačně, všechno to zajistit, zorganizovat,
všechny ty lidi nominovat a i ty lidi v tom chtějí být zúčastněný a chtějí aby to bylo prestižní,
takže se ti nebudou skvělý experti věnovat za pár stovek něčemu úplně dílčímu, takže my když
něco takového děláme, tak je to k té velké strategii, nebo není to úplně k minoritním tématům.
T: Takže například k té Strategii si ty experty vybírá konkrétně ministr? Nebo jak tam probíhá
ta nominace, kdo o tom bude rozhodovat?
R: Teďka k té nové strategii, Strategii 2030, u toho jsem celého byla, u toho procesu, tak to
můžu nějak lépe popsat. Tam to probíhalo tak, že my jsme věděli, že nám končí současná
strategie 2020 a věděli jsme, že už musíme začít plánovat tu novou, přičemž jsme si řekli, že
budeme mít interní tým, kde budou lidi z ministerstva zevnitř, z různých oddělení napříč, a pak
bude ten externí, kde budou právě experti. A teď jako ta definice a nominace expertů
probíhala vlastně tak, že ministr chtěl, aby naše oddělení, Oddělení strategií a analýz mu dalo
nějaký seznam, medailonky expertů, které považujeme za relevantní, aby byly v tom týmu a
že on si z toho pak vybere ty lidi, které chce. Takže my jsme dali dohromady za naše oddělení
třeba 20 lidí, nebo možná i víc, ale my jsme se spíš snažili vycházet z toho, jednak teda moji
kolegové, co jsou u toho oddělení déle, tak z té předchozí zkušenosti, když se dělala strategie
2020. Takže buď jednak už měli nějaké svoje kontakty, s někým napřímo, věděli, jak ti experti

pracují, což je taky důležitá věc, že spousta expertů má velkou expertízu, ale jsou hodně časově
vytížení a nemají čas nějakou strategii psát, nebo něco takového dělat, nebo se na ten typ
úlohy moc nehodí, že jsou lepší, když si sami píšou nějaké články, než když by pracovali takhle
ve skupině. Takže ti moji kolegové vycházeli hodně z té předchozí zkušenosti s tou Strategií
2020. Takže nominovali i ty lidi, co již byli předtím, že už je znali, případně nějaký, který tam
předtím byly taky, tak už je nenominovali, protože na základě těchto charakteristik jim nepřišli
vhodný. A potom obecně tím, že působíme ve vzdělávací politice, tak nějak víme, kdo chodí
na přednášky, kdo kde přednáší, co píše asi hlavně teda, kdo kde co učí, takže i na základě toho
jsme tam přidávali jména. A zároveň jsme mysleli i na tu strategii jako takovou, aby tam byli
zastoupeni experti ze všech úrovní a témat, jednak aby tam bylo regionální školství, vysoké
školství. A jednak i v tom regionálním je hodně úrovní toho vzdělávání, nebo těch témat, takže
aby tam byli jak pedagogové, tak psychologové, ekonomové, sociologové, různá odvětví jako
taková. Ale potom i když člověk přemýšlí o tom jako základní školství, předškolní, speciální,
člověk přemýšlí nad různými tématy a jak to všechno nakombinovat, aby tam někdo nechyběl.
Protože pak když se ta strategie, tak je podle mě hodně důležité právě to, aby tam byli experti
napříč vším možným. Protože pokud se tam nominují experti hodně jednostranně, nebo tam
něco chybí, tak se to pak na tom materiálu vždycky projeví. Takže jsme se snažili opravdu
udělat takový pelmel všech možných expertů. A potom tyto medailonky jsme poslali ministrovi
a on je pak měl u sebe a pročítal si je, přemýšlel na tím. A ještě vím, že další sekce samy někoho
nominovaly. Třeba sekce pro vysoké školství, oni mají taky svoji přímo řízenou organizaci, což
je Centrum pro výzkum vysokých škol, oni s nimi přímo spolupracují, takže toho vědí víc, my
jsme spíš přes regionální školství, takže ty sami z toho centra si řekli, spolupracujeme se
zástupcem z tohoto centra, tak ho tam nominovali, že jim přišlo fajn, aby tam byl. No a pak
tady z toho seznamu třeba 30, 40 expertů si ministr konkrétně vybral asi 8 lidí, které nevím,
jak přesně vybírá, protože já nejsem schopná říct, jestli on všechny ty experty zná, nebo jestli
s nimi má osobní zkušenost, nebo jestli vybírá na základě medailonků, které jsme napsali a
toho, že si o nich samozřejmě může cokoliv dohledat. Jedna zajímavá věc, co mě napadá v tom,
je, že hrozně silnou roli i u toho výběru expertů, hrají osobní sympatie a antipatie, což jsem si
myslela, že se moc neděje, nebo jsem si myslela, že je to víc profesionální ten výběr těch
expertů, ale zjistila jsem, že není. Protože třeba i náš ministr si z toho seznamu nechtěl vybrat
jednoho dost dobrého ekonoma, se kterým jsme dřív už pracovali a on hodně píše, je aktivní,
motivuje celý tým lidí, fakt jsme měli výbornou zkušenost. On si ho tam nevybral a právě, že

mi potom říkala moje vedoucí, že si ho nevybral právě kvůli tomu, že se znají z toho prostředí
vysokých škol a vědy a pochopila jsem to tak, že ten ekonom je mnohem lepší v té vědě a té
oblasti než náš ministr a že se nějak nemají rádi, nebo že tam jsou jen nějaké osobní vztahy
špatné. A tak ho tam nechtěl a nominoval si tam sám někoho neznámého, o kom my nic moc
nevíme, nepřijde nám jako expert a zároveň je to takový hodně ekonom. Ne že by se zabývat
vzděláváním a ekonomií dohromady a zkoumal výdaje na vzdělávání a tak. Tak to mi přišlo
třeba hodně zvláštní, že i na ministerstvu na hodně vysokých úrovních se projevují osobní
sympatie a antipatie dost, což mi nepřijde úplně vhodné při výběru expertů pro takovou práci
a tak.
T: Když se zeptám z trochu teoretického hlediska, jak ty sama chápeš pojem expert? Co to
pro tebe znamená?
R: A expert obecně nebo?
T: Ve vzdělávací politice.
R: Já se musím zamyslet, jak bych to definovala, protože nemám úplně nějakou exaktní definici
v hlavě. Člověk, který má expertízu ve vzdělávací politice, je pro mě ten, který jednak se
vzdělávací politikou nějaké delší období zabývá, což to delší časové období může být
irelevantní, protože někdo se tím může zabývat 20 let a nemusí o tom pořád vědět nic moc a
někdo to může dělat pět let a může být skvělý. Takže ten faktor toho času je takový trochu
“tricky”, ale….Když to trochu zjednoduším, tak někdo, kde se vzděláváním delší dobu zabývá,
má mezinárodní pohled, to je pro mě věc expertízy, že není to jen o tom, že zná český
vzdělávací systém, ale má nějaký nadhled, ví, jak to funguje v jiných zemích, ví, jak se to v nich
vyvíjelo a proč, proč u nás je to třeba takhle, může to různě komparovat a přemýšlet nad tím,
pracuje hodně s daty, což mi přijde důležité. Vychází z fakt, dat, bere si nějaké statistik OECD,
nebo Evropské komise, data z Eurostatu, umí s nimi pracovat a pohybovat se v tom. To je třeba
pro mě dost důležité. Samozřejmě musí být jazykově vybavený, musí jezdit do zahraničí na
konference, psát články. Mě spíš napadají spíš takové prvky, co ty lidi, dělají, ale nevím, když
se zamýšlím nad konkrétní definicí experta ve vzdělávací politice, tak asi bych to složila z více
proměnných.

T: Ono těch definicí existuje víc, většinou se to doplňuje navzájem, a není jedna jasná…
R: Ještě, to psaní článků to s tím souvisí, to jsem neřekla explicitně, že jsou třeba lidi, kteří
dělají nějaký výzkum, který se týká toho vzdělávání, ať už kvali nebo kvanti, protože většinou
lidi nedělají oboje, spíš jsou zaměření na jednu stránku, takže nechci říkal jaký, takže buď tak
nebo tak.
T: A ještě taková poslední doplňující otázka, jsi schopná po tom roce působení ve své práci,
jak se proměnila expertní situace ve vzdělávací politice v České republice? Jsou tam nějaké
tendence, přibývání/ubývání expertů? Proměnuje se to nějak významně? Chápu, že
zkušenosti nejsou tak značné, ale jestli něco pozoruješ?
R: Tím, že mě vzdělávací politika zajímá delší dobu, tak není to jenom o roku, ale je to nejvíc
spojené s tou prací, protože přece jenom jsem s těmi experty, ať už je definujeme jakkoliv,
fakt osobně v kontaktu, ne dřív, že jenom čtu jejich články, ale já bych řekla, že to pole expertů
se moc nemění, že zůstává pořád relativně stejné a relativně dost malé. Klasicky jsou to lidi
EDUin, SKAV, kteří se v tom vzdělávání hodně točí a věnují se tomu, nevím, jestli Feřtek,
Kartous, jestli bych je nazývala experti vzdělávací politiky, protože já opravdu ty experty
vnímám víc jako ty lidi z akademické sféry, se kterými spolupracuji a kteří dělají hodně výzkum
a fakt takový dobrý výzkum, jako třeba Grégr, tady na pedáku na Karlovce. Ale řekla bych, že
se to pole těch expertů nemění, že to zdá vesměs stejné, je relativně malé a těch dobrý expertů
je v tom poli fakt relativně málo. Třeba kdybych měla někoho říct, tak je to pro mě Arnošt
Veselý a David Grégr a to jsou hlavní dva, kteří mě napadnou. Nebo třeba ten Münich, který
je sice ekonom, ale teď se vzdělávání docela dost věnuje, umí dobře právě pracovat s daty a i
jsem se s ním osobně poslední dobou docela dost bavila a přijde mi, že je docela expert a že
se tomu dobře věnuje. Ale to mi přijde jako skoro všechno. Pak to pole těch expertů je trošku
širší, ještě další akademici, nebo lidi z neziskovek, ale to mi přijde jako experti takový trošku
na nižší úrovni. Já fakt ty experty beru hodně akademicky, to jsou tady ty lidi, co jsem zrovna
vyjmenovala. A ty ostatní mi přijdou víc jako ti stakeholdeři vzdělávací politiky, než jako experti
vzdělávací politiky, jako takový. Z mého pohledu se pole expertů moc nemění, zůstává pořád
stejné a je hodně malé.

Příloha č. 2: Přepis výzkumného rozhovoru, respondentka Silvie Pýchová (text)
T: Můžete mi nejprve napsat něco o sobě a svém působení v české vzdělávací politice?
R: Ve vzdělávací politice působím od roku 2005, kdy jsem opustila práci pedagoga na gymnáziu
a šla pracovat na tehdejší Národní agenturu Socrates, která měla na starosti programy
mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání administrované Evropskou komisí (později známé
pod názvem Erasmus+). Aktuálně se dokonce vzdělávací politice věnuji v rámci doktorského
studia na FSV UK.
T: Co všechno jste dělala a na jakých pozicích jste působila?
R: Mám vystudovanou Pedagogickou fakultu UK, obor francouzštiny a základy společenských
věd na 2. a 3. stupni, později jsem si dostudovala ještě specializační postgraduální studium
výchovného poradenství na stejné fakultě. Už během studia jsem začala učit oba předměty na
Gymnáziu Postupická na Praze 4, kde jsem zůstala 5 let. V roce 2005 jsem po mateřské
dovolené hledala uplatnění svých jazykových a pedagogických znalostí a uspěla jsem ve
výběrovém řízení v Centru pro studium vysokého školství, pod kterým fungovala již výše
zmiňovaná Národní agentura Socrates. Zde jsem dostala na starosti koordinaci evropského
programu eTwinning (mezinárodní spolupráce škol na dálku prostřednictvím ICT) v ČR a také
evropského programu eLearning. Během další rodičovské dovolené jsem pracovala na dálku.
V období 2006 - 2008 na Domě zahraniční spolupráce jsem měla na starosti koordinaci
centralizovaného projektu CALIBRATE (byla součástí mezinárodního vedení tohoto projektu),
který se zabýval sdílením digitálních učebních materiálů a jejich využití ve výuce. Zároveň jsem
začala pracovat i pro evropský program na podporu kariérového poradenství Euroguidance,
jehož koordinaci jsem se věnovala až do roku 2010. V letech 2009 - 10 jsem na Domě
zahraniční spolupráce zastávala funkci vedoucí odboru celoživotního vzdělávání, kam spadal
kromě Euroguidance, ještě evropský program vzdělávání dospělých Grundtvig a SVES (Study
Visits for Educational Experts) a Programy českého kulturního dědictví v zahraničí (podpora
krajanských komunit ve světě a lektorátů bohemistiky na zahraničních univerzitách). V roce
2007 jsem byla u zrodu vzniku meziresortního poradního orgánu MŠMT a MPSV Národního
poradenského fóra, které funguje dodnes.
V roce 2010 jsem se v souvislosti s třetí mateřskou dovolenou rozhodla opustit státní sféru a
odešla jsem do neziskového sektoru. Stala jsem se předsedkyní správní rady EDUin, o.p.s.
(2010 - 2016) a výkonnou ředitelkou Stálé konference asociací ve vzdělávání. z. s. Tuto pozici

zastávám dodnes. SKAV je střešní platformou 30 neziskových organizací ve vzdělávání. V roce
2013 SKAV založil společně s MŠMT, EDUin a Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s. iniciativu
Úspěch pro každého žáka, jehož koordinaci mám od té doby na starosti. V rámci této iniciativy
pořádáme každý rok Konferenci Úspěch pro každého žáka. V EDUin jsem působila v letech
2010 - 2016 i jako vedoucí vzdělávacích programů. Měla jsem na starosti vývoj metodiky a
realizaci zejména těchto programů: Extra třída a Města vzdělávání.
Zároveň jsem v letech 2012 - 14 koordinovala mezinárodní projekt zaměřený na uznávání
výsledků učení získaných neformální cestou CH-Q - From Valuation to Validation of
Competencies, který jsme realizovali ve spolupráci se Švýcarskem, Lucemburskem a
Rakouskem. Projekt se zaměřoval na přenos švýcarské metody Mapování kompetencí CH-Q
do dalších zemí. V této souvislosti jsem v roce 2012 spoluzaložila neziskovou organizaci
Centrum kompetencí, která v roce 2014 získala Národní cenu kariérového poradenství.
Centrum kompetencí je aktuálně partnerem Moravskoslezského kraje v projektu OKAP, jehož
cílem je i zavedení kariérového poradenství do škol a naším cílem je proškolit v této oblasti 40
pedagogů středních škol. Od roku 2016 jsem členkou realizačního týmu dvou Místních akčních
plánů (ORP Dvůr Králové nad Labem a Tišnov). Jsem lektorkou DVPP pro více vzdělávacích
organizací a pravidelně publikuji rozvohory s různými experty a vlastní články v časopise Řízení
školy a Školní poradenství v praxi. Od roku 2016 studuji doktorské studium v oboru Veřejná a
sociální politika na FSV UK. Jsem členkou mezinárodní asociace kariérových poradců IAEVG.
T: Pod termínem vzdělávací expert si každý představí trochu něco jiného. Jak to vidíte vy
osobně? Co to pro Vás znamená?
R: Tento pojem je pro mě v dnešní době matoucí. Mám pocit, že když se někdo zajímá o
vzdělávání, tak je automaticky expert. Já bych uvítala, kdybychom byli schopni rozlišovat
konkrétní oblasti odbornosti jednotlivých lidí a na tom dokázali stavět. Myslím, že o sobě velmi
málo víme, v čem si můžeme vypomoci. Takže já se nejdříve snažím rozpoznat, v čem je kdo
dobrý a v tom s ním dlouhodobě spolupracovat. Mám kolem sebe několik expertů, se kterými
spolupracuji nepřetržitě víc než 10 let a s přibývajícím časem, naše spolupráce nabývá na
kvalitě. Myslím, že v České republice máme skvělé experty, akorát nemáme dost trpělivosti je
blíže poznat a efektivně nakládat s jejich potenciálem. Dá se říct, že už dlouhodobá zkušenost.
To, že to jde dělat, jsem mnohokrát zažila v rámci mezinárodní spolupráce.

T: Proměnila se nějakým způsobem role expertů ve vzdělávací politice během vašeho
působení v této oblasti? Proměnilo se nějak složení sítě expertů?
R: Ano, tím jak se vzdělávání dostávalo více a více do popředí zájmu, zejména médií, tak došlo
k určité “celebritizaci” některých lidí, které média opakovaně zvou, aby se vyjádřili k různým
otázkám v oblasti vzdělávání. Dříve o vzdělávání v médiích takový zájem nebyl. Pociťuji kolem
sebe, zejména v řadách pedagogů určitou míru averze vůči této “celebritizaci”. A celkově mi
ve vzdělávání chybí prostor pro diverzitu názorů. Co je také nové, je že se ke vzdělávání
vyjadřují osobnosti z jiných sfér, a to zejména v souvislosti s dynamickým vývojem světa práce.
T: Co si lze představit pod pojmem SKAV, co je to za organizaci?
R: Jak už jsem zmínila výše, SKAV je střešní platforma 30 neziskových organizací. Zde je jejich
složení: http://www.skav.cz/?page_id=23. Nově tam přibyly organizace: Post Bellum a
Asociace malých inovativních škol. SKAV letos slaví 20 let od svého neformálního vzniku (více
ZDE), od roku 2003 mělo právní subjektivitu nejdříve jako občanské sdružení, a nyní jsme
spolek. SKAV sdružuje různé progresivní pedagogické proudy a hledá uvnitř konsensus (viz
Desatero principů SKAV), na venek otevírá diskuzi nad aktuálními otázkami vzdělávací politiky
formou každoměsíčních Kulatých stolů SKAV a EDUin, kam zve široké spektrum představitelů
různých názorů. V případě potřeby vydává členská základna odborné stanovisko k určitému
problému v oblasti vzdělávání, naposledy například k problematice používání mobilních
telefonů na školách. Více o aktivitách SKAV je možné dočíst ve Zpravodaji SKAV, který vychází
1-2x ročně. Jak už jsem uvedla výše, SKAV také koordinuje iniciativu Úspěch pro každého žáka.
T: Jak tato organizace funguje a koho sdružuje?
R: Zástupci členských organizací (viz http://www.skav.cz/?page_id=23) se pravidelně setkávají
každý měsíc na tzv. členské konferenci, jejíž pravidelnou agendou je sdílení aktualit z členských
organizací, příprava kulatých stolů, informace k iniciativě Úspěch pro každého žáka,
spolupráce na probíhajících projektech apod. Komunikace mezi členy probíhá i na dálku.
Používáme sdílené online prostředí pro ukládání dokumentů, na kterých společně pracujeme
a archivujeme důležité dokumentace SKAV. Plus používáme google formuláře pro hlasování,
které probíhá v mezičase mezi členskými konferencemi.

T: Můžete mi, prosím, říct něco o organizaci kulatých stolů SKAV?
R: Jak už jsem uvedla výše, Kulaté stoly SKAV a EDUin připravujeme na pravidelných členských
konferencích, kde se domlouváme na tématu a na otázkách k diskuzi a také na složení
panelistů, jehož cílem je, aby byl co názorově nejpestřejší. Každý kulatý stůl má v gesci nějaká
členská organizace, která navrhuje a posléze oslovuje panelisty. Sekretariát SKAV zajišťuje
prostory, pozvánku a videozáznam. Účastníci panelové diskuze vystupují na kulatých stolech
bez nároku na honorář. Každý rok organizujeme 8-9 kulatých stolů (nepořádáme je o letních
prázdninách, v prosinci a v dubnu, kdy pořádáme konference). Poslední téma kulatého stolu
bylo Duševní zdraví dětí ve školách. Pozvánka ZDE, videozáznam ZDE. Kulaté stoly
připravujeme ve spolupráci s EDUin, kteří k tomu připravují propagaci na jejich webu a v
bEDUinu. Jsou i kulaté stoly, jejichž téma přichází právě jako návrh ze strany EDUin. Plán témat
máme na 2-3 kulaté stoly dopředu.
T: Můžete mi, prosím, popsat proces přípravy kulatého stolu?
R: Myslím, že na tuto otázku jsem už odpověděla u té předchozí.
T: Jak probíhá výběr a zvaní expertů do vašich diskuzí? Na základě čeho jsou vybíráni a kdo
se účastní výběru?
R: Návrhy na panelisty dáváme dohromady na členské konferenci. Každý panel je obsazen 5-7
účastníky debaty, každý by měl být nositelem určitého spektra názoru. Cílem kulatých stolů
není aspirovat na konsensus nebo dohodu, ale spíše ukázat složitost každého tématu, protože
k většině problémů ve vzdělávání nelze přistupovat bez jeho předchozí analýzy (což se stejně
bohužel většinou děje). Dalo by se říct, že k sestavování kulatého stolu přistupujeme trochu
jako bychom dávali dohromady focus group. Každé místo v panelu se snažíme obsadit
reprezentantem určitého názoru či pohledu (na základě znalosti publikační činnosti či
mediálních vystoupení těchto lidí či osobního kontaktu s nimi). Vzhledem k tomu, že nemáme
možnost kulaté stoly připravovat s časovým předstihem, protože jich pořádáme tolik během
roku, máme u každého potenciálního účastníka několik náhradníků z podobného názorového
spektra. Při přípravě každého kulatého stolu proto komunikujeme telefonicky nebo emailem
s cca 15 různými lidmi. Pořád je ale potřeba mít při přípravě na paměti pluralitu názorů. Tím
na nás klade organizace kulatých stolů poměrně vysoké nároky.

T: Jaký je postup při výběru témat kulatých stolů?
R: Většinou máme témata v zásobě z již proběhlých členských konferencích. Tato témata tzv.
čekají na svou příležitost. Při volbě jde spíš o načasování v souvislosti s dalším děním ve
vzdělávací politice. Naším přáním by bylo mít dlouhodobější plán dopředu, ale nejspíš to
vzhledem k dynamice, která panuje ve vzdělávací politice v ČR, není úplně reálné a pořád jsme
spíše v reaktivním módu, než že bychom s předstihem a preventivně otevírali nová neobjevená
témata.

Příloha č. 3: Přepis výzkumného rozhovoru, respondent Arnošt Veselý (text)
T: Můžete mi nejprve napsat něco o sobě a svém působení v české vzdělávací politice?
R: Ke vzdělávací politice mě dostal doc. Jaroslav Kalous, který bohužel zemřel v roce 2015. Měl
velké zkušenosti, odborné i praktické. Na FSV UK učil kurz Vzdělávací politika, který vymyslel
a kam jsem jako student chodil (to byl rok tak 1998). Od té doby jsem se odborně vzdělávací
politikou zabýval. Nejdříve akademicky (například analýzami v projektu GA ČR, který vedl Petr
Matějů a na CESES). Pak jsem byl postupně zván na různé odborné akce a dostal jsem se do
spojení s praktiky.
T: Co všechno jste dělal a na jakých pozicích jste působil?
R: První velké setkání s „velkou“ vzdělávací politikou bylo někdy v roce 2008, kdy jsme
prováděli analýzu Bílé knihy (Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v
České republice (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání). To bylo
pod vedením Jany Strakové. Jana potom vedla také externí tým připravující Strategii 2020,
jehož jsem byl také členem. Byl jsem členem také evaluační skupiny, která v loňském a
předloňském roce tuto strategii vyhodnocovala. Od tohoto ledna jsem byl ministrem školství
jmenován vedoucím externí expertní skupiny, která má připravit Strategii vzdělávací politiky
2030.
T: Pod termínem vzdělávací expert si každý představí trochu něco jiného. Jak to vidíte vy
osobně? Co to pro Vás znamená?
R: Člověk, který se orientuje v datech, analýzách a poznatcích, relevantních pro vzdělávací
politiku a zároveň člověk, který se orientuje v praxi, tedy v tom, co tyto poznatky v realitě
doopravdy znamenají.
T: Proměnila se nějakým způsobem role expertů ve vzdělávací politice během vašeho
působení v této oblasti? Proměnilo se nějak složení sítě expertů?
R: Naše síť zůstává po těch cca 10 let v podstatě stejná. Samozřejmě se postupně rozšiřuje o
mladé, ale jinak je překvapivě stabilní a relativně malá a ohraničená.
T: Jaké jsou vaše osobní zkušenosti jako expert na vzdělávací politiku?
R: To by bylo spíše na osobní pohovor.

T: V jakých různých expertních fórech jste působil?
R: Viz výše.

T: Jak jste se tam dostal?
R: Na doporučení jiného experta, resp. expertky.
T: Můžete jmenovat nějaké další aktéry, se kterými jste se tam setkal?
R: „Experti“ jsou velmi úzce navázáni na lidi z neziskovek (EduIn, SKAV). Každý z nás má trochu
jiné poznatky a know-how. U některých lidí, jako je třeba Tomáš Feřtek, je vlastně těžké říci,
kam patří. I když je z neziskovky, jeho znalosti jsou obrovské. Takže i když není „akademik“,
tak je to rozhodně vzdělávací expert par excellance.

