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1 Jak číst background 
Tento background report vytvořený v rámci Praž-

ského studentského summitu slouží jako podklad k	si-

mulovanému jednání mezinárodní skupiny G20. Jeho cí-

lem je poskytnout delegátům vhled do problematiky 

vzdělávání pro budoucnost, obzvláště v oblastech inklu-

zivního školství a financí ve školství. K hlubšímu 

porozumění tématu a dalšímu samostudiu mohou dele-

gáti využít odkazů kapitoly Doporučené a rozšiřující zdroje. 

Pro tvorbu stanoviska jsou pak zásadní Otázky pro jed-

nání, které delegáty přímo nasměrují k hlavním tématům 

jednání. 

2 Úvod 
Vzdělání hraje v lidské společnosti nezastupitelnou 

roli již od počátku věků. Propojuje nás se světem a	dru-

hými, odhaluje nám nové možnosti, posiluje naši schop-

nost dialogu a pomáhá nám vypořádat se s výzvami. 

Právě těch dnešní doba přináší nebývalé množství – od 

dezinformací, přes rozvoj umělé inteligence, až po klima-

tickou změnu. Aby mohlo lidstvo těmto překážkám 

účinně čelit a reflektovat nové nároky společnosti, je 

třeba dosavadní přístup k vzdělávání proměnit, neboť 

vzdělávání pro budoucnost musí dnešní studenty připra-

vit na zvládání úkolů zítřka.1  

Toto si uvědomuje i mezinárodní společenství 

včetně skupiny G20, pro kterou je prohloubení spolu-

práce v této oblasti klíčové. Zkvalitnění a propojení vzdě-

lávacích systémů budoucnosti by mohlo být cestou 

z	krizí, a současně také katalyzátorem budoucího růstu 

a	prosperity.2  

3 Trendy v	oblasti vzdělávání 

Jedním z trendů v oblasti vzdělávání v posledních 

letech je postupný přechod od tradičního stylu učení 

zpaměti k novému systému čtyř K: kritické myšlení, kre-

ativita, komunikace a kooperace. Čtyři K směřují k tomu, 

aby si studenti osvojili dovednosti a schopnosti potřebné 

k řešení nových a	bezprecedentních problémů, i k efek-

tivní komunikaci a práci v týmu, spíše než k pouhému 

memorování znalostí.3 Velký důraz je zde kladen na práci 

s informacemi a efektivní kritické myšlení především 

v	online prostoru. 

Dalším aspektem moderního přístupu ke vzdělá-

vání je hledání nového postavení a role vyučujících – a	to  

mezi autoritou a zdrojem informací a přihlížejícím prů-

vodcem, pomáhajícím studentům hledat cestu. S tím 

souvisí i důraz na individuálnější přístup ke studentům 

a	jejich stylům učení.4 

V neposlední řadě je velkým tématem zařazení 

technologií do výuky.5 Ty by měly studentům umožnit 

snadnější přístup k informacím, interaktivnější výuku či 

zmenšit rozdíl mezi vzděláváním v lavicích a	doma.6 

Tyto technologie by však neměly nahrazovat roli peda-

gogů, ale měly by sloužit pouze jako nástroj k	dosažení 

komplexnějšího a hlubšího poznání.7 
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4 Inkluzivní školství 
Ve stávajícím světě jsou vzdělávací zdroje a příle-

žitosti rozděleny nerovnoměrně. Toto rozdělení nepa-

nuje pouze mezi rozvinutým a rozvíjejícím se světem, ale 

i	v	prostředí jednotlivých zemí – včetně těch nejbohat-

ších. Možnosti vzdělávat se jsou celosvětově ovlivněny 

nejen schopnostmi, ale také identitou či původem.8 Na-

víc zde nejde pouze o problém morální, nýbrž o problém 

s	nemalým ekonomickým přesahem.9 

Na definici samotného pojmu inkluze však nepa-

nuje univerzální shoda.10 Pro potřeby tohoto background 

reportu ovšem značí „proces, v rámci kterého jsou do vzdě-

lání začleněni všichni, bez ohledu na rasu, věk, pohlaví, nábo-

ženské přesvědčení či sexuální orientaci“. Inkluzivní školství 

by tedy mělo vést k tomu, že se každý bude cítit zahrnutý 

a podporovaný.11 

4. 1 Proč se inkluzí zabývat? 

Poskytování inkluzivního vzdělávání je spojeno 

nejen se všeobecným zlepšením studijních výsledků, ale 

také s rozvojem sociálního a	emocionálního cítění. Začle-

nění odlišných žáků do běžných tříd a škol může zabránit 

stigmatizaci, stereotypům či diskriminaci.12  

Je samozřejmé, že lidé vyloučení ze vzdělávání ne-

mohou bez základní kvalifikace naplnit svůj potenciál 

a	být společnosti maximálně přínosní.13 Provedení čistě 

ekonomické analýzy kladů a záporů inkluze ve vzdělá-

vání je ale takřka nemožné, jelikož jsou její podoby po 

světě odlišné a její přínosy těžko měřitelné – mnohé se 

projeví až ve vzdálené budoucnosti. Někteří odborníci 

proto srovnávají benefity zavedení inkluze kupříkladu se 

zrušením otroctví.14 

Je nutné uvažovat také v rovině morální. Právo na 

spravedlivé vzdělání je nejen součástí Všeobecné dekla-

race lidských práv15, ale je i předpokladem dobrého fun-

gování demokratické společnosti a	splnění mezinárod-

ních závazků členských států skupiny G20.16 

4. 2 Mezinárodní debata o inkluzi 

Otázka inkluze ve vzdělávání je předmětem mezi-

národních smluv a spolupráce již delší dobu. První mezi-

národní deklarace zavazující se k zamezení diskriminace 

ve školství pochází z roku 1960 a v roce 1990 byla 

podepsána smlouva volající po samotné inkluzi.17 

Dnes se inkluzivnímu vzdělávání věnuje přede-

vším Organizace spojených národů v rámci Agendy pro 

udržitelný rozvoj do roku 2030 a s ní spojenými Cíli udr-

žitelného rozvoje (SGDs). Právě čtvrtý z nich se zabývá 

zajištěním rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalit-

nímu vzdělávání a podporou celoživotního vzdělávání 

pro všechny.18 Mezi hlavní body tohoto cíle patří zajiš-

tění bezplatného, rovnoprávného a hodnotného základ-

ního vzdělání, eliminace genderových nerovností v této 

oblasti, zvýšení počtu stipendií pro studenty z	rozvojo-

vých zemí nebo zajištění toho, aby všichni mladí lidé do-

sáhli čtenářské a matematické gramotnosti.19 

Také diskuze v rámci skupiny G20, jejíž všichni čle-

nové jsou rovněž členy OSN, vychází především ze čtvr-

tého Cíle udržitelného rozvoje. Ačkoliv se konkrétní im-

plementace inkluzivních opatření mezi jednotlivými 

členskými státy liší, příkladů dobré praxe lze najít 

mnoho.20 V případě hlubší vzájemné koordinace by G20 

mohla jednu z podob inkluzivního školství standardizo-

vat a tím „nastavit kurz“ zbytku světa.21 

4. 3 Srovnání vzdělávacích příle-

žitostí mezi pohlavími 

Po celém světě je dodnes mnoho studijních před-

pokladů určeno pohlavím. Zatímco dívky jsou v někte-

rých odvětvích podreprezentovány a přes své studijní 

úspěchy si složitěji hledají dobrou práci, znepokojivým 

trendem jsou také chronicky špatné studijní výsledky 

chlapců.22 

Ať již za tím stojí vliv trhu práce, společenské 

normy či nevhodná forma vzdělávání, téměř všude na 

„Inkluze značí proces, 
v rámci kterého jsou 
do vzdělání začleněni 
všichni, bez ohledu na 
rasu, věk, pohlaví, ná-
boženské přesvědčení 
či sexuální orientaci.“ 
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světě jsou chlapci mnohem častěji než dívky vystaveni 

tzv. vzdělávací chudobě (tj. neschopnost číst a	porozu-

mět jednoduchému textu do věku 10 let), a to platí 

zejména pro ty z chudších poměrů. Toto je obzvláště 

velký problém, vezmeme-li v úvahu fakt, že existuje 

silný vztah mezi nedostatečným vzděláním a	dalším eko-

nomickým a sociálním znevýhodněním.23 

 

Dívky jsou naopak nejen po dobu svého studia 

často znevýhodňovány genderovou stereotypizací, tedy 

„zvykem přisuzovat (…) určité atributy, vlastnosti nebo role 

pouze na základě příslušnosti k	sociální skupině žen či 

mužů“.24 Výsledkem genderové stereotypizace je mimo 

jiné nízké zastoupení žen v technických odvětvích a na 

vedoucích pozicích nebo jejich zvýšená reprezentace 

v	oblasti vzdělávání a	zdravotnictví. Ačkoliv mají dívky 

lepší průměrné studijní výsledky a mělo by být pro ně 

jednodušší hledat dobrou práci, kvůli genderové stereo-

typizaci tomu takto není a dokonce oproti mužům se 

stejnou úrovní vzdělání zůstávají častěji nezaměstnané.25 

Některé studie proto indikují, že lepší postavení žen ve 

společnosti vede k ekonomickému růstu.26 

V rámci struktur skupiny G20 se problematikou 

zrovnoprávnění postavení žen a mužů nejen ve vzdělá-

vání zabývá především engagement group Women 20 

(W20).27 

4. 4 Integrace menšin 

Ačkoliv byla tradičně inkluze v oblasti školství 

spojována především s handicapovanými osobami, pojetí 

tohoto pojmu se v poslední době zásadně změnilo tak, 

aby reflektovalo i další skupiny osob mnohdy opomíje-

ných vzdělávacími systémy.28 Těmi jsou například 

uprchlíci či národnostní menšiny. 

Začlenění znevýhodněných skupin do klasických 

vzdělávacích systémů má zásadní vliv na zlepšení jejich 

akademických výsledků. V realitě bývají však takoví stu-

denti častěji začleňováni do tzv. speciálních škol, v	rámci 

nichž jim je často odepřena možnost získat adekvátní 

úroveň vzdělání. Toto má zásadní vliv na jejich násled-

nou integraci do společnosti jako celku – oproti vrstev-

níkům ze stejných skupin studujících standardně si na-

příklad mnohem složitěji hledají kvalitní zaměstnání, 

mají podstatně slabší sociální vazby nebo obtížněji dosa-

hují finanční nezávislosti.29 

Obzvláště dobré výsledky má integrace do vzdělá-

vacích systémů v případě uprchlíků a etnických a	národ-

nostních menšin. Má potenciál eliminovat nejen nedo-

statek jazykových znalostí, ale rovněž kulturně daných 

kompetencí, a tím jim může pomoci zapojit se do pracov-

ního trhu.30 Správně nastavené inkluzivní vzdělávání 

může také sloužit jako způsob vymanění se z dlouhodobé 

chudoby a prevence sociálního vyloučení.31 Ve 

Obrázek 1: Rozdíly mezi muži a ženami v míře ukončení středoškolského vzdělání ve státech G20 
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skutečnosti však velká část populace těchto skupin ve 

školním věku dostačující formu vzdělávání nedostává, 

čímž se jejich problémy naopak prohlubují.32 

Zahrnutí menšin do standardního vzdělávacího 

systému je však výhodné i pro většinovou společnost. 

Kromě úspor spojených se zefektivněním školského sys-

tému skrze eliminaci paralelních struktur je zde klíčové 

také zlepšení společenské soudržnosti33, například pro-

střednictvím navýšení míry vzájemného pochopení 

s	menšinami, jak již bylo podrobněji rozebráno v kapitole 

Proč se inkluzí zabývat. 

4. 5 Dostupnost vzdělávání a digi-

talizace 

Jedním ze způsobů navýšení inkluzivity vzdělávání 

je využití digitálních technologií, které mohou razantně 

zvyšovat kvalitu i přístupnost vzdělávacího procesu.34 

Pro skupinu G20 je téma digitalizace dlouhodobou prio-

ritou a dává na něj velký důraz.35 

Moderní informační a komunikační technologie 

mají potenciál bourat bariéry, které způsobují malou 

míru vzdělanosti, a to v jakékoliv zemi. Mohou pomoci 

s	řešením problémů v oblasti ceny vzdělávání, jeho 

špatné kvality či nízkého počtu pedagogů. Digitální 

vzdělávání rozšiřuje nejen interaktivitu, ale také dostup-

nost výuky, jelikož je možné připojit se do online sys-

tému kdykoliv a odkudkoliv.36 Toto lze ukázat na pří-

kladu Keni, která díky online vzdělávání dokázala s rela-

tivně malými náklady zlepšit kvalitu a přístupnost vzdě-

lávání i v znevýhodněných regionech.37 Díky zavedení 

technologií do výuky se tam podařilo snížit počet dětí 

mimo vzdělávací proces a zvýšit počty přijímaných žáků. 

Tato změna zároveň vedla ke zvýšení digitální gramot-

nosti v místních komunitách.38 

Nabytí digitálních dovedností ovšem představuje 

benefit také pro zaměstnavatele a společnost jako tako-

vou. Míra digitalizace dle některých studií koreluje 

s	ekonomickým růstem, což se zásadně promítá do zlep-

šování životní úrovně.39 Toto ve svých vládních strategi-

ích reflektuje třeba Indie, která se pomocí počítačových 

systémů a digitálních knihoven snaží v dlouhodobém 

horizontu přivést vzdělávání i do nejzazších koutů 

země.40 

Potenciál moderních technologií nám ukázala také 

pandemie covidu-19, v jejímž důsledku na distanční vý-

uku ze dne na den přestoupil takřka celý svět. Ta nám 

ovšem ukázala i jejich stinnou stránku, a	tedy důležitost 

standardní výuky.41 Proto je o digitálních technologiích 

třeba uvažovat nezaujatě a	uvědomit si, že v tomto od-

větví mají své zájmy i jejich výrobci, kteří mají zásadní 

schopnost nastavovat společenský diskurz.42 

4.5.1. Digitalizace v G20 
V rámci G20 je digitalizace v širším slova smyslu 

považována nejen za urychlovač socioekonomického vý-

voje a globalizace, ale i jako potenciální cesta z recesí.43 

Bez dostatečné koordinace má však také potenciál způ-

sobit nemalé komplikace, obzvláště dalším zvýšením již 

tak velkých nerovností a	snížením relevance některých 

typů vzdělání a práce (viz kapitola Rekvalifikace a celoži-

votní vzdělávání).44 Právě proto je na jejích summitech 

pravidelně probíraným tématem, a to s různými vý-

sledky, již od dob finanční krize roku 2008.45 

První konference ministrů pro digitalizaci se ko-

nala v rámci německého předsednictví G20 v roce 2017 

(její konkrétní závěry si můžete projít v kapitole Doporu-

čené a rozšiřující zdroje).46 Navazující konference tento 

trend potvrdily a nic nenaznačuje, že by se měl v nejbližší 

době zvrátit. Na nedávném summitu G20 na Bali roku 

2022 se digitalizace stala jednou ze tří hlavních projed-

návaných priorit a nově vytvořené working group pro 

digitalizaci byl dán dosud nevídaný prostor.47 

Dalo by se tak říci, že skupina G20 je jedna z mála 

mezinárodních organizací, které mají na poli digitalizace 

měřitelné úspěchy.48 

„Investice do vzdělávání přinášejí zpět celou škálu vý-
hod od těch osobních (vyšší mzdy, lepší vyhlídky na 
zaměstnání či lepší zdravotní stav) až po společenské 
(vyšší míra dobrovolničení a politické angažovanosti)“ 
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5 Finance ve školství 
Vzdělaní občané jsou tahouny světové ekonomiky 

a jsou prospěšní každé společnosti. Díky svým vyšším 

mzdám významně přispívají k ekonomickému růstu i ke 

zlepšení svého bezprostředního okolí.49 Zároveň se 

vzdělanější občané více zajímají o svět kolem sebe, což 

má dalekosáhlé společenské dopady – od snížení míry 

korupce po navýšení míry mezilidské důvěry a rov-

nosti.50 51 Investice do vzdělání se tedy jeví jako jedna 

z	nejlepších investic do budoucnosti. 

 Výpadek ve vzdělání naopak znamená finanční 

i	společenskou ztrátu. V roce 2021 UNESCO, UNICEF 

a	Světová banka odhadly, že uzavření škol v důsledku 

pandemie covid-19 způsobí stávající generaci ztrátu ce-

loživotních příjmů v hodnotě přibližně 17 bilionů dolarů, 

což odpovídá zhruba 14 % celosvětového HDP.52 

Jednou z cest, jak tento trend zvrátit, je zlepšení 

mezinárodní spolupráce na tomto poli – kupříkladu ko-

ordinovanými investicemi do vzdělávání nejen v rozvo-

jovém světě nebo rozšířením závazků na šíři poskytova-

ného vzdělání.53 Skupina G20, která svou rychlou reakcí 

nejednou zabránila prohloubení různých krizí54, má tak 

v	této otázce unikátní příležitost jednat.  

5. 1 Zdroje financí ve vzdělávání 

V dnešním světě je školství financováno přede-

vším ze strany jednotlivých států, pročež je některá z	fo-

rem školní docházky často povinná.55 Takový systém je 

však poměrně novodobým fenoménem – celosvětový 

a	celospolečenský rozmach v přístupu ke vzdělání mů-

žeme pozorovat až od druhé poloviny 20. století.56 

Pomocným elementem pro tuto eliminaci negra-

motnosti byla i podpora vzdělávání v těch nejchudších 

zemích tzv. třetího světa ze strany mezinárodních do-

norů skrze organizace jako je UNESCO či později Svě-

tová banka.57 Zásadní impuls pro další navýšení této po-

moci poskytly Rozvojové cíle tisíciletí OSN, a ačkoliv vy-

padaly výsledky nadějně, tento růst se postupně zasta-

vil.58 Valná většina zvyšujících se nákladů na školství tak 

dnes nadále zůstává na bedrech jednotlivých států, a to 

včetně těch nejchudších.59 

5.1.1. Mezinárodní spolupráce na fi-

nancování vzdělávání 
OSN tuto kapitolu reflektuje v rámci dříve zmiňo-

vaného SDG 4 a pravidelně apeluje na státy, aby navýšily 

své výdaje na školství. Zásadním dokumentem je Inche-

onská deklarace z roku 2015 podepsaná různými aktéry 

světového vzdělávání – ministry, experty i aktivisty. Ta 

mimo jiné doporučuje státům, aby do roku 2030 do vzdě-

lávání investovaly alespoň čtyři procenta HDP a	nejméně 

14	% výdajů ve veřejném sektoru.60 

Nejnovějším vývojem v této oblasti je pak Pařížská 

deklarace, která bere v potaz vliv pandemie covid-19 na 

školství a apeluje na státy, aby na tuto oblast nezapomí-

naly při postpandemické obnově ekonomiky. Analýza 

Světové banky varuje, že výdaje na vzdělávání nejsou do-

statečné pro doplnění výpadku vzdělávání v souvislosti 

s touto krizí.61 Všechny tyto dokumenty nabádají k utu-

žení mezinárodní spolupráce na poli financování a	roz-

voje vzdělávání,62 jsou však obvykle spíše výsledkem 

konferencí odborníků než politickými prohlášeními, 

a	proto se nesetkávají s přílišným úspěchem v imple-

mentaci. 

Obrázek 2: Procentuální podíl výdajů z celkové rozvojové po-
moci na oblasti zdravotnictví, státní správu a vzdělávání 
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5. 2 Podpora vzdělávání v rozvo-

jových zemích 

Fakt, že rozvojová pomoc v oblasti vzdělávání není 

dostatečná, je problémem především pro nejchudší země 

třetího světa, které si výdaje na zajištění dostatečného 

vzdělávání nemohou dovolit. Přitom právě investice do 

vzdělávání mají potenciál nejen dlouhodobě snížit ne-

rovnosti v rámci těchto zemí, ale také jim potenciálně na-

pomoci v dalším ekonomickém rozvoji.63 

Z tohoto důvodu existují výzvy ze strany nezisko-

vých organizací, aby G20 jakožto uskupení mimo jiné 

největších donorů rozvojové pomoci64 zaštítila i koordi-

novanou podporu vzdělávání. Konkrétně navrhují vy-

tvořit mezinárodní fond pro vzdělávání, do kterého by 

přispívali nejen dárci, ale i Světová banka či regionální 

rozvojové banky.65 

Toto by zásadně napomohlo světovému úsilí při 

naplnění SDG 4, ale také potvrdilo schopnost G20 být 

tvůrčí silou na globální scéně. Nedávné výzkumy navíc 

ukazují, že poskytování takové pomoci může mít velice 

dobrou souhrnnou míru ekonomické návratnosti.66 

5. 3 Rozšíření vzdělávacích zá-

vazků 
Ve stávající debatě o vzdělávání se zaměřujeme 

převážně na tradiční kategorie školství, avšak některé 

potenciálně výnosné vzdělávací příležitosti byly proza-

tím opomenuty. 

5.3.1. Investice do předškolního vzdě-

lání 

Nedávné experimenty ukázaly, že investice do 

předškolního vzdělávání vedou k velkým pozitivním do-

padům jak pro jednotlivce v pozdějším věku, tak i pro 

společnost jako celek.67 V rámci nich bylo zjištěno, že 

děti, které navštěvovaly školku, dosahují v životě lepších 

výsledků, berou vyšší platy a mají lepší zdravotní stav, 

a	současně vykazují nižší míru kriminality či užívání 

drog oproti dětem, které školku nenavštěvovaly. Tyto 

rozdíly se ještě prohlubují u další generace, tedy po-

tomků těchto „školkových“ dětí.68 

Prostředí, kterému jsou děti v raném věku vysta-

veny, tedy hraje zásadní roli při utváření jejich budou-

cích schopností i nadání.69 Přes všechny tyto argumenty 

dokazující jeho velký potenciál pro společnost dodnes 

není předškolní vzdělávání předmětem mezinárodní 

spolupráce či deklarací. 

5.3.2. Rekvalifikace a celoživotní 

vzdělávání 

Dnešní rychle se měnící doba, navíc překypující in-

formacemi, přináší každým dnem nové výzvy, kterým je 

potřeba se přizpůsobit. Díky tomu obzvláště narostl vý-

znam celoživotního vzdělávání jakožto prostředku, jak 

těmto výzvám čelit.70 Jednou z těchto výzev je, jak již 

bylo zmíněno v kapitole Dostupnost vzdělání a digitalizace, 

také rozvoj moderních digitálních technologií. Díky 

němu sice skrze postupující robotizaci lidstvo dovede 

dosáhnout lepších výsledků, ovšem stinnou stránkou je 

spojená ztráta některých pracovních pozic ve prospěch 

strojů.71 

Jedním ze způsobů řešení takové nezaměstnanosti 

je rekvalifikace, tedy proces, v rámci kterého se neza-

městnaní přiučí nové schopnosti potřebné pro zisk ji-

ného zaměstnání.72 Jako řešení je zmiňována obzvláště 

v	souvislosti s odvětvími ekonomiky, které procházejí 

útlumem či strukturálními změnami. Studie ukazují, že 

pokud tamní pracovníci po ztrátě zaměstnání nastoupí 

do procesu rekvalifikace, v	krátkém časovém horizontu 

si mohou najít podobně placenou práci, k níž by se jinak 

museli propracovávat dlouhé roky.73 

Jedná se tedy nejen o relativně účinný nástroj pro 

minimalizaci ekonomických dopadů takových změn na 

pracovníky i společnost, ale také o silnou pomůcku pro 

redukci nerovností a chudoby.74 Jejím důsledkem může 

být také snížení odporu vůči digitalizaci či jinému po-

kroku a předejití sociálních problémů s tím souvisejí-

cích.75 

Podobně jako u předškolního vzdělávání, ani v pří-

padě rekvalifikace přes všechny její výhody žádné 

„Rekvalifikace je proces, 
v rámci kterého se neza-
městnaní přiučí nové 
schopnosti potřebné pro 
zisk jiného zaměstnání“ 
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efektivní sdílení know-how na mezinárodní úrovni ne-

probíhá. Pro skupinu G20 je přitom zaměstnanost, ja-

kožto zásadní ekonomický indikátor, klíčovým tématem, 

jemuž ve svých deklaracích pravidelně věnuje nemálo 

úsilí.76 

6 Problematika vzdělávání v	rámci G20 
Skupina G20 je složena z členských států, jejichž 

politické, finanční i sociální systémy jsou jeden od dru-

hého velmi odlišné. Mají různou legislativu v oblasti rov-

noprávnosti pohlaví, postavení menšin nebo ochrany ži-

votního prostředí. Stejně tak i vzdělávání v rámci každé 

členské země funguje na jiných principech a dle jiných 

zásad. 

6. 1 Současná praxe 

Z výše uvedených důvodů se vzdělávání v sou-

časné době nedá nazvat prioritou skupiny G20. Jedná se 

spíše o téma okrajové, jež je v deklaracích lídrů zmiňo-

váno poměrně málo a nevěnují se mu ani další podstatné 

dokumenty.77 

Čestnou výjimkou jsou závěrečné zprávy pracovní 

skupiny pro vzdělání, která operovala pod křídly posled-

ních dvou summitů G20. Věnují se především mapování 

pokroku v oblasti školství v jednotlivých členských stá-

tech, ale kromě toho řeší například i vliv pandemie co-

vid-19 či obecné směřování světových vzdělávacích sys-

témů.78 79 Touto dobrou praxí některého ze států se mů-

žete při tvorbě stanoviska inspirovat v kapitole Doporu-

čené a rozšiřující zdroje. 

Aktivní jsou v tomto ohledu i vybrané engagement 

groups, v rámci nichž bývají občas připravovány návrhy 

vzdělávacích politik, které by mohly státy společně při-

jmout. Za zmínku stojí obzvláště Think20 (T20), která 

sdružuje přední think-tanky a výzkumná centra, jejichž 

inovativní výzkumné návrhy následně formuluje jako 

politická doporučení lídrům členských států G20.80 Ne-

zřídkakdy se věnuje také oblasti vzdělávání, nedávno ku-

příkladu navrhovala společný postup G20 pro plnění 

jednoho z	podbodů čtvrtého Cíle udržitelného rozvoje 

OSN.81 

 

6. 2 Rezervy ve spolupráci a mož-

nosti bližší koordinace 

Nic z výše zmíněného však není argumentem pro 

to, aby byl současný stav konzervován navždy. Jak již 

bylo v tomto background reportu nastíněno, vzdělávání 

je oblast s potenciálem zásadně proměnit vyhlídky ce-

lého lidstva na budoucnost, a to jak z hlediska ekonomic-

kého, tak společenského.82 

V rámci G20 i většiny ostatních mezinárodních or-

ganizací momentálně neexistují žádné společné zásady 

pro vzdělávací systémy. Podle mnohých je to příležitost 

pro prohloubení spolupráce na tomto poli, která by 

mohla přinést nejen zlepšení jednotlivých školských 

systémů, ale také například lepší vzájemné pochopení.83 

Tato koordinace by navíc mohla reagovat i na nové 

vývoje v oblasti vzdělávání, jako je například postupující 

digitalizace nebo proces rekvalifikace. Je to také příleži-

tost učinit pro další generace vzdělávání inkluzivnější ta-

kovým způsobem, aby se v něm cítili komfortně všichni 

bez ohledu na pohlaví, rasu či vyznání, nebo podpořit 

v	oblasti vzdělávání rozvíjející se státy. 

Existují ovšem také názory, že další globalizace 

vzdělávání je nežádoucí. Podle nich mezinárodní organi-

zace přetváří systém vzdělávání především pro vlastní 

potřeby, tedy v zájmu bezbřehého ekonomického 

růstu.84 Pro opravdové zlepšení stávajícího stavu by však 

bylo vhodné, aby potenciální kompromisy nepadly na 

úkor kvality a reflektovaly i kulturní či sociální rozdíly 

na národní úrovni.85
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7 Shrnutí 
Kvalitní vzdělávání je pro lidskou společnost na-

prosto klíčové. Má potenciál v dlouhodobém hledisku 

pohánět ekonomický růst a snižovat mezilidské nerov-

nosti. Je to také jeden z nejlepších nástrojů současnosti 

pro zlepšení naší společné budoucnosti. 

Poskytnutí takového vzdělání všem bez rozdílů 

má zásadní výhody, vždy se ovšem bude jednat 

i	o	otázku mravní. Je však třeba určit, jak přesně jed-

notlivým skupinám pomoci, aby nikdo nezůstal opo-

menut, anebo jakým způsobem inkluzivní školství me-

zinárodně standardizovat. 

Nesmíme opomenout ani sféru jeho financování 

– ať již jde o situaci na národní úrovni či větší míru glo-

bální koordinace a podporu vzdělávání v jiných ze-

mích. Otázkou pro jednání zůstává, zdali by tato dis-

kuze měla být využita také pro rozšíření vzdělávacích 

závazků v souladu s novými trendy a	poznatky. 

Oblast školství dodnes zůstává mezinárodními organi-

zacemi i skupinou G20 poměrně nereflektována. Právě 

to jí ovšem poskytuje příležitost rychle a rozhodně jed-

nat nebo nastavit kurz dalším státům světa, což se jí 

nejednou ukázalo jako vlastní.  
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Otázky pro jednání 

• Jaké jsou ve vašem státě klíčové faktory určující nerovný přístup ke vzdělání? Jak by se jejich odstranění mělo 

řešit na úrovni G20? 

• Měla by G20 podpořit plnění čtvrtého Cíle udržitelného rozvoje OSN, anebo vytvořit ambicióznější plán na 

podporu celosvětového vzdělávání? 

• Měly by státy G20 využít příležitosti a digitalizaci svých vzdělávacích systémů koordinovat? 

• Měly by státy G20 vyčlenit fixní procento HDP pro potřeby vzdělávání? Pokud ano, v jaké výši? 

• Měly by státy G20 iniciovat vytvoření mezinárodního fondu pro vzdělávání a zajistit zvýšení rozvojové pomoci 

pro tyto účely? 

• Je na čase, aby se téma vzdělávání stalo větší prioritou skupiny G20? 

Doporučené zdroje 

1. Report o situaci vzdělávání a inkluze ve světě 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373721 

2. World Inequality Database on Education 

https://www.education-inequalities.org/ 

3. Interaktivní databáze UNESCO o vzdělávání 

https://www.education-inequalities.org/ 

4. Shrnutí historického a současného vývoje financování vzdělávání s interaktivními tabulkami 

https://ourworldindata.org/financing-education 

5. Příklady konkrétní dobré praxe členských států G20 – závěrečná zpráva pracovní skupiny pro vzdělávání ze 

summitů G20 roku 2021 a 2022 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383466.locale=en 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380190.locale=en  

6. Závazky G20 v oblasti digitalizace ze summitu v Düsseldorfu 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/g20-digital-economy-ministerial-declaration-english-

version.pdf?__blob=publicationFile&v=12
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Pražský studentský summit 

Pražský studentský summit je unikátní vzdělávací projekt existující od roku 1995. Každoročně 
vzdělává přes 300 studentů středních i vysokých škol o současných globálních tématech, a to 
především prostřednictvím simulace jednání čtyř klíčových mezinárodních organizací – OSN, 
NATO, EU a G20.   

Asociace pro mezinárodní otázky 

AMO je nevládní nezisková organizace založená v	roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání 
v	oblasti mezinárodních vztahů. Tento přední český zahraničně politický think-tank není spjat 
s	žádnou politickou stranou ani ideologií. Svou činností podporuje aktivní přístup k	zahraniční 
politice, poskytuje nestrannou analýzu mezinárodního dění a otevírá prostor k	fundované dis-
kusi.  

Aleš Khol a Marek Štefka 

Autoři jsou spolupracovníky Asociace pro mezinárodní otázky a členy přípravného týmu Praž-
ského studentského summitu. 
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