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Předmluva

Další kniha ze série Školní vzdělávání v zahraničí navazuje na předchozí 
tituly zabývající se školním vzděláváním v Německu (Ježková, von Kopp, 
Janík, 2008), Velké Británii (Ježková, Dvořák, Chapman, 2010), Švéd-
sku (Ježková, Dvořák, Greger, Daun, 2011), Ruské federaci (Ježková, 
Walterová, Abankina, I., Abankina, T., 2013), Estonsku (Ježková, Krull, 
Trasbergová, 2014) a Finsku (Průcha, Kansanen, 2015). Francouzský 
vzdělávací systém, který v knize čtenářům přibližujeme a hlouběji analy-
zujeme, představuje nejen z hlediska řízení, organizace školství či histo-
rické tradice systém typově odlišný od dříve analyzovaných zemí i Čes-
ké republiky. V pedagogické komunitě se při zmínce o Francii nejspíše 
specialistům na dějiny pedagogiky vybaví jméno Jean-Jacques Rousseau, 
odborníkům zaměřeným na alternativní školství Célestin Freinet, socio- 
logům vzdělávání Pierre Bourdieu a srovnávacím pedagogům Marc-An-
toine Jullien de Paris. Obecně však francouzský vzdělávací systém, jeho 
silné či slabé stránky a další specifika nejsou v české pedagogické komu-
nitě příliš známé a v češtině dosud vydané monografie zabývající se pro-
blematikou vzdělávání a vzdělávacím systémem ve Francii komplexně 
(Liškař, 1972; Cipro, 1975) jsou již staršího data. Touto knihou bychom 
proto rádi přispěli k větší informovanosti o francouzském vzdělávání 
nejen v pedagogické komunitě, ale i v širším okruhu zájemců z řad stu-
dentů pedagogických fakult či veřejnosti.

Monografie má podobnou strukturu jako dříve vydané publikace, 
některým specifikům francouzského školství jsme však věnovali samo-
statnou kapitolu (např. vzdělávání v zámořských oblastech). Po úvodní 
kapitole představující Francii v obecnějším kontextu se zabýváme vzdě-
lávací politikou, strukturou vzdělávacího systému, profesí učitele, kuri-
kulem, evaluací a hodnocením, spravedlivostí ve vzdělávání, věnujeme 
se dále i otázkám multikulturality a jazykovému vzdělávání. Poslední 
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kapitola tradičně přináší pohled zevnitř na aktuální situaci, perspektivy 
a výzvy, a věnuje se nadmíru aktuálnímu tématu spravedlivosti ve vzdě-
lávání. Tato kapitola vznikala nezávisle na textech prvních dvou autorů 
a přináší v našem kontextu jedinečnou analýzu nerovností ve francouz-
ském vzdělávacím systému a jejich vývoje od 2. poloviny 20. století do 
současnosti, kterými se francouzští sociologové výchovy i výzkumníci 
z jiných oborů zabývají dlouhodobě. Text jsme se snažili koncipovat 
převážně tematicky a fenomény vysvětlovat v kontextu a souvislostech 
pochopitelných pro českého čtenáře. 

Monografie byla vypracována s použitím aktuální zahraniční, převáž-
ně francouzské odborné literatury a dalších informačních zdrojů. Meto-
dologicky se tato kniha od předchozích publikací ve stejné sérii odlišuje 
tím, že kromě desk research čeští autoři sbírali data od jednotlivých aktérů 
vzdělávacího systému přímo v terénu během svých studijních či pracov-
ních pobytů v zemi (blíže viz kapitola Metodologie případové studie). 

Komparativní charakter knihy se projevuje jak v rovině explicitních 
komparací, kdy čtenáře v textu výslovně upozorňujeme na rozdíly a po-
dobnosti českého a francouzského systému, tak v rovině implicitní. Vlček 
(2015) poznamenává, že výzkum určitých pedagogických jevů v jednom 
zahraničním státě (single state study) komparaci ze své podstaty mlčky 
implikuje, neboť autoři z jedné země vycházejí z myšlení vlastního jejich 
kultuře, čímž do výzkumu vnáší komparativní prvek. Čtenáři této knihy, 
kteří mají alespoň základní povědomí o struktuře a fungování českého 
vzdělávacího systému, tak v textu identifikují mnoho implicitních kom-
parací s naším vzdělávacím systémem. Navíc je díky dodržení podobné 
struktury jako u předchozích knih v sérii Školní vzdělávání usnadněna 
možnost srovnání jednotlivých vzdělávacích systémů navzájem.

Publikace je výsledkem týmové práce. Vít Šťastný je autorem kapitol 
2, 9 a 10, Zuzana Svobodová napsala kapitoly 4 a 6, kapitoly 1, 3, 5, 7 
a 8 jsou společným dílem obou autorů. Pohled na vzdělávací systém „ze-
vnitř“ zprostředkoval v závěrečné kapitole 11 Jean-Yves Rochex z Uni-
verzity Paris 8. Tuto závěrečnou kapitolu již tradičně doplňující všech-
ny dosud vydané publikace v edici Školní vzdělávání v zahraničí přeložili 
z francouzského originálu Vít Šťastný a Zuzana Svobodová. Celou pub-
likaci lektoroval dr. David Greger a prof. Eliška Walterová, kterým první 
dva uvedení autoři děkují za cenné připomínky a poznámky k rukopisu 
textu, které přispěly ke zvýšení kvality této publikace, poděkování za 
cennou zpětnou vazbu a konstruktivní připomínky patří také recen-
zentům (v abecedním pořadí) docentu V. Jůvovi, profesoru S. Štechovi 
a docentce M. Váňové. V neposlední řadě patří velké poděkování všem 
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kolegyním a kolegům z Francie, kteří byli ochotní sdílet s námi své názo-
ry a zprostředkovat nám svůj pohled na francouzský vzdělávací systém.

Knihu může využít široké spektrum čtenářů od odborníků z oblasti 
pedagogiky, studentů, vyučujících pedagogických fakult, zástupců Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiných představitelů státní 
správy po výzkumné pracovníky v oblasti vzdělávání a další zájemce. 

Vít Šťastný a Zuzana Svobodová



Metodologie případové studie

Předkládaná monografie je případovou studií vzdělávacího systému ve 
Francii (single state study), jejím cílem je podat čtenáři komplexní pohled 
na francouzský vzdělávací systém prostřednictvím analýzy vzdělávací 
politiky, struktury vzdělávacího systému, profese učitele, kurikula, eva-
luace a dalších aspektů vzdělávacího systému.

Autoři text knihy opírají o rešerši, studium, interpretaci, analýzu 
a syntézu poznatků a informací obsažených v tematicky souvisejících 
a  relevantních příspěvcích v odborných časopisech či monografiích, 
zákonech upravujících oblast vzdělávání, výzkumných zprávách, mi-
nisterských reportech a tematických evaluačních zprávách, statistikách 
francouzského statistického úřadu (INSEE), v ojedinělých případech 
také popularizujících časopiseckých nebo novinových článcích v elek-
tronické nebo tištěné podobě. Při výběru zdrojů jsme posuzovali je-
jich relevanci, důvěryhodnost a aktuálnost (ve většině případů se jedná 
o zdroje vydané v posledních pěti letech). V případě aktuálních otázek 
vzdělávací politiky i praxe pak jako zdroj informací využíváme webové 
stránky francouzského ministerstva školství (MENESR) a jím řízených 
organizací. Získané informace, které čtenáři předkládáme, podrobuje-
me kritickému zhodnocení a snažíme se podávat v souvislostech a za-
sadit do celkového kontextu. Kniha se od předchozích publikací v sérii 
Školní vzdělávání v zahraničí metodologicky liší v tom, že kromě desk 
research byla data sbírána také přímo v terénu během výzkumné stá-
že v Paříži na Univerzitě Paris 8 (Z. Svobodová), roční pracovní stáže 
na francouzském lyceu Jeanne d’Arc-Saint Ivy a studijní cesty na ostrov 
Réunion (V. Šťastný). 

Oba čeští výzkumníci využili několik metod sběru dat. V první řadě 
se jednalo o zúčastněné pozorování školní výuky, práce jednotlivých 
pedagogických i nepedagogických pracovníků (včetně ředitele školy), 
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žáků a studentů přímo v terénu (elementární škola Marcela Laureta, niž-
ší sekundární škola Collège de l’Oasis, lycea Jeanne d’Arc-Saint Ivy, Vue 
Belle) v rámci jednorázových i opakovaných návštěv těchto organizací. 
Školy se nacházely jak v metropolitní Francii v hlavním městě a regionu 
Bretaň, tak i v jednom z francouzských zámořských teritorií na ostrově 
Réunion. 

Další metodou získávání dat v  terénu byly hloubkové rozhovory 
s různými aktéry vzdělávacího systému, které se ukázaly být cenným 
zdrojem informací. Rozhovory probíhaly nejčastěji ve školách, na uni-
verzitách nebo při neformálních setkáních a byly zaznamenávány na 
diktafon, posléze přepsány a analyzovány. Od všech respondentů jsme 
získali informovaný souhlas s pořízením nahrávky a jejím využitím pro 
účely této monografie. Text knihy je proto místy proložen a doplněn pří-
mými výpověďmi těchto osob, abychom ilustrovali autentický pohled 
„zevnitř“. Jejich přehled uvádí tabulka 1. 

Tabulka 1. Přehled provedených hloubkových rozhovorů

Aktér vzdělávacího systému Počet rozhovorů

Učitelé lyceí 5

Učitelé základních a mateřských škol 3

Akademičtí pracovníci (výzkumníci) 1

Školní inspektoři 2

Poradci rektora akademie 1

Vysokoškolští učitelé 2

Vzdělavatelé učitelů 1

Pracovníci pedagogicko-psychologické poradny 1

Zdroj: Autoři.

Kromě francouzských odborníků z řad akademiků, edukátorů a dal-
ších osob „z praxe“ s námi sdíleli své čerstvé zkušenosti ze svého studijní-
ho pobytu v této zemi také tři čeští středoškolští studenti, jejichž pohled 
čtenářům v knize rovněž zprostředkováváme. Během našeho pobytu 
v terénu jsme získali i řadu artefaktů – například výsledky činnosti žáků 
a studentů, informační brožury či letáky, pedagogickou dokumentaci, 
pořídili jsme (se souhlasem zainteresovaných osob) také fotografie. Tyto 
artefakty jsme podrobili analýze v kontextu našich dosavadních zjištění 
a na některých místech knihy je přetiskujeme, a užíváme tak pro funkční 
doplnění textu. 
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Kvalitu našeho výzkumu a interpretace dat jsme se snažili zajistit po-
mocí triangulace dat, srovnávali jsme výpovědi různých aktérů ke stejné-
mu problému a konfrontovali je s nálezy a informacemi v odborné lite-
ratuře. Oba hlavní autoři mají vlastní přímou zkušenost s francouzským 
vzdělávacím systémem, ať již v roli žákyně či učitele-stážisty na soukro-
mém lyceu. I tyto zkušenosti nám pomohly lépe pochopit kromě jiného 
některé historicky determinované zvláštnosti, které formovaly francouz-
ský systém do dnešní podoby a které by se mohly nezasvěcenému pozo-
rovateli na první pohled jevit poněkud bizarně, a v textu této knihy je tak 
i lépe vysvětlit. Zároveň však naše znalost terénu a osobní zkušenosti se 
zkoumaným vzdělávacím systémem mohou být zdrojem určitého zkres-
lení ať ve směru pozitivnějšího či negativnějšího náhledu na některé sku-
tečnosti. Abychom toto riziko minimalizovali, své závěry jsme navzájem 
průběžně konzultovali v rámci autorského kolektivu (Švaříček a Šeďová, 
2007, hovoří o tzv. peer de-briefingu) a s lektory této publikace, kteří nám 
poskytovali cennou zpětnou vazbu. V závěrečné fázi tvorby publikace 
jsme také zapracovali cenné připomínky a postřehy recenzentů.

Při přípravě knihy jsme byli konfrontováni s velkým množstvím poj-
mů, které dosud nebyly v české odborné literatuře přeloženy, nebo se 
jejich překlad v českém kontextu neujal, pro mnoho francouzských ter-
mínů neexistují české ekvivalenty. V takovém případě v textu vždy vedle 
svého překladu uvádíme v závorce i originální název ve francouzštině 
případně doplněný o zkratku užívanou ve Francii. Originální výrazy jsou 
v textu vždy uvedeny kurzívou. U pojmů již dříve přeložených a použí-
vaných vycházíme z dostupných česky psaných zdrojů (např. Konopás-
ková, 2009; Štech, 1992), případně užívání odlišného překladu komen-
tujeme a zdůvodňujeme.



1. Francie – několik pohledů  

na zemi

Úvodní kapitoly předchozích monografií v sérii Školní vzdělávání vždy 
představovaly studovanou zemi v širším kontextu z několika pohledů. 
Nejinak tomu bude i v případě naší publikace o Francii. Nejprve charak-
terizujeme správní členění země, její politický systém, dále pokračujeme 
stručným historickým přehledem, ekonomickou situací a demografický-
mi ukazateli. Poslední dvě podkapitoly jsou věnovány tématu nábožen-
ství, vědě a kultuře.

1.1 Správní členění

Francouzská republika je unitární demokratický stát, jehož většina úze-
mí leží v západní Evropě. Tomuto území se říká metropolitní Francie 
nebo také hexagon (Hexagone), podle tvaru, který toto území zaujímá 
na mapě. Integrální součást Francouzské republiky dále tvoří některá 
zámořská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, Indickém oceánu 
a Oceánii. 

Území Francie včetně zámořských regionů zabírá celkovou rozlohu 
640 427 km2, je tedy asi osmkrát větší než rozloha České republiky, Fran-
cie je zároveň nejrozlehlejším státem Evropské unie (The World Fact-
book…, 2016). Podle aktuálního územního členění je (od roku 2016, 
kdy došlo ke správní reformě) Francie rozdělena na 18 regionů (région), 
z nichž 13 tvoří Francii metropolitní a pět leží mimo Evropu, jedná se 
o zámořské regiony (région d’outre-mer, ROM) Guadeloupe, Francouz-
ská Guyana, Martinik, Réunion a od roku 2011 také Mayotte. Nižšími 
správními celky jsou departementy, kterých je 101, z toho pět zámořských, 
které se územně kryjí s regiony. Departementy jsou tvořeny 336 okrsky 
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(arrondissement) rozdělenými do 2054 kantonů (canton). Nejnižší správní 
jednotkou je obec (commune), kterých je ve Francii 35 885. 

Jediným úředním jazykem je podle Ústavy francouzština (na území 
Francie ale žije velké množství mluvčích minoritních jazyků, jak upo-
zorňujeme v kapitole 9.4). Francouzská vlajka má podobu svislé triko-
lóry složené z modrého, bílého a červeného pruhu. Bílá barva navazuje 
na tradiční bílou královskou vlajku, modrá a červená jsou barvy Paříže, 
které tvořily městskou vlajku. Státní hymnou je la Marseillaise, jejímž au-
torem byl mladý důstojník Claude Joseph Rouget de Lisle. Válečná píseň 
měla povzbudit francouzské jednotky ve válce proti Rakousku a stala se 
natolik populární, že je od roku 1879 oficiálně uznána jako národní hym-
na a symbol republiky. Heslo Francouzské republiky „Svoboda, rovnost, 
bratrství“ („Liberté, égalité, fraternité“) rovněž odkazuje k období Velké 
francouzské revoluce a dodnes je lze vidět např. na veřejných budovách 
nebo školách. Nejvýznamnějším národním svátkem je 14. červenec, který 
připomíná dobytí Bastily francouzským lidem roku 1789 (Les symboles 
de la République française, 2015). 

1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva

Francie je parlamentní demokracií se semiprezidentským systémem, což 
znamená, že exekutivní pravomoc prezident sdílí s premiérem a vládou. 
Současná ústava tzv. Páté republiky přijatá roku 1958 fakticky omezu-
je moc Národního shromáždění a prezidentovi přiznává značné pravo-
moci.1 Prezident je hlavou státu volenou přímo lidem na dobu pěti let. 
Prezident jmenuje premiéra (na základě parlamentní většiny) a na jeho 
návrh také ministry. Předsedá Radě ministrů (Conseil des ministres), je 
hlavním velitelem ozbrojených sil a jako hlava státu zastupuje Francii 
v Radě Evropské unie. Může rozpustit Národní shromáždění a v případě 
vážné krize mu Ústava přiznává také další výjimečné pravomoci. Sídlem 
prezidenta je Elysejský palác v centru Paříže nedaleko třídy Champs-
-Elysées.

1 Po druhé světové válce se politický systém Čtvrté republiky potýkal s nestabilitou, častými vý-
měnami vlád a nespokojeností v koloniích. Ty vyvrcholily v 50. letech bojem Alžírska za nezá-
vislost na Francii (tzv. Alžírská krize v letech 1954–1962), kdy byl do čela vlády parlamentem 
jmenován vysloužilý generál Charles de Gaulle, který měl situaci vyřešit. Získal plnou moc 
na šest měsíců a byl pověřen reformováním ústavy. Předem upozorňoval, že „...v 67 letech 
nemá v plánu začínat s kariérou diktátora“ (Ferro, 2006, s. 355–356). 
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Premiér a vláda jsou zodpovědní za národní politiku, premiér řídí 
vládu a dohlíží na implementaci zákonů. Sídlem premiéra je tradičně 
„hôtel Matignon“ v centru Paříže. Vláda i premiér disponují zákono-
dárnou iniciativou, podobně jako u nás se opírá o podporu parlamentu 
(Národního shromáždění a Senátu). V minulosti docházelo k situacím 
nazývaným kohabitace (cohabitation), kdy premiér a prezident příslušeli 
svým politickým přesvědčením (stranickou příslušností) k opačným pó-
lům politického spektra, což ne vždy bylo ku prospěchu hladkému fun-
gování státu. Posledním příkladem může být kohabitace v letech 1997 
až 2002, kdy prezident Jacques Chirac ze středopravé strany UMP (Uni-
on pour un Mouvement Populaire) vládl ve Francii spolu s premiérem Lio-
nelem Jospinem ze Socialistické strany (Parti socialiste). Aby se minima-
lizovalo riziko případných neshod mezi prezidentem a premiérem, byla 
v roce 2000 odhlasována změna Ústavy, která zkrátila funkční období 
prezidenta ze sedmi na pět let (stejné jako funkční období parlamentu) 
a termín prezidentských voleb stanovila tak, aby korespondoval s termí-
nem voleb do Národního shromáždění (Loi constitutionnelle 2000-964).

Parlament je ve Francii podobně jako u nás dvoukomorový, tvořený 
Senátem a Národním shromážděním. Senát je volený na 6 let (polovina 
se obměňuje každé tři roky) a je složen z 348 senátorů (328 za metro-
politní Francii). Národní shromáždění je voleno na 5 let a je složeno 
z 577 poslanců (députés), z nichž 550 zastupuje metropolitní Francii. Po-
dle Ústavy (článek 24) „…schvaluje zákony. Kontroluje činnosti vlády. 
Reviduje veřejné politiky“. Členové parlamentu mohou požádat o vládní 
interpelace, mají také zákonné prostředky a procedury, kterými mohou 
přinutit vládu k demisi. Ani případné změny Ústavy se neobejdou bez 
schválení v obou komorách parlamentu, a to nejméně třípětinovou větši-
nou. Senát sídlí v Lucemburském paláci (Palais du Luxembourg), Národní 
shromáždění v Bourbonském paláci (Palais Bourbon), oba se nacházejí 
v centru Paříže.

Francie je členskou zemí řady mezinárodních organizací. Byla zakláda-
jícím členem OSN, Rady Evropy nebo Evropského společenství uhlí a oce-
li (ESUO), které je předchůdcem dnešní Evropské unie. Hraje významnou 
roli v evropské politice a rozhodování v Evropské unii (v Evropském par-
lamentu jí náleží 74 ze 751 poslaneckých křesel, francouzština je jedním ze 
tří hlavních jednacích jazyků). Je stálým členem Rady bezpečnosti Organi-
zace spojených národů a v současnosti i členem NATO,2 OECD, Světové 

2 Nepříliš známou skutečností je to, že Francie, ač zakládající člen NATO, v roce 1966 na po-
pud generála de Gaulla z této organizace vystoupila. K její reintegraci do severoatlantických 
struktur došlo až v roce 2009 za prezidenta Sarkozyho (Member countries, 2016).
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obchodní organizace (WTO) a také skupiny zemí G8 i G20. V Paříži také 
sídlí Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) zahrnující 54 členských 
zemí, v nichž se hovoří francouzsky. Organizace funguje na principu  
mezivládní spolupráce a jejím cílem je propagace francouzského jazy-
ka, míru a lidských práv, podpora vzdělávání a další humanistické cíle 
(Qu’est-ce que la francophonie?, 2016).

V současnosti nejsilnější parlamentní stranou je středolevicová Socia- 
listická strana (Parti socialiste). Z jejího středu vzešlo několik významných 
postav politického života, například François Mitterand, bývalý prezi-
dent v letech 1981–1995, nebo i prezident François Hollande. Druhou 
nejsilnější stranou je středopravá strana Republikánů (Les Républicains, 
dříve Unie pro lidové hnutí, Union pour un mouvement populaire, UMP), 
jejímž zakladatelem byl v roce 2002 Jacques Chirac. Dalším významným 
představitelem této strany je Nicolas Sarkozy, prezident v letech 2007 až 
2012. Kromě těchto dvou nejvýznamnějších stran působí v parlamentu 
ještě středopravá Unie demokratů a nezávislých (Union des Démocrates et 
Indépendants), strana Evropa, ekologie, zelení (Europe Écologie – Les Verts) 
s akcentem na otázky životního prostředí a asi desítka dalších menších 
politických stran. I z českých médií je známá euroskeptická Národní 
fronta (Front National) spojená se jménem Jean-Marie Le Pena a v sou-
časnosti vedená jeho dcerou Marine. Ta má v Národním shromáždění jen 
2 z 577 poslanců (údaj za rok 2014), nicméně její podpora i v souvislosti 
s aktuálním evropským politickým děním roste.

1.3   Historický vývoj a okolnosti, které formovaly  
vzdělávací systém3

Od 6. století př. n. l. žili na území dnešní jižní Francie Galové. Kmenový 
náčelník Vercingetorix, jedna z glorifikovaných postav francouzské his-
torie, měl sjednotit galské kmeny v boji proti společnému nepříteli, nebyl 
však úspěšný a roku 52 př. n. l. byl Římany poražen a zajat a na území se 
začal prosazovat římský vliv. Počátky francouzských škol je možné spat-
řovat již v období od 1. st. př. n. l., kdy se děti mohly vzdělávat ve ško-
lách určených pro děti ve věku 7–12 let, dále školách sekundárních pro 
děti do 15 let věku a nakonec i ve vyšších školách (do 20 let), kde se učili 
řečnickému umění (Léon, 2008). S úpadkem římské říše a stěhováním 

3 Informace v této podkapitole čerpány zejména z publikací Knoell (2002) a Whittaker (2008), 
není-li uveden jiný zdroj.



19

národů se na scéně v 5. století objevili Frankové. Jejich vůdce Chlodvík 
z rodu Merovejců konvertoval ke křesťanství, které se mělo stát sjedno-
cujícím prvkem nové Franské říše, a Paříž si zvolil jako hlavní město své 
říše. Jak upozorňuje Cipro (1975, s. 20), Francie byla dlouho ve sféře la-
tinské vzdělanosti a římské školství, které bylo orientováno především na 
trivium (gramatika, rétorika, dialektika), a bylo tak základem pro přípra-
vu řečníků, právníků či správních úředníků, fungovalo na její půdě ještě 
dost dlouho po pádu Římské říše. Noví vládci z rodu Merovejců totiž 
stejně jako jejich římští předchůdci také potřebovali zdatné úřednictvo. 
Přesto však, jak konstatuje Cipro (tamtéž, s. 21), došlo k určitému úpad-
ku vzdělanosti a římská vzdělanost, byla-li v souladu s křesťanskou na-
ukou, přežívala v klášterech. Po smrti Chlodvíka došlo k dlouhodobým 
sporům mezi jeho následovníky, které vyvrcholily ve svržení merovejské 
dynastie a převzetí vlády dynastií karolínskou. 

Nejvýznamnějším představitelem karolínské dynastie byl Karel Veli-
ký (Charlemagne), který za své vlády rozšířil tuto říši i na území dnešní 
Belgie, Německa nebo Itálie. Karel Veliký byl na svou dobu velmi vzdě-
laný panovník, který sám různými způsoby podporoval vzdělanost ve 
své říši, z jeho popudu se otevíraly školy katedrální, klášterní i farní, 
nařizoval, aby každý klášter a každé opatství vydržovalo svoji školu. Ve 
velkých městech vznikaly tzv. Velké školy vedené renomovanými mistry, 
kteří vyučovali trivium (Cipro, 1975, s. 22). Po smrti tohoto panovníka 
ale říše sjednocená dlouho nevydržela a roku 843 byla rozdělena mezi 
jeho potomky na tři části, z nichž ta západní se stala jádrem dnešní Fran-
cie. Když vládu potomků Karla Velikého vystřídala dynastie Kapetovců 
a králové začali upevňovat svoji moc, začal význam Francie jako vychá-
zející evropské velmoci postupně stoupat. Přestože v 10. a 11. století 
dochází k jistému útlumu vzdělanosti, století 12. a 13. je poznamenáno 
rozmachem zájmu o vzdělání zejména ve městech a vznikem prvních 
univerzit (Cipro, 1975, s. 27), z nichž nejstarší je univerzita pařížská. 

Politický význam a moc Francie stouply po výhře nad Anglií ve sto-
leté válce (1337–1453) a plné integraci mocných knížectví Burgundska 
a Bretaně do Francouzského království na konci 15. a začátkem 16. sto-
letí. Ve druhé polovině 16. století byla Francie uvržena do krutých ná-
boženských válek mezi katolíky a hugenoty, které vyvrcholily masakrem 
hugenotů známým jako Bartolomějská noc. Následně za vlády Ludví-
ka XIV., „Krále slunce“, který formálně vládl úctyhodných 72 let do roku 
1715 (králem se stal ve svých necelých pěti letech v roce 1643, reálně se 
pak ujal vlády až ve svých třiadvaceti), dosáhla královská moc vrcholu 
a Francie značné teritoriální expanze v zámořských oblastech. Kolonie 
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zakládala nejen v Karibiku (Francouzská Guyana, Guadeloupe, Marti-
nik atd.), ale i v Africe nebo Indickém oceánu (Réunion, Mauricius). 
O dopadech francouzské kolonizace na těchto územích nejen v oblasti 
školství a vzdělávání se čtenář dozví více v kapitolách 9 a 10. 

Z tohoto období je možné zmínit především jezuitské reformy vzdě-
lávacího systému, které šířil v 17. století Jean Baptiste de La Salle, zakla-
datel křesťanských škol milosrdných bratří. Jezuitské školy propagovaly 
simultánní vzdělávání, které vyrovnávalo žáky do stejné úrovně odpo-
vídající jednotlivým třídám. Byly v nich zavedeny přestávky na odpo-
činek, pevný rozvrh hodin (zabraňující zahálení žáků) a posloupnost 
jednotlivých předmětů, pozornost byla věnována také tělesné výchově. 
Všichni žáci měli stejné učebnice a ve školách se začala používat tabule 
připevněná na zdi. Rovněž byla přesně definována morálka a chování 
žáků ve školách a jejich dosažené vědomosti byly pravidelně ověřová-
ny zkouškami. Francouzština začala v tomto období nahrazovat latinu, 
a to především z toho důvodu, že je z hlediska pedagogického pro žáky 
přirozená a jednodušší na osvojení než latina, a tudíž výuka čtení zabírá 
méně času (St. John Baptist de La Salle, 2012). 

Z období 18. století je s ohledem na vývoj francouzského školství 
nutné rovněž zmínit pedagogický odkaz Jean-Jacquesa Rousseaua, kte-
rý přináší novou koncepci harmonické výchovy ve svém díle Emil čili 
O výchově (1762). V tomto spise tvrdí, že člověk se rodí čistý a svobodný 
a že pouze společenský řád jej vede k úpadku. Emilova výchova má za 
jediný cíl vychovat svobodného člověka zaručujícího možnost lepší spo-
lečnosti. Hlavními zásadami Rousseauovy pedagogiky má být přirozená 
a svobodná výchova závislá na věkových zvláštnostech dítěte. Veškerá 
výchova se opírá o osobní zkušenost a je na dítěti, aby pomocí vlastního 
pozorování a usuzování dospělo ke vzdělání. Výuka má být individuální 
a systematická a bez používání knih. Jedinou knihou je dítěti sama pří-
roda, která podněcuje rozvoj smyslového vnímání. Dalším přístupem je 
metoda přirozených následků. Dítě se učí uvědomovat si své chyby a na 
základě nich se učí. Na rozdíl od La Salla Rousseau spíše propagoval in-
dividuální výuku, nicméně jím definované principy vzdělávání ovlivnily 
následné pedagogické teoretiky po mnoho dalších let. 

V tomto období nemohly dívky navštěvovat stejné školy jako chlapci. 
Na přelomu 16. a 17. století se otevřely dívčí charitativní školy. Prvotní 
výuka domácích prací byla doplněna výukou čtení a psaní. Vzdělání za-
vršovaly dívčí kláštery, které je připravovaly na roli poslušné manželky 
a vzorné matky. 
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