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Předmluva

Dramatické politické, sociálně-ekonomické a kulturní proměny Ruska 
v posledních dekádách jsou nezřídka přirovnávány k reformám Petra 
Velikého. Probíhající reforma vzdělávání, která je součástí změn, poutá 
mezinárodní pozornost. V české pedagogické veřejnosti sílí v posledních 
několika letech hlasy poukazující na nedostatek informací o vývoji peda-
gogiky v Rusku po rozpadu Sovětského svazu, o tom, jak se transformo-
val vzdělávací systém či jaké problémy v multietnickém a mnohonárod-
nostním státu řeší politici, odborníci a školní praxe. Domníváme se, že 
tyto problémy mohou zajímat nejen pamětníky éry sovětské pedagogiky 
a intenzivních pracovních i osobních kontaktů s jejími představiteli, ale 
i mladší generaci pedagogů a výzkumníků, pro něž čtení v azbuce a ko-
munikace v ruském jazyku není součástí klíčových kompetencí.

Záměr autorů této publikace je obrátit pozornost ke vzdělávání 
v Ruské federaci a zprostředkovat české pedagogické komunitě, od-
borníkům i širší veřejnosti aktuální informace a v kriticko-analytickém 
pohledu dokumentovat vývoj, současný stav a trendy v ruském školním 
vzdělávání.

Předložená analyticko-srovnávací studie je další v ediční řadě studií 
Školní vzdělávání v zahraničí, které byly vypracovány v rámci řešení 
projektu MŠMT ČR Centrum základního výzkumu školního vzdělávání 
v období 2006–2011. V roce 2008 byla vydána studie o školním vzdě-
lávání v Německu, v roce 2009 o Velké Británii a v roce 2011 studie 
o Švédsku.

Studie zachovává metodologický přístup užitý v publikacích před-
chozích, tj. problémové pojetí (důraz na hlavní problémové okruhy škol-
ního vzdělávání) a dva pohledy na představenou problematiku: pohled 
„zvenku“, který poskytují čeští autoři, a pohled „zevnitř“, zprostředko-
vaný ruskými autorkami.
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Studie byla vypracována s využitím především aktuální ruské li-
teratury, zahrnující zejména oficiální dokumenty vzdělávací politiky 
vztahující se k jednotlivým sledovaným aspektům školního vzdělávání, 
stati v odborné literatuře a denním tisku a s využitím zkušeností ze stu-
dijního pobytu v autentickém prostředí. Na základě dostupných údajů 
o školním vzdělávání v Rusku využívá také komparaci se situací v ze-
mích OECD. Cenná jsou zejména komparativní data uvedená v kapitole 
ruských autorek.

Předložená analytická srovnávací studie má strukturu obdobnou 
jako výše uvedené studie předchozí. První kapitola uvádí do širšího 
kontextu země, v němž změny školního vzdělávání probíhají. Ve druhé 
kapitole, věnované vzdělávací politice, se pozornost obrací ke kodifikaci 
nového pojetí vzdělávání a vývoji legislativy od 90. let minulého století. 
Třetí kapitola posuzuje současný vzdělávací systém Ruska, orientuje 
v jeho diverzifikované struktuře a podstatných dimenzích, v nichž došlo 
k zásadním změnám. Jako čtvrtá byla zařazena zvláštní kapitola, pouka-
zující na vývoj progresivních trendů a experimentální potenciál, který se 
stal jedním z pilířů reformy, na tvorbu vzdělávacích standardů, jejichž 
implementace vstoupila do realizační fáze. Pátá kapitola je věnována 
problematice kurikula. Představuje federální vzdělávací standardy pro 
jednotlivé stupně vzdělávání a teoretickou koncepci tvorby vzdělávacího 
standardu; seznamuje se strukturou vzorových vzdělávacích programů. 
Stručně se zabývá aktuální otázkou mravní výchovy dětí a mládeže. 
Šestá kapitola seznamuje se systémem evaluace a problémy souvisejí-
cími se zaváděním pro ruské prostředí netradičních forem a nástrojů 
hodnocení; pozornost je věnována zejména státní maturitě. Specifiky 
multinárodnostního ruského státu a  jeho mnohojazyčné společnosti, 
která jsou pro Ruskou federaci příznačná a mají důsledky pro vzdělávací 
politiku a praxi, se zabývají kapitoly sedm a osm. Výklad nepostrádá 
doklady problémů spojených s důrazem na národní specifika, vlaste-
nectví a tradice silného ruského státu, usilujícího o dominantní posta-
vení v globálním kontextu, a s řešeními ožehavých problémů kulturní 
politiky vůči etnickým a zájmovým skupinám a minoritám. V poslední, 
deváté kapitole, podobně jako v předchozích studiích této ediční řady, 
dostávají prostor ruské autorky, prezentující vnitřní pohled na vzdělá-
vací reformu. Jejich přístup nepostrádá kritičnost, založenou na mezi-
národních komparacích, a nezapře jejich odborné zázemí v ekonomice 
vzdělávání.

Studie je výsledkem týmové spolupráce. Autorkou kapitol 1, 2, 3, 6, 7 
a 8 je Věra Ježková, autorkou kapitoly 4 je Eliška Walterová; kapitolu 5 
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napsaly společně Věra Ježková a Eliška Walterová. Autorkami závěrečné 
kapitoly jsou Taťjana Abankina a Irina Abankina. Tuto kapitolu pře-
ložila Věra Ježková, která je také autorkou překladů citací uvedených 
v dalších kapitolách. Po odborné stránce celou studii lektorovala Eliška 
Walterová.

Publikaci považujeme za příspěvek k literatuře z oblasti srovnávací 
pedagogiky, přinášející systematicky utříděné poznatky o zemi, která 
byla řadu let na okraji zájmu českých odborníků. Věříme, že naši studii 
využijí výzkumníci a odborníci v oblasti vzdělávání, vyučující i studenti 
pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele i další pra-
covníci působící ve státní správě zabývající se vzděláváním, tedy, že si 
najde své čtenáře stejně jako její předchůdkyně.

Eliška Walterová a Věra Ježková



1. Ruská federace – 

několik pohledů na zemi

V  této kapitole představujeme z několika pohledů zemi, jejíž školní 
vzdělávání je předmětem naší studie. Nejdříve krátce charakterizujeme 
správní členění Ruska, poté podrobněji jeho politický systém, legisla-
tivu a exekutivu, dále podáváme krátký historický přehled vývoje jeho 
vzdělávacího systému. Poté se zabýváme stručně ekonomikou Ruska 
a podáváme jeho zeměpisnou charakteristiku. Poslední tři subkapitoly 
věnujeme tématům obyvatelstvo, rodina, mládež, náboženství a věda 
a kultura.

1.1 Správní členění

Ruská federace je federativní stát, tvořený 83 rovnoprávnými subjekty. 
Názvy Ruská federace a Rusko jsou rovnocenné. Součástí Ruska je 
21 republik, 9 krajů, 46 oblastí, 2 města federálního významu, 1 auto-
nomní oblast a 4 autonomní okruhy. Tyto subjekty mají své ústavy a zá-
konodárství (Rossija, Rossijskaja Feděracija).

V. V. Romaškin (1999) konstatuje, že bez ohledu na to, že Ústava 
RF nazývá všechny subjekty rovnoprávnými, mají vlastní ústavy, právo 
 určovat státní jazyky a  své občanství pouze republiky. F. Bahenský 
(2003) uvádí, že subjekty RF se od sebe liší velice „především svou ve-
likostí, počtem obyvatelstva a strategicko-surovinovým potenciálem. 
Vztah elit k centru pak plně odpovídá právě postavení jejich teritoria 
v rámci federace. Rusko je především soustátím, které má rozhodně da-
leko k běžné a fungující federaci. V této souvislosti je nutné uvědomit 
si i rozdíl ve vnímání dvou pojmů, které mají zásadní význam, jsou to 
nezávislost a svrchovanost. V naší představě se oba termíny doplňují. 
V ruském pojetí jde o dvě naprosto odlišné věci, protože po roce 1991 
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řada subjektů federace vyhlásila svrchovanost, ale žádný nezávislost 
( vyjma Če čenska)“.

Regionální rozdíly se promítají do vzdělávacího systému, kvalita zá-
kladního i vysokého školství se může regionálně podstatně lišit, stejně 
tak se také liší výsledky žáků (Něožidannaja pobeda… 2010).

1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva

Podle ústavy je Ruská federace demokratický federativní právní stát 
s republikovou formou vlády. „Nositelem suverenity a jediným zdro-
jem moci v Ruské federaci je její mnohonárodnostní lid. Uskutečňuje 
svoji moc bezprostředně a prostřednictvím orgánů státní moci a orgánů 
místní samosprávy. Nejvyšším bezprostředním projevem moci lidu je 
referendum a svobodné volby“ (Konstitucija… 1993).

Ve skutečnosti země v posledních letech osciluje mezi modelem de-
mokracie západního typu a autokratickým modelem. Politologové pak 
v souvislosti s putinovským Ruskem hovoří o tzv. řízené demokracii, pří-
padně o demokracii fasádní, nebo dokonce rovnou hovoří o nepokrytém 
autoritářském režimu (Leichtová 2008). Mocenskou elitu tvoří bývalé 
sovětské kádry rekrutující se z prostředí tajných služeb (bývalé KGB, 
dnes FSB), které společně s  vrstvou nových ruských oligarchů zbo-
hatlých v éře divoké privatizace 90. let 20. století (tzv. novyje russkije) 
vytváří jakousi novodobou a uzavřenou aristokracii. Do druhého mo-
cenského kruhu pak lze počítat vysoké představitele armády a dalších 
bezpečnostních složek (tzv. siloviky), manažery státních či polostátních 
firem (ropa, plyn, vojensko-průmyslový komplex), ale také představitele 
ruské pravoslavné církve a nebo prokremelských sdružení, médií a stran 
(srov. Dvořák et al. 2012, Galeotti 1998)1.

V relaci s ostatními společnostmi světa řada komparativních me-
zinárodních výzkumů postojů a hodnot opakovaně ukazuje, že ruská 
populace je spíše vlažná vůči systému parlamentní demokracie. Země 
nemá tradici občanské společnosti a vyznačuje se absencí parlamentní 

1 Například renomovaná organizace Freedom House si každoročně všímá 25 ukazatelů týka-
jících se politických práv (například nezávislost médií, férové volby a soutěž více politických 
stran, šance opozice účastnit se střídání moci, míra korupce státních úřadů) a občanských 
svobod (nezávislost justice, svoboda sdružování a shromažďování, svoboda slova a vyjad-
řování, svoboda vyznání, dodržování práv menšin). Současný (2012) rating Ruska v synte-
tickém indexu vyjadřujícím míru svobody a demokracie je 5,5 na škále 1 (nejvíce svobodné) 
až 7 (nejméně svobodné) (srov. Freedom House 2012).
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a občanské kontroly. Charakteristickým rysem ve vztahu občanů a státu 
je dominance byrokracie, která je politickou třídou, jejíž výdaje mnoho-
násobně převyšují oficiální přiznanou částku. Významný segment ruské 
populace naopak podle reprezentativních sociologických šetření nemá 
problém s autoritářskou formou vlády a spíše než deficit demokracie 
silně pociťuje deficit prosperity. Podobně část ruské společnosti si zacho-
vává jistý odstup vůči liberálním ústavním principům, jako jsou rovnost 
všech před zákonem, svoboda vyznání, ochrana menšin nebo kontrola 
ozbrojených sil ze strany civilistů. To však neznamená, že se politické 
postoje a hodnotové systémy nemohou do budoucna změnit, k hodno-
tové změně však většinou dochází pomalu a prostřednictvím generační 
obměny populací (srov. Pew Center 2007; Inglehart & Norris 2004).

Problémem relevantním z hlediska vzdělávání a mládeže je napří-
klad rostoucí xenofobie, antisemitismus, pravicový extremismus a zvý-
šená aktivita neonacistických skupin provázená také fyzickými útoky na 
cizince, které mnohdy končí smrtí. Oběti rasistických útoků jsou často 
lidé přicházející za prací do velkých měst Ruské federace (Moskva, 
Petrohrad) ze střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán) nebo z Kavkazu 
(Čečensko, Dagestán). Podobně je v této subkultuře oblíbena nacistická 
symbolika, což je obzvláště paradoxní ve městech (Petrohrad, Volgo-
grad), která se proslavila svým odporem v době druhé světové války 
(Kupka, Laryš & Smolík 2009).

V kompetenci Ruské federace formální řečí ústavy jsou: přijímání 
a změna ústavy a federálních zákonů a kontrola jejich dodržování, fe-
derativní uspořádání a území RF, ochrana práv a svobod člověka a ob-
čana, občanství RF a ochrana práv národnostních menšin, vytváření 
systému federálních orgánů zákonodárné, výkonné a soudní moci, for-
mulování základů federální politiky a federálních programů v oblasti 
státního, ekonomického, ekologického, sociálního, kulturního a ná-
rodnostního rozvoje RF, federální rozpočet, zahraniční politika aj. Ve 
společné kompetenci RF a subjektů RF jsou např. zabezpečení souladu 
ústav a zákonů RF a republik, ochrana práv a svobod občanů, společné 
otázky výchovy, vzdělávání, vědy, kultury a sportu, ochrana rodiny aj. 
(Konstitucija… 1993).

Státní moc vykonává prezident Ruské federace, Federální shromáž-
dění (Rada federace a Státní duma), vláda Ruské federace a  soudy. 
Státní moc v subjektech RF vykonávají jimi vytvořené orgány státní 
moci. V RF se přiznává a garantuje místní samospráva, která je v rámci 
svých pravomocí samostatná. Orgány místní samosprávy nejsou sou-
částí státní moci.
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Hlavou státu je prezident Ruské federace. Je garantem ústavy RF 
a práv a svobod jejích občanů. Přijímá opatření týkající se ochrany su-
verenity RF, její nezávislosti a státní celistvosti, zabezpečuje součinnost 
orgánů státní moci, stanoví hlavní směry vnitřní a zahraniční politiky 
RF a reprezentuje ji. Vyhlašuje volby do Státní dumy a referendum, po-
dává návrhy zákonů do Státní dumy, podepisuje a zveřejňuje federální 
zákony a obrací se k Federálnímu shromáždění s každoročním prohlá-
šením o stavu země a hlavních směrech vnitřní a zahraniční politiky 
státu. Je vrchním velitelem ozbrojených sil. Řeší otázky občanství RF 
a poskytování politického azylu. Prezidenta volí občané na dobu šesti 
let. Prezidentem může být zvolen občan starší 35 let, žijící na území RF 
nejméně deset let. Prezident může vykonávat svoji funkci maximálně 
dvě funkční období (Konstitucija… 1993). V období 7. 5. 2008–6. 5. 2012 
byl prezidentem Ruské federace Dmitrij Medveděv. Po volbách v březnu 
2012 se od 7. 5. stal prezidentem Vladimír Putin, který tuto funkci zastá-
val již v letech 2000–2004.

Státní duma (Gosudarstvennaja duma) je dolní komora Federálního 
shromáždění – parlamentu RF. Tvoří ji 450 poslanců volených na čtyři 
roky. Poslancem může být zvolen občan RF, který dosáhl 21 let a má 
právo volit. Polovina poslanců se volí podle jednomandátových okruhů 
(tj. jeden okruh – jeden poslanec), druhá polovina – podle tzv. celofe-
derálního okruhu (jímž je území celé RF) z politických stran, sdružení 
a hnutí. Každá z politických stran musí získat nejméně 5 % hlasů, aby se 
dostala do parlamentu. Státní duma plní zejména následující úkoly: při-
jímá federální ústavní zákony a federální zákony, schvaluje prezidentu 
RF jmenování předsedy vlády RF, řeší otázky důvěry vládě, jmenuje do 
funkce předsedy Centrální banky RF, uděluje amnestie aj. (Enciklope-
dičeskij slovar…).

Rada federace (Sovet Feděracii) je horní komora Federálního shro-
máždění – parlamentu RF. V souladu s Ústavou RF jsou jejími členy 
vždy dva zástupci každého subjektu RF: předseda zákonodárného (za-
stupitelského) a předseda výkonného orgánu státní moci. Ve dvouko-
morovém zákonodárném orgánu subjektu RF se jmenuje společným 
rozhodováním obou komor jeho představitel v Radě. Rada federace se 
podílí na zákonodárné činnosti cestou posuzování federálních zákonů 
přijatých Státní dumou a také cestou přijímání federální ústavních zá-
konů společně s Dumou. Kromě toho patří k úkolům Rady: schvalování 
hranic mezi subjekty RF, schvalování nařízení prezidenta RF o vyhlá-
šení vojenského nebo mimořádného stavu, řešení otázky možnosti vy-
užívání ozbrojených sil RF za jejími hranicemi, vyhlašování voleb prezi-
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denta RF, zbavení prezidenta RF funkce, jmenování soudců ústavního, 
vrchního a nejvyššího arbitrážního soudu RF, jmenování do funkce 
a zbavování funkce generálního prokurátora RF aj. (Enciklopedičeskij 
slovar…).

Federální shromáždění (Feděralnoje Sobranije) je zastupitelský a zá-
konodárný orgán RF (parlament). Skládá se ze dvou komor: Rady fede-
race (horní komora) a Státní dumy (dolní komora). Komory FS zasedají 
samostatně, ale mohou se sejít společně kvůli vyslechnutí sdělení pre-
zidenta RF, Ústavního soudu RF nebo vystoupení představitelů jiných 
zemí. Jejich zasedání jsou veřejná (Konstitucija… 1993, Enciklopedičes-
kij slovar…).

Vláda RF (Pravitělstvo RF) je nejvyšší orgán výkonné moci v RF. 
Skládá se z předsedy vlády, zástupců předsedy vlády a federálních mini-
strů. Předsedu vlády jmenuje prezident se souhlasem Státní dumy. Vláda 
RF mj. vypracovává a předkládá Státní dumě federální rozpočet a za-
jišťuje jeho plnění, zabezpečuje realizaci jednotné státní politiky v ob-
lasti kultury, vědy, vzdělávání, ochrany zdraví, sociálního zabezpečení 
a ekologie, realizuje opatření v rámci bezpečnosti státu, ochrany práv 
a svobod občanů, zahraniční poltiku aj. (Konstitucija… 1993, Enciklo-
pedičeskij slovar…).

Společenská komora Ruské federace (Obščestvennaja palata Rossij-
skoj Feděracii) zajišťuje komunikaci občanů s orgány státní moci a místní 
samosprávy s cílem respektovat potřeby a zájmy občanů, chránit jejich 
práva a svobody při formování a realizaci státní politiky i s cílem reali-
zace společenské kontroly činnosti orgánů moci. Podporuje nekomerční 
organizace. Volí se každé dva roky. Členové komory se setkávají pra-
videlně s prezidentem RF. Ve své činnosti užívá Komora různé formy: 
společenská slyšení, kulaté stoly, výjezdní zasedání aj. Společenská 
komora Ruské federace napomáhá vzniku regionálních společenských 
komor. Je rovněž významně mezinárodně činná (Obščestvennaja pa-
lata…).

Právo legislativní iniciativy má prezident RF, Rada federace, čle-
nové Rady federace, poslanci Státní dumy, vláda RF a zákonodárné or-
gány subjektů RF; toto právo má také Ústavní soud RF, Vrchní soud RF 
a Nejvyšší arbitrážní soud RF. Federální zákony přijímá Státní duma. 
Zákony, které přijala, postupuje během pěti dní k posouzení Radě fe-
derace.

Místní samospráva v RF zajišťuje samostatné řešení otázek míst-
ního významu a  spravování municipálního vlastnictví. Realizuje se 
prostřednictvím referenda, voleb a jiných forem přímého projevu vůle, 
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prostřednictvím orgánů místní samosprávy. Uskutečňuje se ve městech, 
obcích a na vesnicích s ohledem na jejich historické a jiné místní tradice 
(Konstitucija… 1993). Místní řízení není součástí státní moci. Vytváří 
se a realizuje na základě řady speciálních principů. Municipální útvary 
volí obyvatelstvo. Jsou právní subjekty s vlastní symbolikou. Spravují 
samostatně municipální vlastnictví, stanoví a spravují místní rozpočet, 
stanoví místní daně a poplatky, zajišťují ochranu veřejného pořádku 
a řeší otázky místního významu (ibid).

V současné době existuje v Rusku přibližně 14 tisíc municipálních or-
gánů moci. V období obnovy Ruska se projevují dvě tendence – k upev-
nění centrální moci a posílení regionální autonomie. S cílem upevnění 
centrální moci byla v roce 2003 reformována federální moc a bylo vy-
tvořeno sedm federálních okruhů v čele se zplnomocněnými zástupci 
prezidenta, byl však zachován princip volby gubernátorů obyvatelstvem 
(Rossija, Rossijskaja Feděracija).

V Ruské federaci se přiznává ideologická různorodost. Žádná ideo-
logie nemůže být prohlášena za státní nebo povinnou. V RF existuje 
pluralita politických stran (Konstitucija… 1993). Politické strany sou-
časného Ruska začaly vznikat již v 80. letech minulého století. Novým 
krokem na cestě k vytváření stranického systému bylo vytvoření bloku 
Demokratické Rusko v roce 1990. V červnu 1990 byla zrušena 6. hlava 
Ústavy SSSR o vedoucí roli KSSS, od ledna 1991 začal platit zákon 
SSSR o společenských sdruženích. Po jeho podepsání se zaregistrovaly 
čtyři politické strany. KSSS se vyčlenila v samostatnou stranu Komuni-
stickou stranu Ruské federace. Legalizace existence více stran vedla ke 
vzniku národně-vlasteneckých a levicových organizací. V současné době 
jsou nejvýznamnější politické strany Jednotné Rusko, KSRF, Liberálně-
-demokratická strana Ruska, Patrioti Ruska, strana Jabloko, Spravedlivé 
Rusko a Strana Správná věc (Rossija, Rossijskaja Feděracija; Političes-
kije partii…). Strana Jednotné Rusko (Jedinaja Rossija) podporuje poli-
tiku současné vlády a prezidenta. Její ideologií je ruský konzervatismus. 
Cílem je vybudování nového, svobodného, vzkvétajícího, silného Ruska 
na základě společných hodnot a zájmů. Hodnotami strany jsou láska 
k vlasti, pevná rodina, zdravý způsob života, profesionalita a občanská 
solidarita („Rossija: Sochranim…“). V parlamentních volbách v prosinci 
2011 zvítězila strana Jednotné Rusko se ziskem 49,32 % hlasů. Na dru-
hém místě se umístila Komunistická strana Ruské federace s 19,19 % 
hlasů, na třetím místě strana Spravedlivé Rusko (13,24 %) a na čtvrtém 
místě Liberálně-demokratická strana Ruska (11,67 %). Zatímco strana 
Jednotné Rusko ve volbách ztratila, Komunistická strana RF si výrazně 
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polepšila. V pohledu opozice a některých zahraničních politiků nebyly 
volby ani svobodné, ani spravedlivé (Rezultaty vyborov…; Evropští mi-
nistři… 2011).

Rusko bylo mezinárodně oficiálně uznáno jako následovník SSSR. 
Zůstalo tak členem OSN, Rady bezpečnosti OSN a OBSE. Byla zří-
zena Rada Rusko-NATO, která vypracovává program společných akcí 
v rámci nešíření zbraní hromadného ničení a boje s mezinárodním tero-
rismem. Významné místo v jeho zahraniční politice zaujímá vytváření 
„pásma dobrého sousedství“ se zeměmi Společenství nezávislých států 
(SNS) a spolupráce s Evropskou unií.

1.3 Stručný historický přehled

První zmínky o Rusku pocházejí z 10. století. V roce 1721 byl stát ofi-
ciálně nazván Ruské impérium. Do roku 1917 se Ruskem chápala území 
Ruského impéria obývaná ruským národem i národy jinými. Po roce 
1917 v souladu s vyhlášením sovětské moci se objevil pojem Sovětské 
Rusko, jímž bylo možné pojmenovávat vlastní Rusko (a na jeho území 
vytvořenou RSFSR) a celý Sovětský svaz, vytvořený v roce 1922. Po 
roce 1991 a rozpadu SSSR se „Ruskem“ rozumí Ruská federace. Ruská 
federace byla vyhlášena ještě jako součást SSSR 12. června 1990; byla 
zavedena instituce prezidenta. Dne 8. prosince 1991 prohlásili předsta-
vitelé Ruska, Ukrajiny a Běloruska, že přestává existovat Sovětský svaz 
a vytváří se Společenství nezávislých států; 19. prosince 1991 vyhlá-
sila Ruská federace svoji nezávislost (Rossija, Rossijskaja Feděracija); 
31. března 1993 byla podepsána Federativní smlouva mezi centrem a re-
publikami Ruska; 12. prosince 1993 byla přijata jako výsledek referenda 
ústava a zvolena Státní duma.

Prvním a zároveň posledním prezidentem Sovětského svazu byl Mi-
chail Gorbačov, od března 1985 generální tajemník SSSR. Zahájil re-
formy, které měly vést k posílení socialismu. V březnu 1990 byl zvolen 
prezidentem, na svoji funkci rezignoval v prosinci následujícího roku. 
V současné době je v Rusku často kritizován za to, že způsobil pokles 
životní úrovně a rozpad země.

Prvním prezidentem Ruské federace se stal Boris Jelcin; svoji funkci 
vykonával od roku 1991. Po jeho rezignaci na Silvestra 1999 se stal prezi-
dentem Vladimír Putin. Ve funkci setrval dvě volební období. Tuto dobu 
jeho vlády vnímá řada občanů Ruské federace jako pozitivní. Následov-
níkem V. Putina ve funkci prezidenta se stal premiér Dmitrij Medve-


	Obálka
	Tiráž
	Obsah
	Předmluva
	1. Ruská federace – několik pohledů na zemi
	1.1 Správní členění
	1.2 Politický systém, legislativa, exekutiva
	1.3 Stručný historický přehled
	1.4 Ekonomika
	1.5 Zeměpisná charakteristika
	1.6 Obyvatelstvo, rodina, mládež
	1.7 Náboženství
	1.8 Věda a kultura

	2. Vzdělávací politika
	2.1 Instituce vzdělávací politiky
	2.2 Školní vzdělávání v ústavě a (školských) zákonech
	2.3 Principy a cíle vzdělávací politiky
	2.3.1 Principy a cíle vzdělávací politiky v dokumentech  a názorech politiků
	2.3.2 Principy a cíle vzdělávací politiky v pohledu odborníků

	2.4 Ruské školní vzdělávání v mezinárodním srovnání

	3. Vzdělávací systém
	3.1 Krátký pohled do historie
	3.2 Základní charakteristika vzdělávacího systému
	3.3 Řízení a financování školství
	3.3.1 Řízení
	3.3.2 Financování

	3.4 Struktura vzdělávacího systému
	3.5 Vzdělávání učitelů a učitelé v praxi
	3.5.1 Vzdělávání a kvalifikace učitelů
	3.5.2 Učitelé v praxi


	4. Pedagogické experimenty, alternativní pedagogické koncepce a autorské školy
	4.1 Historické ohlédnutí
	4.2 Systém rozvíjejícího vyučování Elkonina a Davydova
	4.3 Systém rozvíjejícího vyučování L. V. Zankova
	4.4 Autorské školy
	4.4.1 Soukromá škola „Naslednik“
	4.4.2 Lyceum č. 1535


	5. Kurikulum
	5.1 Federální vzdělávací standardy
	5.1.1 Teoretická koncepce tvorby vzdělávacího  standardu
	5.1.2 Standardy všeobecného vzdělávání
	5.1.2.1 Standard všeobecného počátečního vzdělávání
	5.1.2.2 Standard všeobecného základního vzdělávání
	5.1.2.3 Standard všeobecného středního vzdělávání

	5.2 Vzorové vzdělávací programy
	5.3 „Výchovy“ ve školním vzdělávání

	6. Evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení a hodnocení žáků
	6.1 Evaluace vzdělávacích zařízení
	6.2 Hodnocení žáků
	6.2.1 Jednotná státní zkouška
	6.2.1.1 Jednotná státní zkouška v dokumentech
	6.2.1.2 Jednotná státní zkouška v názorech odborníků a v praxi

	6.2.2 Známkování žáků

	6.3 Rusko v mezinárodním srovnávání školní úspěšnosti žáků

	7. Národnostní otázka ve společnosti a školním vzdělávání
	7.1 Národnostní otázka ve vnitřní, zahraniční  a vzdělávací politice
	7.2 Národnostní otázka v praxi
	7.3 Národnostní otázka ve školním vzdělávání

	8. Jazyky ve společnosti a jazykové vzdělávání
	8.1 Jazyky v legislativě. Právní postavení jazyků Ruské federace a vyučovací jazyky
	8.2 Vnitřní a zahraniční jazyková politika Ruské federace
	8.3 Jazyky ve školním kurikulu

	9. Reformování současného systému všeobecného vzdělávání v Rusku
	9.1 Priority ruské vzdělávací politiky: kvalita, dostupnost, efektivita
	9.2 Základní směry prioritního národního projektu „Vzdělávání“
	9.3 Regionální komplexní projekty modernizace systému všeobecného vzdělávání
	9.4 Výsledky realizace komplexních projektů modernizace systému všeobecného vzdělávání v regionech 
	9.5 Závěry a důsledky pro vzdělávací politiku

	Příloha 1
	Příloha 2: Analýza zobecněných ekonomických ukazatelů sféry vzdělávání Ruska
	Summary
	Literatura
	Rejstřík
	Informace o autorech



