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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Základem znalosti je vědění nebo předpoklad vědění, který člověku dává poznání.
V dotčeném doporučení se používá pojem „schopnosti“ a rozlišuje se zde mezi základními 
schopnostmi a klíčovými schopnostmi. V tomto textu se prohlašuje, že základní schopnosti 
musí být dostupné všem. Každý by měl být potom podněcován k tomu, aby získal klíčové 
schopnosti, což jsou doplňkové schopnosti umožňující celkově podporovat rozvoj a růst.
Doporučení se odvolává na mezinárodní studie a definuje schopnost jako kombinaci znalostí, 
dovedností a postojů odpovídajících určité situaci. „Klíčové schopnosti“ jsou schopnosti, o 
něž se opírá realizace osobnosti, sociální začlenění, aktivní občanství a zaměstnání.
Požadavek získat klíčové schopnosti je dán rozvojem znalostní společnosti, která jedince nutí 
k tomu, aby se přizpůsobil. Evropská komise ve svém návrhu uvádí a definuje těchto osm 
klíčových schopností:

1. komunikace v mateřském jazyce,
2. komunikace v cizím jazyce,
3. matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií,
4. schopnost práce s digitálními technologiemi,
5. schopnost učit se,
6. smysl pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a občanské schopnosti,
7. podnikatelské schopnosti,
8. kulturní povědomí.

V příloze návrhu Komise „o klíčových schopnostech pro celoživotní vzdělávání – evropský 
referenční rámec“ se jednotlivě zkoumají výše zmíněné schopnosti a je zde uvedena shrnující, 
ale celkově vyčerpávající tabulka.
Pokud jde například o první klíčovou schopnost, definuje komunikaci v mateřském jazyce 
jako „vyjadřovat a tlumočit myšlenky, pocity a skutečnosti v písemné i ústní formě“ a 
upřesňuje, že tato dovednost vyžaduje, aby jedinec znal základní slovní zásobu, funkční 
gramatiku a mechanismy jazyka. Dále se zde uvádí, že jedinci musí mít „dovednost“ 
komunikovat.
Zdá se, že pojem „dovednost“ se často opakuje. Objevuje se rovněž v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 
8.
Zdá se tedy, že dovednost je základním prvkem, díky němuž se jedinec učí, komunikuje, 
rozumí, aplikuje, používá a ovládá nástroje, vyhledává, shromažďuje, rozlišuje, učí se učit, 
jedná, vstupuje do vztahů, plánuje, aktivně řídí. Z toho tedy vyplývá, že dovednost je prvek, 
který se v dotčeném doporučení často opakuje a hraje v něm hlavní úlohu. Není zde však 
uvedeno, jak lze dovednost získat. Text jakoby mimochodem zmiňuje přirozené dovednosti 
jedince, ale to nestačí.
„Vím, že nic nevím“, to je poučná myšlenka Sokrata, kterou si Římané díky své výjimečné 
schopnosti syntézy převedli do slavné sentence „Scio nihil scire“. To je myšlenka, která by 
nás měla podnítit k úvahám.
Moderní epistemologie ještě skutečně nedokázala roztřídit všechny vědomosti současného 
světa. Roztřídila jich více než tisíc, avšak každý den se objevují další. Tyto tisíce a i více 
vědomostí vytvářejí tisíce a více oborů. Vytvářejí tuto naši civilizaci, jež se tak horlivě snaží 
zbořit hranice schopností. Z toho správně vychází Komise, když navrhuje, aby vzdělávání 
probíhalo neustále, a to prostřednictvím řady pobídek a doporučení, které si lze do velké míry 
navzájem předávat.
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V jedné věci má však doporučení velké mezery, a to pokud jde o nezbytnou podmínku 
klíčových schopností. Doporučení totiž obecně hovoří o základních schopnostech, které se 
pokouší definovat.
Vytvořit znalostní společnost neznamená podle mého názoru vytvořit člověka, který bude mít 
vědomosti z tisíce oborů, a ještě méně člověka, který bude mít osm klíčových schopností.
Schopnost je ve skutečnosti zvláštní znalost jedné věci. Mít určitou výbavu vědomostmi je 
užitečné pro jedince a v důsledku toho i pro společnost.
Učinit z jedince člověka schopného znát a porozumět společnosti znamená naopak dát mu 
základ znalostí, a nikoli základní schopnosti. Abychom se vrátili k Sokratovi a k výkladu jeho 
myšlenky, znamená to dát jedinci určité množství vědomostí a podnětů, díky nimž si 
uvědomí, že nic neví. Takto zorané pole znalostí urodí ovoce vědění, kterému se v doporučení 
říká postoje a „dovednosti“. Jedinec vychovaný k myšlení, nikoliv nutně myslitel, bude ve 
velké míře rozvíjet své technické kvality a klíčové schopnosti využije nejen k tomu, aby se 
začlenil do společnosti, ale aby jí dal nové podněty a nový rozvoj. Od zasedání Evropské rady 
v Lisabonu se několikrát potvrdilo, že lidská bytost je nejdůležitějším zdrojem, na nějž musí 
Evropa sázet, aby dosáhla vzdělanostní společnosti, což je podmínka zaručující růst a 
zaměstnanost.
S člověkem však nelze jednat jako s robotem, neboť je dobře známo, že dítě přijímá více 
vnějších podnětů a ve školním věku se učí mnohem rychleji. Učit tyto mladé lidi 
schopnostem, a nikoli vědění, učit je, jak funguje stroj, a ne jak funguje mozek, zasvětit je do 
moderního světa, a nikoli do věcí člověka a jeho myšlenek, připravit je o myšlenky filozofů, 
nedát jim možnost osvojit si syntetické uvažování, které nám dává jen studium latiny, 
připomíná vytváření lidských bytostí, které jsou schopny žít ve znalostní společnosti, ale jež 
nemají budoucnost ve svých rukou. Velmi podrobná studie provedená v průběhu minulých 
desetiletí v Itálii ukázala, že nejlepší inženýři a fyzici měli „klasické“ základní znalosti, 
jinými slovy, navštěvovali klasické gymnázium, kde se studuje řečtina, latina a filozofie, a 
nikoliv přírodovědně zaměřené gymnázium, které se orientuje více technicky.
Závěrem hodnotím návrh Komise kladně, ovšem pod podmínkou, že bude jasně vysvětlen 
pojem základních schopností, které musí být všem dostupné.
Tyto schopnosti, které bych já definoval spíše jako základní znalosti nebo vědomosti, musí 
nutně jedinci dát schopnost a připravit ho na učení se, rozlišování, uvažování a myšlení.
Bylo by proto velmi vhodné určit obory, které nejlépe napomáhají formování vzdělaného 
člověka, který je rovněž schopen myslet, rozumět, a tedy znát. Těmito obory jsou na prvním 
místě filozofie a latina, které mohou každému člověku nejlépe zaručit – kromě jednotlivých 
přínosů, které může mimo studium přinést každý obor – schopnost myslet, uspořádat své 
myšlenky a přesně a synteticky je vyjádřit jako Gaius Julius César ve slavné sentenci: Veni, 
vidi, vici.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:



PA\603222CS.doc 5/6 PE 370.125v01-00

CS

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1 celoplošný pozměňovací návrh

1) Evropská rada v Lisabonu v roce 2000
dospěla k závěru, že klíčovým opatřením 
reakce Evropy na globalizaci a přechod k 
hospodářstvím založeným na znalostech by 
měl být evropský rámec, jenž by definoval 
nové základní dovednosti, a zdůraznila, že 
hlavním aktivem Evropy jsou lidské zdroje.
Tyto závěry byly od té doby pravidelně nově 
formulovány, např. na zasedání Evropské 
rady v březnu 2003 a v březnu 2005 a 
v obnovené lisabonské strategii, která byla 
schválena v roce 2005.

1) Evropská rada v Lisabonu v roce 2000
dospěla k závěru, že klíčovým opatřením 
reakce Evropy na globalizaci a přechod k 
hospodářstvím založeným na znalostech by 
měl být evropský rámec, jenž by definoval 
základní znalosti a vědomosti, a zdůraznila, 
že hlavní devizou Evropy jsou lidské zdroje.
Tyto závěry byly od té doby pravidelně nově 
formulovány, např. na zasedání Evropské 
rady v březnu 2003 a v březnu 2005 a 
v obnovené lisabonské strategii, která byla 
schválena v roce 2005.

(Tento pozměňovací návrh se uplatní u celého textu vždy, když se vyskytne výraz „klíčové 
schopnosti“.)

Odůvodnění

Pro účely základní odborné přípravy se nepředpokládají dovednosti, ale znalosti a vědomosti.
Celkové znalosti tvoří základ vědění, který představuje předpoklad nutný pro získání 
klíčových schopností.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 3 odstavec 1

3) Na základě sdělení Komise o 
celoživotním vzdělávání a následného 
usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o 
celoživotním vzdělávání se z „nových
základních dovedností“ stala priorita a bylo 
zdůrazněno, že celoživotní vzdělávání musí 
probíhat od předškolního věku po 
důchodový věk.

3) Na základě sdělení Komise o 
celoživotním vzdělávání a následného 
usnesení Rady ze dne 27. června 2002 o 
celoživotním vzdělávání se ze „základních
znalostí a vědomostí“ stala priorita a bylo 
zdůrazněno, že celoživotní vzdělávání musí 
probíhat po celý život.

Odůvodnění

Pro účely základní odborné přípravy se nepředpokládají schopnosti, ale znalosti a vědomosti.
Celkové znalosti tvoří základ vědění, který představuje předpoklad nutný pro získání 

  
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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klíčových schopností.

Pozměňovací návrh 3
Bod 1

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem mladým 
lidem prostředek, jak rozvíjet klíčové 
schopnosti na úroveň, která je připraví na 
dospělost a která bude základem pro další 
vzdělávání a pracovní život;

1. zajistit, aby počáteční vzdělávání a 
odborná příprava poskytovaly všem mladým 
lidem prostředek, jak rozvíjet klíčové 
schopnosti na úroveň, která je připraví na 
dospělost a která bude základem pro další 
vzdělávání a pracovní život, i jak rozvíjet 
předpoklady k založení firmy. Proto se 
doporučuje zavést do této fáze odborné 
přípravy studium filozofie a latiny.

Odůvodnění

Filozofie a latina jsou obory, které rozvíjí myšlenkový potenciál a přispívají k dosažení 
duševního řádu, čímž zvyšují schopnost dotyčného spojovat fakta v jeden celek.

Pozměňovací návrh 4
Příloha bod 7 „Podnikatelské schopnosti“ odstavec 1

Mezi nezbytné znalosti patří rozpoznávání 
příležitostí k osobním, profesním a/nebo 
obchodním činnostem, včetně znalosti 
obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, 
ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného 
porozumění ekonomickým mechanismům a 
možnostem a problémům, jimž čelí 
zaměstnavatel nebo organizace. Jedinci by si 
rovněž měli být vědomi etického postavení 
podniků a jak tyto podniky mohou být 
dobrým příkladem, např. poctivým 
obchodováním nebo tím, že budou fungovat 
jako sociální podnik.

Mezi nezbytné znalosti patří rozpoznávání 
příležitostí k osobním, profesním a/nebo 
obchodním činnostem, včetně znalosti 
obecnějších aspektů, jež vytvářejí kontext, 
ve kterém lidé žijí a pracují, např. obecného 
porozumění ekonomickým mechanismům a 
možnostem a problémům, jimž čelí 
zaměstnavatel nebo organizace. Jedinci by si 
rovněž měli být vědomi etického postavení 
podniků a jak tyto podniky mohou být 
dobrým příkladem, např. poctivým 
obchodováním nebo tím, že budou fungovat 
jako sociální podnik. Studium klasických 
oborů je základním předpokladem pro 
pochopení obecnějších společenských 
otázek.

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit úzký vztah mezi studiem klasických oborů a podnikatelskými schopnostmi.


