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ZLEVA ZPRAVA  

 
Odcházející ministr české školství neruinoval, naopak na něj upoutával pozornost, teoreticky i prakticky.  
 
Domrtvéhosenekope. Do"mrtvého" ministra, který je odvolán z podivných důvodů vycházejících z 
mediálních pověstí, se naopak kopat musí. Skoro se zdá, že je to něco jako národní sport, zejména jde-li 
o ministra školství a sportu. Netrpím žádnou velkou sympatií k Marcelu Chládkovi, na počátku jsem 
kritizoval jeho mediální běsnění, které připomínalo totální útok na všech frontách, přičemž chyběly těžké i 

lehké zbraně, ale způsob, jakým je nyní hodnocena jeho práce, zdá se mi přinejmenším podivný.  
Užitečná narcistní obsese Ne že by se dalo jen tak souhlasit s tím, že Marcel Chládek byl nejlepším 
ministrem školství, kterého jsme měli (ale upřímně, kdo byl nejlepší: Vopěnka, Pilip, Zeman, Buzková, 

Fiala…?), jak naznačuje premiér Sobotka, ale v jistém ohledu to pravda je. Ten ohled je opět mediální, 
což může znít vzhledem k řečenému jako protimluv, hned vysvětlím.  
Chládkovi se v jeho hyperaktivitě a sebeprezentační obsesi – což ve věku masově rozšířeného narcismu 

přestává být diagnóza – podařilo přitáhnout pozornost k problému školství, které bylo v posedlosti 
kauzami, mizením peněz a korupčními skandály zcela zapomenuto. Výjimkou je snad jen ministr financí 
Babiš, který si na školství stačil povšimnout jen sportovního portfolia a paradoxně vyčítal ministrovi, že 
na podporu sportu dává málo peněz (3 miliardy ročně), a ještě nesystémově (Jiří Holeček mladší z ANO o 
tomto argumentu ví své).  
Chládek obrátil pozornost ke školství jako k oblasti, která nejvíce ovlivní budoucnost české společnosti. 
Ministr řekl, že jaké budou školy, taková bude společnost, ba co víc, přidal k tomu i důležitou doušku, 

která by ovšem neměla přežít jen v oušku. "Jací budou učitelé, takové budou školy a taková bude 
společnost." A nezůstalo jen u slov, učitelé dostali přece jen přidáno, musejí se pravidelně vzdělávat, 
chystá se kariérní řád, jakkoliv je zatím spíše problematický, ale co na začátku není.  
Většina odborníků Chládkovi přizvukovala právě proto, že dokázal dělat tuto osvětovou práci a otevíral 
dveře novým myšlenkám a projektům (i těm poradenským). Tato plošná podpora skončila ve chvíli, kdy 
někteří "nebyli připuštěni" (z důvodů osobních nesympatií – ministr Chládek vskutku není jednoduchá 

osobnost), ztráceli vliv a cestu k penězům, proto teď na Chládkovi nenajdou nit suchou, možná ty zákony 

(vysokoškolský, o pedagogických pracovnících, inkluzivním vzdělávání), ale to se u ministra nějak rozumí 
samo sebou.  
Ano, ministr Chládek se pomýleně obrátil k podpoře učňovského školství (ostatně jako každý ministr 
školství v této zemi, včetně výsostného intelektuála Jana Sokola), zřejmě pod tlakem hospodářské lobby 
sbratřené s ČSSD, ale to je asi tak jediné evidentní zlo, kterého se dopustil.  
Povinná maturita z matematiky, která se mu předhazuje jako špatná idea, je komplikovanější otázka. 

Neptáme se, zda studenti budou v životě vyšší matematiku potřebovat, nýbrž – můžeme si dovolit z hlav 
do budoucna vymazat celou jednu část vědění a představivosti? Neochudíme tím nejen sami sebe, ale i 
celou společnost, jejímuž tělu tak bude lobotomicky odstraněna velká a důležitá část mozku jenom proto, 
že děti a učitelé "něco" nezvládají, že "něco" není praktické. Příliš souhlasný premiér Ministr Chládek 
české školství nezruinoval, naopak mu dával jistý praktický i teoretický impulz, ať už si o konkrétnu 
myslíme cokoliv. To by v proudu stížností lidí, kteří se s ním neměli rádi, nemělo být při jeho vynuceném 
odchodu zapomenuto.  

Ani to, jak se jeho odchod odehrál. Nejde o to, že zprávy o ministrově šikanózním chování zveřejnily 
Babišovy noviny. Větším překvapením je, že tyto zprávy začaly být brány na zřetel až teď, ačkoliv o 

Chládkových faux pas se mluvilo od jeho příchodu na ministerstvo. A pak – a to hlavně –, proč tehdy 
premiér mlčel, a nyní se s Chládkovým odchodem tak snadno sžil, i když je za ním Babišova mediální 
stopa, kterou tak vehementně kritizoval na březnovém sjezdu ČSSD.  


