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POJMOVÁ ANALÝZA JEDNOHO 
SPOLE ENSKOV DNÍHO TÉMATU V RVP 

Dominik Dvo ák

Anotace: N kte í eští auto i vyslovují v poslední dob  obavy o obsahovou kvalitu kurikula. 
Analyzovali jsme proto pojmovou strukturu jednoho spole enskov dního tématu (konkrétn
pojetí mezinárodních vztah  v ob anské výchov ) v rámcových vzd lávacích programech pro 
základní vzd lávání a pro gymnázia. I když malý rozsah zkoumaných dat neumož uje da-
lekosáhlé záv ry, ukazuje se, že obsah skute n  m že být slabinou n kterých ástí kurikula. 

Abstract: The new national curriculum for Czech primary and lower secondary education 
is being introduced to schools in 2007. This study evaluates conception of subject matter in 
the domain of social studies in the new curriculum. Some problems are discussed on the example 
of the topic “international relations”. There are signs of poor coverage of important concepts 
and of possible biases. 

V dob  kurikulární reformy eské školy konstatují didaktici potenciální zá-
važné problémy v obsahu kurikula i jeho reflexi. S. Štech (2005, s. 9) formuluje 
„hypotézu o všeobecné degradaci prestiže precizního a systematického pojmového zpracování 
obsahu“, resp. o celkovém snižování kvality výuky. Má jít o deficit v pojmovém po-
rozum ní podstat  oboru, „paradigmatickým pojm m“, a to jak na stran  u itel ,
tak žák . Podobn  T. Janík (2005, s. 226), mluví, pokud jde o školu (školní vzd -
lávání), o jejím „obsahovém vyprazd ování“, a pokud jde o výzkum školy (vzd lá-
vání), o „obsahu jako chyb jícím paradigmatu“. 

P inejmenším ve druhém bodu nejde jenom o eský problém. Posner (1992, 
s. 87 an.) íká: „A koli se to m že zdát divné, skoro veškeré dosavadní úvahy psycholog
o cílech u ení se soust e ovaly na typ cíl  a jen malá ást pozornosti byla zam ena na obsah 
cíl , na látku, kterou u itelé vyu ují.“ Zdá se, že pozornost v novaná v posledních 
desetiletích skrytým i implicitním formám kurikula i p sobení školy vedla k tomu, 
že manifestní i explicitní obsahy školního vzd lávání se jevily mén  významné i
mén  badatelsky atraktivní. Rovn ž nenapln ní velkých o ekávání, jež byla v še-
desátých letech 20. století vkládána do reformy kurikula, možná vedlo k tomu, že 
poklesl zájem nejen o zm ny plánovaného kurikula, ale rovn ž i o jeho výzkum. 
Zajímavý je i názor Slavíka a Janíka (2005, s. 324), že zatímco ohled na žáka se stal 
samoz ejmostí, do ur ité míry ochabl d raz na odbornou správnost obsahu. Na-
kolik t mito problémy trpí i RVP ZV, resp. RVP G?  

Tato studie p edstavuje ást výsledk  výzkumné sondy zkoumající plánované 
kurikulum z hlediska akcentovaného Štechem, totiž nakolik má „dostate nou hloub-
ku vzhledem k oboru“, nakolik podporuje „systematické pojmové zpracování ob-
sahu“. Jsme si v domi, že kurikulární reforma klade d raz jinam, na nadoborové 
kompetence. Domníváme se však, že klí ovým kompetencím v nují dostate nou 
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pozornost mnozí jiní auto i, a proto se zam ujeme „jen“ na o ekávané výstupy 
jednoho vzd lávacího oboru, resp. jen jednoho jeho tématu. Nezkoumáme v tuto 
chvíli také otázku, jak jsou z hlediska didaktiky operacionalizovány jednotlivé ob-
sahy (neptáme se až na výjimky, na jaké úrovni Bloomovy taxonomie jsou cíle i
výstupy spojené v kurikulu s p íslušnými pojmy). P jde nám jen o to, zda jsou 
v kurikulu zastoupeny relevantní pojmy. 

Posner (1992) tematickou dimenzi analýzy kurikula d lí do dvou krok :
1. Tematické pojetí oboru pro sebe. Protože se zabýváme p evážn  sociálními 

v dami, kde nacházíme obvykle uvnit  každé disciplíny mnohost paradigmat 
a soupe ících teorií, budeme se snažit p edevším odpov d t na otázku, v ja-
kém paradigmatu/teorii je u ivo zakotveno. 

2. Pojetí oboru pro vyu ování. Zde se Posner opírá o dob e známé pojetí Shul-
mana, které se nám v r zných souvislostech osv d uje jako velmi užite né
a nosné, tedy po formách reprezentace myšlenek v u ivu – po analogiích, ilus-
tracích, p íkladech, vysv tleních a ukázkách. 

Rozsah lánku nás nutí omezit se na první krok. Správný výb r úst edních
pojm  m že být považován za podmínku nutnou, nikoli však posta ující pro di-
daktickou transformaci, o niž jde ve druhém kroku.  

P íklad analýzy tematického celku „mezinárodní vztahy“ 

Pro pilotáž zamýšleného zp sobu analýzy kurikula jsme si zvolili jediné téma – 
prezentaci aspekt  mezinárodního ádu (mezinárodních vztah ). Toto téma má 
pro nás nejmén  dv  výhody: 1. Z hlediska kurikula je pom rn  úzké a okrajové. 
Lze tedy vedle sebe položit r zná jeho pojetí (viz dále) a r zná hlediska kompa-
race, aniž by se materiál stal nep ehledn  rozsáhlým. Abychom tuto výhodu 
uchovali, není sledována problematika interkulturních vztah ; mezinárodní právo, 
otázky postavení R ve sv tovém hospodá ském systému apod. 2. Na rozdíl od ji-
ných témat spole enskov dního u iva nevzniká problém rozdílnosti národní rea-
lity. To usnad uje komparovat r zná národní kurikula. Zatímco nap . vnitrostátní 
uspo ádání r zných zemí se liší a to nutn  specificky zabarvuje politologická nebo 
právní témata, všichni žijeme v jednom sv tovém ádu.

Mezinárodní vztahy v RVP – popis 

Problematika mezinárodních vztah  je zastoupena ve všech kurikulech zá-
kladního vzd lání zpracovaných u nás po roce 1989. Jako samostatné téma se ob-
jevuje v nižší sekundární škole a pokra uje dále ve vyšší sekundární škole. Pokud 
jde o nové rámcové vzd lávací programy, ty p edpokládají, že se na úrovni ISCED 
3 v ob anském a spole enskov dním základu probírají stejná témata jako v ISCED  
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2 (p ibývá pouze tematika institucí, které ob anovi mohou pomoci v zahrani í), jak uka-
zuje srovnání jak o ekávaných výstup , tak vlastního u iva (tab. 1 a 2). Na gymnáziu 
p ibývá na úrovni o ekávaných výstup  jen zmín ná problematika konzulárních 
služeb (v u ivu jí však nic neodpovídá). V tomto p ípad  se nejedná o teoretické 
téma, které by prohlubovalo konceptuální porozum ní mezinárodním vztah m, 
ale o otázku praktickou, která se – podle našeho soudu – týká b žného života ob-
ana a mohla by být sou ástí kurikula základní školy. 

Ani v úrovni cíl  nejsou kvalitativní rozdíly – nap . „porovná klady a zápory 
n kterých projev  globalizace“ (RVP ZV – ISCED 2) a „posoudí projevy globali-
zace“ (RVP G – ISCED 3) jsou vlastn  totožné cíle (tab. 1). Také cíle vztahující se 
k pojmu „globální problémy sou asnosti“ jsou stejné na obou úrovních. U mezi-
národních organizací sice na gymnáziu p ibývá cíl uvést „ú el a nápl innosti“; 
p edpokládáme však, že se ani na základní škole nemají žáci u it p íslušné orga-
nizace vyjmenovat bez znalosti ú elu a nápln innosti.

Mezinárodní vztahy v RVP – zvolené paradigma 

Na základ  zmapování partií RVP relevantních pro téma mezinárodních 
vztah  m žeme charakterizovat pojetí tohoto tématu v ob anské výchov . Posnerovo 
„pojetí pro sebe“ odpovídá Štechov  otázce, zda a jaké paradigmatické pojmy kuri-
kulum obsahuje. Pro zodpov zení této otázky jsme zpracovali p ehled témat oboru 
mezinárodní vztahy ve t ech u ebnicových publikacích: tematické encyklopedii 
Larousse (podobné encyklopedie obvykle p edstavují pomyslný standard st edoškol-
ského u iva); eské vysokoškolské u ebnici P. Druláka (2003) a americké vysokoškol-
ské u ebnici J. T. Rourka a M. A. Boyera (1998). Výsledek naší komparace uvádí tab. 3. 

Na základ  této analýzy vyslovujeme hypotézu, že z hlediska v dního oboru 
mezinárodní vztahy je popis mezinárodního ádu v RVP (ZV i G, v oblasti lov k
a spole nost) podán v liberáln -idealistickém paradigmatu kladoucím d raz na roli 
mezinárodních organizací jako garant ádu. Pominuto je druhé (možná spíš 
první) velké paradigma – realistická tradice (reálpolitika), ešící zejména problémy 
síly jako faktoru mezinárodních vztah , otázku rovnováhy mezi státy nebo hegemo-
nie n kterého aktéra. Tabulka 3 ukazuje, že p inejmenším projektované kurikulum 
(jak pro úrove  ISCED 2, tak ISCED 3) neobsahuje adu skute n  fundamentálních 
pojm  pot ebných pro porozum ní mezinárodním vztah m, jako jsou svrchova-
nost nebo diplomacie. Mohli bychom dále sledovat, zda chyb jící témata nebudou 
vnesena p i n které z didaktických transformací u iva (nap . autory u ebnic), 
rozsah tohoto lánku to však neumož uje. (Zajímavé je, že v osnovách p edm tu
Základy spole enských v d pro gymnázia z roku 1999 nacházíme pojetí výrazn
ucelen jší a vyvážen jší.) Štechovo tvrzení o absenci proniknutí k podstat  v ci, 
deficitu základních pojm  nutných pro komunikaci o tématu se v rámci našeho 
velmi omezeného výzkumného pole potvrzuje.  

Lze spekulovat, že výb r pojm  byl proveden z hlediska lineární interpolace 
nedávného vývoje – p edpokládá se trvání evropské integrace a mírová koexistence 
stát  spolupracujících v mezinárodních organizacích (narušovaná pouze lokálními 
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konflikty etnického p vodu). Volba jednoho paradigmatu m že být v rovin
RVP ZV p ijatelná. Osnování u iva je vždy procesem výb ru, redukce. Je však 
otázkou, zda je tato zužující volba zám rná a reflektovaná, nebo náhodná, a zda 
by alespo  na úrovni gymnázia nem la být p ekonána sm rem k vyšší mí e ab-
strakce i v tší vyváženosti. 

Mezip edm tové vazby 

Problematika mezinárodních vztah  ovšem v RVP není pokryta jen stejno-
jmenným celkem, ale vyskytuje se i v dalších vyu ovacích p edm tech a v pr e-
zových tématech. Jedná se p edevším o geografické a historické u ivo, jež pracuje 
s n kterými pojmy, které nám v „ob anské výchov “ chyb jí. Zem pisné u ivo ob-
sahuje pojem geopolitika. (Jde o koncepci vztah  mezi státy opírající se o podobu 
mapy regionu nebo sv ta. Ve své podstat  pracuje s možnostmi „projekce síly“ 
v závislosti na dostupnosti prostoru. Jako taková je zakotvena v paradigmatu reál-
politiky.) Historici zase p i koncipování u iva pracují s pojmem velmoc, jež impli-
kuje, že v mezinárodních vztazích si nejsou všechny subjekty tak úpln  rovny. 
Vhodným místem pro výklad realistického paradigmatu by bylo nap . uspo ádání 
Evropy po n kterém z velkých kongres , zejména po vestfálském míru, kdy vlastn
vzniká novodobá koncepce mezinárodních vztah . Výkladová linie d jepisu by 
mohla pomoci nap . vysv tlit místo Rady bezpe nosti OSN jako d dice tradice 
velmocenských konferencí. Po t icetileté válce však RVP ZV explicite jako u ivo 
vestfálský systém neuvádí.  

Pojetí tématu tedy v jednotlivých oborových disciplínách nevychází ze stej-
ného paradigmatu. To m že poskytovat plasti t jší obraz, na druhou stranu spo-
le enskov dní reflexe by m la shrnout a navázat na zkušenosti o vývoji a sou asné 
podob  mezinárodních vztah , jak ji žáci poznávají v d jepisu a zem pisu. Stru n
e eno, d jiny mezinárodních vztah  jsou plné válek, ale válka jako problém me-

zinárodního ádu ve spole enskov dním u ivu RVP ZV není tematizována (na 
rozdíl nap . od slovenských osnov). 

Další sm ry výzkumu 

Zatím jsme pozornost v novali popisu u iva a jeho pojetí p edevším v no-
vých rámcových vzd lávacích programech. Lze však sledovat i historický vývoj da-
ného tématu ve starších osnovách. Obecn  platí, že zatímco Vzd lávací program 
Obecná škola ješt  vymezoval jen u ivo (za to dvakrát – z hlediska v dních obor
a podle ro ník ), tak ve vzd lávacím programu Základní škola se pozornost za íná
p esouvat k výstup m (budoucím oborovým kompetencím) a v RVP ZV jsou jako 
nejd ležit jší vyt eny nadoborové klí ové kompetence. V souvislosti s tím se snižuje 
míra podrobnosti vymezení u iva. Závažnou otázkou pro náš další výzkum, skoro 
nejd ležit jší, je, zda toto zestru ování u iva není provázeno oním obsahovým 
vyprazd ováním, jak o n m mluví Janík (2005).
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Za zásadní považujeme zkoumat, co se s tématem dále d je p i tvorb  jed-
notlivých školních vzd lávacích program , tedy sledovat implementaci RVP. Jak 
je z dikce Manuálu pro tvorbu RVP z ejmé, auto i p edpokládali, že školy budou 
ve svých vzd lávacích programech rozpracovávat oborové výstupy do díl ích (ro -
níkových) výstup  a budou konkretizovat u ivo, jež pomáhá t chto výstup  dosa-
hovat. Naše sonda na zatím velmi malém vzorku ty  školních vzd lávacích pro-
gram  nazna uje, že sledované školy jen rozvrhly doslovn  p evzaté výstupy do 
ro ník  a u ivo naopak dále zredukovaly. 

Pom rn  snadno lze sledovat, jak s požadavky RVP nakládají auto i u ebnic. 
Analýza jednoho souboru u ebnic ob anské výchovy pro ISCED 2, který již re-
flektuje p inejmenším pracovní verze RVP, p edb žn  nazna uje následující obraz 
mezinárodních vztah : Problémy nap tí mezi velmocemi, zbrojení, zbran  hro-
madného ni ení, které dominovaly ješt  p ed 20 lety, nevystupují. Problémy sou-
asného globálního sv ta jsou p evážn  problémy environmentální. Konflikty 

jsou prezentovány hlavn  jako konflikty etnické, které lze ešit výchovou zam e-
nou proti p edsudk m a xenofobii. Války jsou lokální jev. 

Za nosnou považujeme kone n  i srovnávací analýzu národních kurikul 
r zných zemí. Vede k odhalení dalších možností pojetí u iva, resp. iní nás citli-
vými k „nulovému“ kurikulu eské školy. Oproti našemu RVP ZV nap íklad Ná-
rodní kurikulum pro Anglii a Wales (NC) ve spole enskov dním u ivu klade d raz
i na nevládní organizace. Mohli bychom zde vyslovit hypotézu o tom, že volba 
p íklad  mezinárodních organizací v RVP ZV vede k implicitnímu pojetí, v n mž
je ob an v globálním sv t  reprezentován svou vládou zastoupenou v OSN i svým 
poslancem v EU. V pojetí anglického NC má ob an možnost sám ovliv ovat glo-
bální problémy nejen na lokální úrovni, ale také prost ednictvím aktivní osobní 
angažovanosti v nevládních organizacích – významných hrá ích na poli meziná-
rodních vztah . Skute n , v RVP jsou ve vzd lávací oblasti „ lov k a spole nost“
jako p íklady významných organizací uvedeny vždy jen organizace vládní (OSN, 
EU). Chyb jí – p inejmenším v kontextu mezinárodního ádu – nevládní organi-
zace jako Mezinárodní ervený k íž, Greenpeace, Amnesty International, Léka i
bez hranic a ada dalších. V obecné rovin  jsou sice v našem kurikulu zmín ny 
neziskové organizace v pr ezových tématech (v globální/evropské a environ-
mentální výchov ), ale ukazuje se, že tato rozt íšt nost témat je pro uživatele ku-
rikula nep ehledná a tyto vazby nejsou p i implementaci u iva respektovány. 

Záv r

V úvodu jsme citovali n které hypotézy o trendech v kurikulární oblasti, 
potenciáln  ohrožujících kvalitu výuky. Pro pot eby dalšího výzkumu bude ješt
t eba up esnit pojetí pojm , s nimiž tyto hypotézy pracují, i metody, jimiž mohou 
být ov ovány. P esto se nám zdá, že zde vzniká ur itý konsenzus o pot eb  empi-
rického výzkumu kurikula jak v jeho zjevné form  p ed implementací, tak v jeho 
dalších formách. Prezentovaný pokus o výzkum kurikula je zatím založen na velice 
omezeném datovém souboru jak pokud jde o rozsah zkoumaných pasáží národ-
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ních dokument , tak z hlediska po tu zahrnutých školních vzd lávacích program .
P edb žné výsledky se však zdají potvrzovat riziko pojmové chudoby, nesystema-
ti nosti nebo jednostrannosti eského kurikula, pokud jde o zkoumanou doménu 
u iva.
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P ílohy 

RVP ZV RVP Gymnázium 
EVROPSKÁ INTEGRACE

 objasní d vody evropské integrace, 
posoudí její význam pro vývoj Evropy 

 rozlišuje funkce orgán  EU a uvede 
p íklady jejich innosti

popíše vliv za len ní R do EU 
na každodenní život ob an

posoudí vliv za len ní státu do Evropské 
unie na každodenní život ob an ,

uvede p íklady práv ob an R
v rámci EU i možných zp sob
jejich uplat ování 

uvede p íklady, jak mohou fyzické  
a právnické osoby v rámci EU uplat ovat 
svá práva 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

uvede n které významné 
mezinárodní organizace  
a spole enství, k nimž má vztah 

R, posoudí jejich význam ve 
sv tovém d ní a popíše výhody 
spolupráce mezi státy 

uvede p íklady innosti n kterých 
významných mezinárodních organizací  
a vysv tlí, jaký vliv má jejich innost na 
chod sv tového spole enství, zhodnotí 
význam zapojení R

KONZULÁRNÍ PROBLEMATIKA 

 uvede p íklady institucí, na n ž se m že 
obrátit v p ípad  problém  p i pobytu  
v zahrani í

GLOBALIZACE 

uvede p íklady n kterých 
projev  globalizace, porovná 
jejich klady a zápory 

posoudí projevy globalizace  

uvede n které globální 
problémy sou asnosti, vyjád í na 
n  sv j osobní názor a popíše 
jejich hlavní p í iny
i možné d sledky pro život 
lidstva 

uvede p íklady globálních problém
sou asnosti, analyzuje jejich p í iny
a domýšlí jejich možné d sledky 

objasní souvislosti globálních  
a lokálních problém , uvede 
p íklady možných projev
a zp sob ešení globálních 
problém  na lokální úrovni –  
v obci, regionu 
uvede p íklady mezinárodního 
terorismu a zaujme vlastní postoj 
ke zp sob m jeho potírání 

(v pr ezovém tématu) 

Tab. 1: O ekávané výstupy oblasti lov k a spole nost k tématu mezinárodní vztahy  
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RVP ZV – druhý stupe  RVP G (2006) 
evropská integrace – podstata, 
význam, výhody; Evropská unie a R

evropská integrace – podstata  
a význam; Evropská unie – význam; 
proces integrace;  
orgány EU; 
jednotná evropská m na

mezinárodní spolupráce – 
ekonomická, politická  
a bezpe nostní spolupráce mezi 
státy, její výhody; 
významné mezinárodní organizace 
(RE, NATO, OSN aj.) 

mezinárodní spolupráce – d vody,
význam a výhody;  

významné mezinárodní organizace 
a spole enství – RE, NATO, OSN,  
jejich ú el a nápl innosti 

globalizace – projevy, klady  
a zápory; významné globální 
problémy, zp soby jejich ešení 

proces globalizace – p í iny, projevy, 
d sledky; globální problémy 

Tab. 2: U ivo oblasti lov k a spole nost k tématu mezinárodní vztahy 

Larousse Drulák Rourke a Boyer RVP ZV + G 
 Vývoj systému MV 

a jeho reflexe  
Zm ny
mezinárodního 
ádu

Vývoj systému 
MV v minulosti
a budoucnosti. 

(implicitn
v historickém 
u ivu)

 Hlavní teorie 
reálpolitika 
(bezpe nost, 
mocenská 
politika);
liberáln -
idealistický sm r
(v ný mír
a spravedlivá 
spolupráce); 
další sm ry

Dva hlavní 
modely – 
reálpolitika  
a idealismus 

Úrovn  analýzy 
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Suverenita stát
a nezávislost 
jednání v MV, 
konkurence, 
konflikty

Zahrani ní 
politika státu: 
a) vnit ní vlivy 
b) zahrani ní 
vlivy

Vojenská a 
hospodá ská moc 

Nacionalismus  
a národní stát. 
Státy jako 
nejd ležit jší
akté i MV.

Moc státu jako 
základna
diplomacie 

(implicitn
v historickém 
u ivu)

Faktory
mezinárodního 
ádu:

1. diplomacie; 
2. mezinárodní 
právo;
3. vzájemnost
a snaha
o koexistenci 

Povaha
mezinárodního 
ádu

(p ípadová studie 
– studená válka) 

Diplomacie 

Mezinárodní 
právo a morálka 
– alternativa 
mocenské 
politiky

Bezpe nost 
národní  
a mezinárodní 

(RVP G – jen 
konzulární 
problematika) 

 Nadnárodní síly 
(kulturní, 
náboženské, 
komunikace). 
Udržitelný 
rozvoj.

Globalizace 

Globální 
problémy.

Mezinárodní 
organizace 
OSN

Mírové operace 

Evropská
integrace 

Mezinárodní 
organizace 
regionální: EU 
globální: OSN

Mezinárodní 
organizace. 

Evropská
integrace. 

Tab. 3: Srovnání struktury u iva v RVP ZV se strukturou v dního oboru 


