PROM÷NY ŠKOLY A KURIKULA
A JEJICH ODRAZ V UéEBNICÍCH
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Anotace: PĆíspøvek se zabývá pĆedevším vlivem promøn souêasného kurikula na êeské uêebnice – zejména na jejich obsah a didaktickou složku – na jejich kvalitu, promøny a vývoj.
Dnešními aktuálními oblastmi, kterým je tĆeba vønovat pozornost, jsou zejména Rámcové vzdølávací programy a též pĆíprava státních maturit (a k tomu smøĆující materiály CERMATu
a SCIO). Autorka pojmenovává problematická místa, která zakládají dĎvody, proê uêebnice
nøkdy nemohou naplno rozvinout všechny své stránky v maximální kvalitø – aČ již tyto
problémy vyvstávají na úrovni škol, odpovødných ústavĎ nebo MŠMT éR. Autorka pĆíspøvku se k problematice staví z pozice autorĎ uêebnic a nakladatelĎ, mezi nøž sama patĆí.
Využívá i zkušeností ze své praktické a výzkumné pedagogické êinnosti (zejména na stĆedních
školách) a ze svých grantových výzkumĎ a prací pro MŠMT éR.
Abstract: This paper deals with the impact of contemporary Czech curriculum on textbooks –
especially on their didactic part and their contents as well as on their quality, changes and
development. At the moment the attention is being mainly focused on Framework Educational
Programms and on preparation of the state leaving exams (and the materials of CERMAT
and SCIO related to this area). The author defines the problematic subject areas which may
be the reason why textbooks cannot be worked out in the best quality – whether these problems
occur in schools, responsible institutions or the Ministry of Education. The author of this
paper gives her opinion from the position of authors and publishers as she is one of them.
She makes use of her experience in practical activities (especially in secondary schools) and
from her research funded by the Ministry of Education.
Souêasné školství prochází obdobím intenzivních zmøn, které ovlivĀují
praktickou výuku na školách i tvorbu uêebních a dalších didaktických materiálĎ.
Nejdiskutovanøjšími novými dokumenty a programy MŠMT éR a institucí, které
se podílejí na tvorbø nového êeského kurikula, jsou Rámcové vzdølávací programy
(pro základní i stĆední vzdølávání) a dále též pĆíprava státních maturit (pro stĆední
školy s maturitou). Na pĆípravø tøchto zásadních programĎ pracují pĆedevším
Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále VÚP), Výzkumný ústav odborného
školství v Praze (dále NÚOV), CERMAT, SCIO a další.
Jistø mají své progresivní rysy, obzvláštø RVP, avšak dĎležitøjší je vždy poukázat na nedostatky, což mĎže iniciovat další zkvalitnøní projektĎ. Chtøla bych
proto v tomto svém pĆíspøvku analyzovat sporná a problematická místa tøchto
nových materiálĎ a programĎ z hlediska autorĎ a nakladatelĎ uêebnic. Sama patĆím, jako šéfredaktorka nakladatelství uêebnic TRIPOLIA, s. r. o., a autorka témøĆ
êtyĆiceti uêebnic êeského jazyka a literatury, k obøma jmenovaným skupinám.
ZároveĀ bych zde chtøla využít i zkušeností ze své praktické pedagogické êinnosti
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stĆedoškolského profesora a vysokoškolského uêitele, ze své výzkumné êinnosti
v Ústavu pedagogických a psychologických výzkumĎ pĆi PedF UK v Praze, grantových výzkumĎ a prací pro MŠMT éR i pro CERMAT a školskou parlamentní komisi.
V souêasné dobø se pĆi tvorbø a vydávání uêebnic vtírají nøkteré neodbytné
otázky, které byly vyvolány pĆedevším nedomyšlením nebo nedoĆešením celé
koncepce. Formulujme si je z pohledu autora a nakladatele:
x Nakolik jsou plánované programy dĎvøryhodné? Nakolik se lze spolehnout
na to, že v pĆípadø schválení jednotlivých programĎ a jejich uvedení do praxe
tyto programy fungují a budou fungovat? VždyČ autor a nakladatel musí uêebnici pĆipravit nejménø pro horizont deseti let.
x Jak pĆistoupit k pomørnø volnø pojatým Rámcovým vzdølávacím programĎm?
x Jak Ćešit konflikt mezi Rámcovými vzdølávacími programy pro gymnázia a stĆední
odborné školy a mezi plánovanými státními maturitami, když jedna strana nabízí volnost až pĆehnanou a druhá její pravý opak – sjednocení požadavkĎ
êeských stĆedních škol s maturitou všech typĎ? Co z tohoto dilematu vyvodit
pro tvorbu a realizaci uêebnic?
x Jak Ćešit hrozící konflikt mezi profesionálními autory uêebnic a jejich nakladateli na jedné stranø a uêiteli píšícími dle nové koncepce školství „svoje“
uêební materiály pro svou tĆídu êi školu na stranø druhé, vycházíme-li z posledních veĆejnø vyjádĆených názorĎ MŠMT, které preferují tvorbu uêitelskou? Co z toho plyne pro zavedená nakladatelství uêebnic a pro kvalitní specializované autory uêebnic a autorské týmy?
x Jakou kvalitu a jaký význam má souêasné schvalovací Ćízení uêebnic MŠMT éR
pro udølování doložek uêebnicím v Ćádných nakladatelstvích? A jakou bude
mít hodnotu v pĆípadø, že zároveĀ bude na uêebnicový trh nekontrolovanø
a nehodnocenø vstupovat záplava uêebnic a uêebních textĎ pĆímo ze škol?
x Jak vyĆešit dilema, že uêebnice vydané v oficiálních nakladatelstvích podléhají
pĆísným kritériím a pĆísnému hodnocení, kdy minimálnø každých 6 let musejí
procházet nároêným schvalovacím Ćízením MŠMT éR a jsou posuzovány množstvím specializovaných lektorĎ, institucí a organizací, ale naproti tomu uêebnice,
které vyrobí sami uêitelé, nemají procházet žádnou kontrolou?
x Jak vyĆešit nedodržování autorského zákona pĆi tvorbø uêebních materiálĎ pĆímo ve školách? Jak se mají nakladatelé a jejich autoĆi bránit tomu, aby uêitelé,
kteĆí sice oprávnønø užívají texty jiných autorĎ zavedených uêebnic ve výuce,
nepĆebírali stejné texty „do svých uêebnic“?
x Co si myslet o programu státních maturit a jak k nømu v nakladatelstvích
a uêebnicích pĆistupovat? Budou? Nebudou? V jaké podobø? V jakém êasovém
horizontu? Dokáže vĎbec nøkdo solidnø vyĆešit otázku bezchybných zadání
a Ćešení? (Prozatím nebylo vyĆešeno.) Dokáže stát najít nezaujaté pracovníky
nebo sestavit poêítaêové programy se schopností rychlého a bezchybného vyhodnocování státních maturit? (Prozatím nebylo vyĆešeno.) Co si pomyslet
o stávajících zadáních a vyhodnocováních, kdy v období testování a ovøĆování
programu státních maturit se najednou stát opøt zĆíká své role posuzovatele
a výsledky mají opøt hodnotit vlastní uêitelé? Co dodat k nepĆíliš vysoké kvalitø
„státních maturit naneêisto“?

122

Otázek a problémĎ, jak sami vidíte, se rýsuje velké množství – a další se
objevují, místo aby ubývaly. A nøkdy se nám – autorĎm a nakladatelĎm – zdá, že
nejenže nejsou kompetentnø Ćešeny a zodpovídány, ale ani zde není vĎle k jejich Ćešení. Rychlé stĆídání vlád a ministrĎ k odpovødnému Ćešení rozhodnø nepĆispívá – a místo solidní školské politiky, která by se – byČ zvolna – vyvíjela stále
k lepšímu, odpovødné orgány a instituce zabĆedají, bohužel, do stále vøtších problémĎ, protimluvĎ a unáhlených Ćešení, do stále vøtšího chaosu.
VraČme se nyní k jednotlivým otázkám. Pokusím se pĆiblížit, jak je Ćeší autoĆi uêebnic a nakladatelé. A nechci zapomenout ani na komplikace, které tato
Ćešení êasto provázejí. Vyjdøme znovu z aktuálních materiálĎ, které møní tváĆ
souêasného êeského školství. Rámcové vzdølávací programy pro základní vzdølávání byly uvedeny do praxe v záĆí 2007. Ostatní (RVP G, RVP GSP, RVP SOV)
jsou prozatím rozpracované a poêítá se s jejich oficiálním uvedením do praxe od
záĆí 2008. A co to znamená pro autory uêebnic a nakladatele?
MŠMT éR, VÚP i NÚOV se již od poloviny 90. let tváĆí, jako by Rámcové
vzdølávací programy skuteênø existovaly. A tak od 90. let procházíme virtuální
realitou, kdy nám MŠMT v prvním kole schvalovacího Ćízení uêebnic spoleênø
s lektory zmínøných ústavĎ vracelo zpravidla naše uêebnice jako neschválené a své
rozhodnutí odĎvodĀovalo tím, že nebyly zohlednøny RVP – pĆestože se jednalo
o období, kdy se o RVP pouze zaêínalo jednat a jejich oficiální uvedení jako závazného kurikulárního materiálu bylo v nedohlednu. V letošním roce jsme již
RVP pro všechny stupnø škol byli nuceni zohlednit, pĆestože i v souêasné dobø
platí pouze RVP ZV. Vedlo nás to však zároveĀ k dĎkladnému studiu všech pĆístupných materiálĎ a návrhĎ. A tak jsme napĆ. zjistili, že VÚP a NÚOV celá léta
se svým nezanedbatelným poêtem zamøstnancĎ pracovaly – každý zvlášČ – na
úplnø stejných programech, jejichž výstupy jsou snad vyjádĆeny trochu jinými
slovy, ale v podstatø jsou též více ménø shodné. Na druhou stranu je však toto shodné pojetí pro autory a nakladatele v jistém ohledu plus, i když se tu zbyteênø plýtvalo státními financemi, neboČ do hry vstupuje ještø tĆetí aktér – státní maturity. Na
nich – opøt na stejném tématu jako v RVP – pracovali pro zmønu pracovníci
CERMATu, SCIO ad. A ti naopak tam, kde se RVP pro rĎzné typy stĆedních škol liší,
hledali sjednocující Ćešení, které umožní právø ty kýžené jednotné státní maturity.
A opøt je tu otázka: Co z tøchto závørĎ plyne pro autory a nakladatele?
Jejich úkolem je totiž na jedné stranø realizovat rozvolnøní uêiva, variantnost (viz
RVP) – ale na té druhé i jednotnost pro všechny typy škol (viz státní maturity).
Nejlepším vzorem autorĎm i nakladatelĎm by tady bezesporu byla obleêená-neobleêená, obutá-neobutá Chytrá horákynø.
A to jsme se ještø nezmínili o dalším problému, který byl nastolen s nastartováním RVP v êeském školství – o trochu nucené volnosti praktických uêitelĎ a škol,
zejména pĆi tvorbø vlastních uêebních programĎ v jednotlivých pĆedmøtech a s tím
související tvorbø uêebnic a uêebních materiálĎ. Není nám zcela jasné, co tím iniciátoĆi z výzkumných školských úĆadĎ a MŠMT vlastnø míní. Že by se nyní mølo – v protikladu ke vžitým a provøĆeným pedagogickým zásadám – napĆ. postupovat od
složitøjšího k jednoduššímu? Od neznámého ke známému? Že by se historie, i ta
literární, møla probírat na pĆeskáêku? Nebo od konce zpátky k zaêátku?
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Vhodných didaktických postupĎ pro každý pĆedmøt a jeho uêebnice – jak
odborníci vødí – není zas až tolik, abychom si skuteênø mohli bez omezení vybírat.
Uêební látku vøtšinou skuteênø nelze jen tak bez rozmyslu pĆesouvat z roêníku
do roêníku, nebo z møsíce do møsíce. A to se ani neodvoláváme na „prostupnost“
jednotlivých tĆíd a škol. A pĆesto smørnice MŠMT pro získání a obnovení schvalovacích doložek uêebnic napĆ. stanovuje, že doložku nesmøjí dostat nebo obnovit
beze zmøn a nové obhajoby ty uêebnice, které byly vytvoĆeny pĆed oficiálním
uvedením RVP, a to i pĆes to, že velká êást prozíravých autorĎ a nakladatelĎ již
léta ve svých uêebnicích pĆedjímá progresivní trendy pĆipravovaných kurikulárních materiálĎ i osvødêených zahraniêních postupĎ.
Jako jeden z velkých souêasných problémĎ a negativních trendĎ pociČují
autoĆi a nakladatelé uêebnic oficiální podporování tvorby uêebnic uêiteli pĆímo
na školách. Tento trend nedávno nastartovalo samotné MŠMT. Odpovødní pracovníci zĆejmø nedomysleli dĎsledky – nebo o nich ani nepĆemýšleli. Tímto rozhodnutím, finanêním zvýhodnøním této tvorby a uvedením do praxe by bylo
nastoleno nøkolik skuteênø velkých problémĎ, které by mohly negativnø poznamenat kvalitu výuky na celou Ćadu let. I kdybychom pominuli fakt, že tato absurdní
tendence reálnø ohrožuje stávající nakladatelství uêebnic a vytváĆí v podstatø nekalou konkurenci autorĎm platných a „provøĆovaných“ uêebnic, nemĎžeme pominout hrozbu razantního a témøĆ okamžitého poklesu kvality uêebnic a uêebních
materiálĎ. Rozhodnø nechceme s despektem pohlížet na uêitele a tvrdit, že nejsou
schopni uêebnice vytvoĆit – naopak – vždyČ celá Ćada autorĎ a spoluautorĎ stávajících uêebnic jsou právø uêitelé – ale rozhodnø nelze pominout skuteênost, že
i bez vytváĆení vlastních uêebnic jsou tito uêitelé bøhem školního roku plnø vytíženi,
obzvláštø když do praxe právø vstupuje nová školská reforma. Stávající autoĆi
z Ćad uêitelské veĆejnosti vám jistø potvrdí, že na uêebnicích pracují pĆevážnø
o prázdninách a ve svém osobním volnu.
Proti tomuto „zlaicizování“ tvorby uêebnic svødêí i další závažné argumenty.
NapĆ. to, že stávající uêebnice oficiálních nakladatelství absolvují nejménø jednou
za šest let (pokud chtøjí získat doložku MŠMT, která je pro kmenové uêebnice
ZŠ dokonce povinná) složitá schvalovací Ćízení MŠMT s celou plejádou lektorĎ,
a to jak odborných, didaktických, jazykových (Jazykovødné sdružení, ÚJé AV éR),
nebo zástupcĎ institucí a organizací doporuêených MŠMT (jako je Biskupská
konference, Ekumenická rada církví, Židovská obec, Muzeum romské kultury
apod.). Pro nøkteré uêebnice našeho nakladatelství si MŠMT prostĆednictvím své
úĆednice vyžádalo až neskuteêných 108 posudkĎ. Od roku 2005 se schvalovací Ćízení MŠMT ještø více zkomplikovalo, zpĆísnilo a prodloužilo zavedením jiné metodiky a též zavedením nových podrobných formuláĆĎ pro lektory. A naproti tomu
stojí uêebnice a didaktické materiály pĆipravené školami a jejich jednotlivými
uêiteli – bez jakékoliv kontroly, lektorĎ, bez jakéhokoliv posuzování a hodnocení –
a dokonce štødĆe sponzorované rozliênými granty, které by – podle našeho názoru –
mohly být jinde využity užiteênøji a efektivnøji. Tato situace je stejnø absurdní, jako
by ministr prĎmyslu pĆesvødêoval Ćidiêe, že optimální bude, když si každý z nich
vyrobí doma svoje auto sám.
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Dalším problémem se stává i dodržování autorských práv. Již z nøkterých
veĆejnosti zpĆístupnøných didaktických materiálĎ, které byly vytvoĆeny na školách, je patrné, že se nejedná o nové kvalitní uêebnice v pravém slova smyslu, ale
pouze z velké êásti o kompiláty z jiných – již dĆíve vydaných – uêebnic, a to jak
myšlenkové, tak i faktické. AutoĆi tøchto školních didaktických materiálĎ berou
za samozĆejmé, že jako zdroje využívají všech dostupných materiálĎ a že Ćada výkladĎ, cviêení atd. je pouze pĆejata ze zavedených uêebnic. Nøkteré ani nenapadne, že dølají nøco protizákonného, neboČ v pozici uêitelĎ je toto samozĆejmø
povoleno. Autorský zákon však i v éR zaêíná fungovat, a tak by v tøchto jasných
a prokazatelných pĆípadech na sebe jistø nenechala êekat celá Ćada soudních sporĎ.
Ještø v polovinø 90. let MŠMT jednalo vĎêi nakladatelĎm a autorĎm uêebnic
celkem vstĆícnø, dokonce bylo realizováno nøkolik spoleêných setkání, jejichž cílem bylo zvyšování kvality êeských uêebnic a prohlubování spolupráce mezi MŠMT
a nakladateli êi autory uêebnic. Dnes však jako by obøma nešlo o stejnou vøc. Komunikace byla z rozhodnutí MŠMT pĆerušena a v souêasnosti nefunguje. I proto
v souêasné dobø vzniká z iniciativy pedagogického nakladatelství FRAUS sdružení
nakladatelĎ, které pod záštitou Svazu êeských knihkupcĎ a nakladatelĎ bude usilovat o obnovení pracovních kontaktĎ s MŠMT éR – na bázi vzájemného respektování.
PĆi výêtu bolestivých míst, která trápí autory a nakladatele, nesmíme zapomenout ani na tzv. státní maturity, které byly oficiálnø avizovány k uvedení již
v 90. letech, ale které se stát stále ještø obává oficiálnø spustit. A domnívám se, že
je to docela rozumné, neboČ jejich pĆipravenost rozhodnø není natolik seriózní,
aby uvedení do škol mohlo být úspøšné. Jejich zahájení je pĆesouváno z roku na
rok – a dokonce bych si osobnø dovolila zapochybovat o vhodnosti tohoto projektu, a to hned z nøkolika dĎvodĎ. PĆipomeĀme si, že po roce 1989 byla státní
êást maturitních zkoušek spoêívající v maturitní slohové práci s nesmírným jásotem
zrušena. Dnes se okruh uzavírá a decizní sféra se snaží témøĆ o totéž, avšak v nižší
kvalitø. Již nøkolik let probíhají „státní maturity naneêisto“. Nedá mi to a se zájmem ráda nahlédnu do zadaných testĎ. PĆednø: Není žádným objevem, že testové
otázky se êtyĆmi odpovøómi k výbøru je to nejjednodušší a zároveĀ nejménø prĎkazné, co mĎže uêitel žákovi nabídnout. ObzvlášČ když je zde zároveĀ nabízena
tak snadná možnost opisování. Letošní podoba sice byla jiná, úvahová, ale nikoli
ménø kontroverzní. Ve všech roênících zkušebních maturit, vêetnø letošního, byly
chyby v zadání i v Ćešení, nøkdy skuteênø hrubé. A jaké pĆekvapení – státní maturitu møli letos vyhodnotit opøt vlastní uêitelé! Nikoliv tedy státní komise, kvĎli êemuž
se celá akce vlastnø zaêala pĆipravovat. A tak se domnívám – nikoli bez pĆíêiny, že
státní maturity takto pĆipravené by jen poškodily maturující studenty – a paradoxnø nejvíce ty nejlepší (kteĆí by samozĆejmø nevyhovøli vyhodnocení, které by
bylo stanoveno chybnø, – a také by nebylo možné je serióznø odlišit od tøch, kteĆí
svou práci pouze opsali).
Vøtšinou své pĆednášky a pĆíspøvky konêívám odbornými pĆáními êi perspektivou optimálního vývoje. Dnes se však musím spokojit s daleko menším pĆáním:
Kéž se odpovødná místa v decizní sféĆe pĆi dalším stĆídání židlí obsadí kompetentními osobnostmi, které si problémy a kvalitu êeského školství vezmou za své
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a skuteênø již pro jejich Ćešení nøco konkrétního udølají. Kéž jim záleží na vzdølání
êeské mládeže alespoĀ tolik jako na jejich vlastní rodinø, vzdølání vlastních døtí
êi na té jejich židli.
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