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DOPAD KURIKULÁRNÍ REFORMY

NA VZD�LÁVACÍ OBOR �ESKÝ JAZYK A LITERATURA

Hana Mühlhauserová, Vladimíra Neužilová

Anotace: Kurikulární zm�ny, které postihnou vzd�lávací obor �eský jazyk a
literatura, nastanou ve výb�ru základního u�iva, které si žáci upevní jako
jazykové kompetence. Žáci si je osvojí aktivizujícími metodami. V p�edm�tu se
jako složka spojující jazykovou a literární výchovu jeví komunika�ní a slohová
výchova s integrací pr��ezového tématu osobnostní a sociální výchova.

Abstract: The curricular changes which are about to take place in the subject
Czech Language and Literature will occur in the choice of elementary subject
matter that will be reinforced by pupils as a language competence. Pupils will
acquire it by means of methods of active involvement. The component linking
the language and literature education seems to be communication and com-
position with the integration of a crossdisciplinary topic of personality and
social education.

V zá�í letošního roku za�nou všechny základní školy v 1. a 6. ro�níku pra-
covat podle vlastních vzd�lávacích program�. P�íprava tohoto procesu a sa-
motná prom�na školy však za�aly mnohem d�íve. U�itelé se po dobu dvou let
u�ili zm�nám porozum�t, nové pohledy na vzd�lávání zakomponovali do kon-
krétních plán� školy, do u�ebních osnov a do vzd�lávacích p�edm�t�. Nebylo
vždy snadné u�it se novému chápání kurikula, v n�mž jsou hlavním cílem roz-
vinuté klí�ové kompetence absolventa základního vzd�lávání.

Školní kurikulum je soubor krok�, vytvá�ejících ucelený systém základ-
ního vzd�lávání, p�i�emž každá škola uplat�uje vlastní chápání i realizaci
jednotlivých �ástí kurikula.

Co všechno se zm�ní v p�edm�tu �eský jazyk a literatura?

Aby u�itelé mohli cokoli m�nit, musí sami nejd�íve porozum�t tomu, v
�em má být vzd�lávání jiné, v �em konkrétn� tkví zm�ny v daném vyu�o-
vacím p�edm�tu. Státní dokument – RVP – tyto nové požadavky dostate�n�
nezd�raznil. Proto je stále mnoho u�itel�, kte�í vlastní osnovy napsali, ale
žádné zm�ny oproti sou�asnému vzd�lávání nezaznamenali. Myslí si, že už
všechno d�lají a nev�dí, co a pro� by m�li d�lat jinak.

P�itom vyu�ovací p�edm�t �eský jazyk a literatura na 1. stupni ZŠ
podle RVP p�ináší hned n�kolik zásadních, jednozna�n� pozitivních odliš-
ností od sou�asného pojetí:
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1. �J je rozd�len do t�í složek: komunika�ní a slohová výchova, jazyková
výchova a literární výchova. Nov� je tedy specifikována komunika�ní a
slohová výchova. I když se vzd�lávací obsah jednotlivých složek ve vy-
u�ování prolíná, z RVP vyplývá, že u�itel by m�l komunikaci v�novat
min. t�etinu veškerého �asu. Problém je v tom, že u�itelé sami v�tšinou
nejsou v komunikaci dostate�n� vzd�láni.

2. Je kladen d�raz na komunikativní pojetí výuky mate�ského jazyka, tedy
na p�ípravu žák� na praktické dorozumívání se s lidmi v r�zných situa-
cích prost�ednictvím jazykových (spisovných i funk�n� nespisovných) i
mimojazykových prost�edk�.

3. Toto pojetí vyžaduje daleko více prostoru pro praktické �innosti – mluvení,
naslouchání, psaní a �tení s porozum�ním, aby je žáci mohli systematicky
nacvi�ovat a rozvíjet si komunika�ní kompetenci. Tzn., že p�edevším u�itel
musí skv�le zvládat komunika�ní dovednosti a musí užívat �adu r�znoro-
dých metod i zp�sob� výuky, které k t�mto dovednostem sm��ují.

4. Aby bylo možno uvedené cíle realizovat, je naprosto nezbytná redukce
u�iva. Vycházíme p�i ní z RVP – ze vzd�lávacího obsahu vzd�lávacího
oboru. Redukce se týká p�edevším jazykového a pravopisného u�iva. U�i-
telé dostali možnost opravdu ú�eln� redukovat u�ivo tak, aby výuka syste-
maticky a spirálovit� prolínala na 2. stupe�, aby na 1. stupni žáci zvládli
základní a jim p�im��ené u�ivo, které se ovšem budou u�it užívat v praxi,
tedy ve svých vlastních výpov�dích (mluvených i psaných). Jazyková
kompetence (souhrn schopností, které umož�ují žákovi odlišit gramaticky
správnou v�tu od nesprávné, dávají mu schopnost tvo�it nové v�ty a rozu-
m�t jim) je sou�ástí komunika�ní kompetence. Bude se nacvi�ovat p�ede-
vším v procesu smysluplné komunikace a ne jako dosud, kdy výuka (zej-
ména ve 4. a 5. ro�níku) sm��uje k „probírání“ jednoho pravopisného jevu
za druhým. Ani s touto redukcí se mnoho u�itel� nem�že ztotožnit a para-
doxn� do svých osnov plánují daleko více u�iva, než je t�eba.

5. Krom� zm�n v obsahu vzd�lávacího oboru a zp�sobech výuky se má
u�itel ve všech p�edm�tech systematicky v�novat utvá�ení a rozvíjení
klí�ových kompetencí. Napl�ování cíl� klí�ových kompetencí v �es-
kém jazyce vede nap�. k tomu, že u�itel v�nuje max. pozornost �tení s
porozum�ním, za�azuje práci s mnoha informa�ními zdroji a médii,
nau�í žáky pracovat s Pravidly pravopisu, slovníky, zadává dlouhodobé
úkoly, p�i nichž žák musí své �innosti organizovat, plánovat, vede žáky
ke kladení otázek, ke kritickému myšlení, k �ešení problém�, k smyslu-
plné práci s chybou, dává prostor k diskusi, ke spolupráci a spole�n� se
žáky tvo�í pravidla slušného soužití, komunikace atd.

6. Dalším novým úkolem pro u�itele je integrace pr��ezových témat do
vyu�ovacích p�edm�t�. Do �eského jazyka se dají vhodn� integrovat
p�edevším témata z osobnostní a sociální výchovy, z mediální výchovy,
p�ípadn� multikulturní výchovy. Výuka pr��ezových témat vyžaduje,
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aby se žák danou látku u�il aktivizujícím zp�sobem, metodou, p�i níž
musí sám myslet, mluvit, jednat, aby téma aplikoval do svého života,
do svých zp�sob� chování a následn� o zážitcích, p�ípadn� p�ínosech
jednotlivých aktivit hovo�il, vyhodnocoval je – reflektoval.

7. Výše uvedené zm�ny v pojetí, obsahu i zp�sobech výuky samoz�ejm�
vyžadují také jiné zp�soby hodnocení. U�itelé by si m�li p�i plánování
�inností klást otázku: Pro� tuto aktivitu za�adit, co je jejím cílem. Na
základ� toho stanoví kritéria hodnocení jednotlivých �inností a tomu
p�izp�sobí vysv�tlování, nácvik a procvi�ování u�iva. Jestliže žáci znají
kritéria hodnocení, v�dí, co se od nich o�ekává, mohou se nau�it také
objektivn� hodnotit vlastní práci, tedy sebehodnotit.

Cíle vzd�lávacího oboru �eský jazyk a literatura na 2. stupni jsou shod-
né s prvním a jsou pojmenovány ve výstupech z jednotlivých období.

Stejné je také d�lení p�edm�tu rovným dílem na výchovu jazykovou, literár-
ní, komunika�ní a slohovou. Náro�nost v jednotlivých ro�nících prvního i dru-
hého stupn� dosud spo�ívala ve stup�ujícím se množství poznatk�, které m�li
žáci v pr�b�hu vzd�lávání vst�ebat. I dnes se stup�uje náro�nost na žáka, ale ve
stup�ující se náro�nosti úkol�, kterými škola vytvá�í žákovy klí�ové i oborové
kompetence. Obor �eský jazyk a literatura zahrnuje obory t�i – jazyk, literaturu,
komunika�ní a slohovou výchovu – pojaté v rámcovém vzd�lávacím programu
jako výchovy. Všechny t�i �ásti p�edm�tu mají svoje výstupy, míru u�iva si sta-
novuje u�itel sám. Tady však nastává zásadní problém. Co je základní u�ivo?
Má si každý u�itel stanovit svoje základní u�ivo, jak ho chápe on sám? Co když
opomene nau�it žáky n�co d�ležitého? N�co, co bude pot�ebovat žák v p�ijíma-
cím �ízení? N�co, co nebude um�t p�i nejr�zn�jších testech? Jak bude potom
posuzována škola? Toto jsou nejzávažn�jší otázky, které neum�jí u�itelé vy�e-
šit. Nejen u�itelé �eského jazyka. Proto se musí nejd�íve zamyslet nad tím, co je
v p�edm�tu pro žáka podstatné. Položit si otázku, k �emu sm��uje tato konkrét-
ní v�domost, jak je pro užívání jazyka d�ležitá a jak ji m�že žák p�ijmout. Re-
dukce u�iva proto nespo�ívá v krácení pravopisu, syntaxe, slohu, ale v tom roz-
poznat, co je pro žáka podstatné, co je schopen zvládnout, na co bude navazo-
vat. (Jako základní se jeví zvládnutí pravopisu, tvarosloví, tvo�ení slov, porozu-
m�ní struktu�e v�ty – �ízenost, závislost…, nikoliv druhy vedlejších v�t.) Mnozí
u�itelé však nemají odvahu n�co neodu�it, protože žák p�ece p�jde k p�ijímací-
mu �ízení, je podrobován test�m Cermat, Kalibro, Scio, proto není možné nic
vynechat. U�itelé také nenacházejí nikde podporu. Nikdo jim ne�ekne, co je
správné a co ne. Odpov�
 je možné najít v RVP. Záleží opravdu jenom na
u�iteli a na škole, které u�ivo si stanoví jako základní. Pokud u�itelé najdou
odvahu a zbaví se b�emene p�ijímacích zkoušek a p�edimenzovanosti u�ebnic,
otvírá se jim prostor pro tvo�ivou a svobodnou práci v jazyce a s jazykem.
Jazykovou výchovu je potom možné opravdu chápat jako výchovu k používání
jazyka a v jazyce je možné se opravdu zdokonalovat.



139

P�edm�t �eský jazyk a literatura má však ješt� další složky. Literární vý-
chova podle RVP klade v�tší v�domostní nároky na u�itele i na žáky a vede k
formálnímu probírání látky. P�ijmeme-li výstup RVP: „žák uvádí základní
literární sm�ry a jejich významné p�edstavitele v �eské a sv�tové literatu�e“
tak, že každý autor, jehož dílo �teme, je významný a je bu
 �eský nebo
sv�tový a za�adíme ho datem narození do ur�ité doby, je vše v po�ádku.
Otázkou však z�stává, které základní literární sm�ry m�li auto�i na mysli a
kdo jsou ti významní p�edstavitelé. Z formulace výstupu je patrné, že se po
žákovi požadují pouze nau�ená fakta bez hlubšího pochopení doby, díla i
myšlenek autora. Takové informace se potom �adí do kategorie u�iva pam�t-
ního bez hlubšího porozum�ní, a tedy nevhodného. Což není dost prostoru na
st�edních školách, aby už rozumov� i citov� zralejší žáci i �tená�i se u�ili
porozum�t literárním velikán�m i dob�, ve které žili, i jejich díl�m?

Žák na základní škole nech	 �te tu literaturu, která je mu blízká, která ho
baví, která reflektuje jeho problémy (pro� renesan�ní Bocacc�v Dekame-
ron?). Pro� se d�kladn�ji nev�novat textu, aby ho um�l žák p�e�íst, porozu-
m�l mu, pro� neumožnit žákovi prostor pro osobní prožitky z literárního
díla? Jednak aby kultivoval vlastní duši a osobnost, jednak aby vnímal
problémy jiných a u�il se vytvá�et vlastní názory a utvá�el osobní postoje.

T�etí oblast p�edm�tu �eský jazyk a literatura – komunika�ní a slohová
výchova v sob� slu�uje dv� p�edešlé �ásti – jazyk a literaturu. U�í žáka
využívat v�domosti nabyté v literatu�e i jazyce ve vlastní tvo�ivé �innosti, v
psaní, mluvení, naslouchání. U�í ho domýšlet literární p�íb�hy a psát vlast-
ní. Škola by mu m�la nabídnout �as a prostor pro trénování správného užití
jazyka ve vlastním projevu, m�la by ho sou�asn� vyzbrojit zkušenostmi po-
soudit kriticky jednak vlastní práci, práci jiných i literární dílo.

Zatímco jazyková výchova v pojetí RVP u�í žáka pravidl�m pravopisu a
základnímu porozum�ní jazyku, komunika�ní a slohová výchova žákovi do-
volují jazyk tvo�iv� využívat. Žák se u�í prakticky, �innostn�, je aktivizován.
Spolu s literární výchovou se spojují v jeden celek a nabízejí žákovi jednak
ucelený pohled na jazyk, jeho praktické využití, jednak nejr�zn�jší prožitky,
které v�le�uje do svého života, které ho obohacují a rozvíjejí jeho emocionál-
ní prožívání a sociální cít�ní. Žák má možnost uv�domovat si a srovnávat
vlastní životní zkušenosti, vytvá�et vlastní názory a utvá�et životní postoje.
Z uvedeného vyplývá, že ned�litelnou sou�ástí p�edm�tu �eský jazyk a litera-
tura se stává pr��ezové téma osobnostní a sociální výchova se všemi oblastmi.

Mnozí u�itelé �eského jazyka se teprve u�í chápat nové pojetí �eštiny, p�i
kterém se žák bude aktivn� jazyk u�it a tvo�it v n�m. Je z�ejmé, že mnozí u�i-
telé se musí nau�it i nové postupy a metody. Pochopení vzd�lávacího oboru
umožní u�itel�m u�it �innostn�, nau�í se využívat aktivizující metody i meto-
dy z oblasti osobnostní a sociální výchovy i výchovy dramatické.

Odm�nou se jim stane zajímavá smysluplná práce, která žáky nejen baví,
ale probouzí v nich i tvo�ivost.


