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ÚVODEM 
 
Sborník p�ísp�vk� z konference, která se konala ve dnech 20. a 21. 6. 

2007, navazuje na d�ív�jší sborníky ke kurikulární problematice (Orientace 
�eské základní školy, 2005, Problémy kurikula základní školy, 2006). Tím-
to sborníkem se uzavírá �ešení výzkumného projektu GA �R 406/05/0246 
Obsahová dimenze kurikula základní školy, který probíhal v letech 2005-
2007 na Pedagogické fakult� MU. Cílem výzkumného zám�ru bylo pro-
hloubit znalosti o kurikulu a p�isp�t k ujasn�ní a realizaci RVP ZV, a to 
zejména analýzou problém� vztahujících se k obsahu vzd�lávání na tomto 
stupni našeho školského systému.  

Do �ešení výzkumného projektu se zapojili nejen �ešitelé z PdF MU (peda-
gogové, psychologové a oboroví didaktici), ale též kolegyn� a kolegové z ji-
ných vysokých škol a také �editelé, u�itelé a metodi�tí pracovníci z pedago-
gického terénu. Spolupráce po�etného, teoreticky i prakticky zam��eného 
týmu byla velkým p�ínosem pro dosažené výsledky, protože dané otázky bylo 
možno sledovat na r�zných úrovních a využít odborného zam��ení a zkuše-
ností po�etné skupiny vysoce kvalifikovaných odborník�. Kurikulum p�edsta-
vuje složitý a dynamický jev, který se stále vyvíjí a prom��uje v souladu se 
stadii a formami, kterými prochází. Nebylo proto možné, abychom postihli 
všechny p�sobící faktory a peripetie zm�n tak složitého fenoménu, proto jsme 
se soust�edili jen na n�které, z našeho pohledu nejzávažn�jší. 

V záv�re�ném dílu naší „kurikulární trilogie“ se auto�i snaží zjistit, jak 
se mnohaletá práce základní školy, zejména p�sobením zprost�edkovávané-
ho u�iva, promítá do rozhledu a postoj� jejích absolvent�. N�které studie 
zkoumají tuto problematiku v obecné rovin�, jiné zjiš	ují názory žáky� a 
žák� opoušt�jících základní školu nebo jejich celkovou úrove�, kterou zí-
skali v jednotlivých vzd�lávacích oborech a vyu�ovacích p�edm�tech. 
Z množství získaných údaj� lze vytvo�it pom�rn� výstižný obraz sou�asné-
ho absolventa základní školy, který kon�í jedno d�ležité životní období a 
vstupuje do nových spole�enských rolí. N�které údaje signalizují, že zá-
kladní škola by m�la posílit sv�j vliv na žáky v oblasti estetické a morální, 
poskytovat jim víc p�íležitostí k aktivním a samostatným projev�m a d�-
sledn�ji je uvád�t do praktického života. To jsou však nejen nám�ty pro 
další výzkumy, ale p�edevším výzvy ke konkrétní eduka�ní �innosti. 

T�íletý výzkum skon�il, ale práce na �ešení nazna�ených problém� po-
kra�ují v jiných formách. Je t�eba pod�kovat všem spolupracovník�m a 
všem, kdo naše výzkumné aktivity podporovali. Zvláštní dík pat�í též re-
cenzent�m, kte�í upozornili na n�které nedostatky p�ísp�vk�, které sborník 
zahrnuje. Doufáme, že intenzivní pracovní nasazení po�etného týmu �ešite-
l� p�isp�je ke zkvalitn�ní naší pedagogické práce. 

 

Josef Ma�ák a Tomáš Janík 
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KURIKULUM JAKO �INITEL ŽÁKOVY PERSONALIZACE 
Zden�k Helus 

Anotace: Pojmy socializace a personalizace v sou�asném pojetí školního 
vzd�lávání: jejich teoretický význam a praktické d�sledky. D�raz je kladen na 
potenciality žák� úsp�šn� se u�it. Personalizace znamená strategické uplat�o-
vání z�etele k žákov� kognitivní autoregulaci; rozvíjení jeho metakognitivních 
zp�sobilostí; posilování jeho motivace sebeuplatn�ní; rozvíjení základních i 
specifických kompetencí žák� produktivn� se orientovat v komplexit� úkolo-
vých situací; facilitujícímu p�ístupu u�itele k využívání žákových vývojových i 
výkonových potencialit (vyjád�eno v pojmu „komplexní eduka�ní pé�e“). 
Aktualizace poznatk� z uvedených oblastí psychologického bádání do strategií 
práce s u�ivem a do pojetí absolventa základní školy. Ilustrující rozvedení na 
vybraných výukových situacích. 
 
Abstract: Terms socialization and personalization in the contemporary con-
ception of the school education: theoretical meaning and practical conse-
quences. Stress upon the potentialities of student´s succesfull learning. Trends 
toward personalization accentuate mainly: student´s cognitive autoregula-
tion; their metacognitive skills; their self-efficacy motivation; development of 
their basic and specific competences for productive orientation in the comple-
xity of task situations; teacher´s facilitating approach toward student´s poten-
tialities to develop and to achieve. Presented information from the fields of 
psychological research should be actualized in the context of teaching/lear-
ning and school situations. 
 
 

Klí�ovým slovem mého referátu bude pojem personalizace. Jde o pojem, 
který se v pedagogickém prostoru výrazn� prosazuje v posledních n�kolika 
málo letech, kdy se s rostoucím d�razem hovo�í o personalizovaném vyu�o-
vání, personalizovém u�ení, personalizovaném kurikulu, �i personalizované 
pedagogice. Vznikají monografie (nap�. Lowe 2007), po�ádají se konference 
(Schooling for tomorrow – The future of personalized learning, 2004) aj. 

 
Výchozí vyjasn�ní pojmu personalizace 

 

Pojmu personalizace porozumíme, vymezíme-li jej v��i daleko b�žn�jšímu 
pojmu socializace (Helus 2007b). Pojem socializace, mající už tradi�n� klí�o-
vé postavení v sociální psychologii, kulturní antropologii a sociologii, se od 
devadesátých let dvacátého století zabydluje také v pedagogice – stává se do-
konce jedním z jejích základních koncept� (hlavn� v pedagogice n�mecké – 
viz nap�. Gudjons 1995; Kron 1994) Zapojení pojmu socializace do systému 
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základních pojm� pedagogiky má zna�ný význam: Poukazuje se tím totiž na 
zdánliv� banální, ve skute�nosti ale do d�sledk� stále ješt� nedovedenou sku-
te�nost, že ve výuce nemá jít jenom o prosté osvojování znalostí, ale o takové 
osvojování znalostí, které se pojí s komplexním vytvá�ením p�edpoklad� 
žáka/studenta za�le�ovat se a posléze i produktivn� uplat�ovat ve spole�ensko 
kulturním d�ní, tak, aby byl jeho spolutv�rcem jako ob�an, pracovník, zorien-
tovan� se rozhodující a jednající osobnost. Nebo, z pon�kud jiného úhlu nazí-
rání, se poukazuje na to, že škola nemá být institucí prosté transmise – p�edá-
vání kulturního d�dictví v poznatkové podob�, ale didakticky ztvárn�ným 
uvád�ním do životních situací, tak aby z nich žák �erpal orientující zkušenosti 
– nejen znalosti. 

Kurikulum je pak v této linii uvažování klí�ovým �initelem sekundární, 
tzn. školní socializace. Je pro ni podstatné, že k socializaci primární/rodinné 
n�co d�ležitého p�idává, a to zejména soustavné, kurikulem projektované, ve 
výuce odborn� �ízené vzd�lávání a spolu s ním i rozvoj p�íslušných psy-
chických funkcí, respektive osobnostních charakteristik (Helus 2007a, s. 203). 

V poslední dob� se ovšem stále �ast�ji setkáváme s požadavkem, aby k 
socializa�ní funkci školy/kurikula ješt� p�istoupila funkce další – personaliza-
�ní. Znamená to, že ve výuce má jít o osobnost – jedinec má být výukou roz-
víjen jako osobnost. Být personalizován – rozvíjen jako osobnost, pak 
m�žeme chápat ve dvojím významu. 

Prvý klade d�raz na využívání potencialit u�it se, úsp�šným u�ením zvlá-
dat vzd�lávací požadavky a tím realizovat svou osobnost v širokém spektru 
jejích projev� – kognitivních, emocionáln� prožitkových, moráln� postojo-
vých. Klí�ovým pojmem jsou zde tedy potenciality, rozklenutí osobnosti 
jejich aktualizací ve výuce. Personalizace zde má do zna�né míry kvantitativní 
charakter – je vyjád�ena mnohostí toho, co m�že jedinec/žák dokázat, zvlád-
nout, pochopit, vytvo�it, p�ekonat, vy�ešit apod. Osobnost je zde množinou 
možností/potencialit, které se da�í aktualizovat (Helus 2004, s. 94 an.). 

Druhý význam pojmu personalizace klade d�raz na autoregulaci jako 
jádro svébytnosti osobnosti. Na socializaci musí navázat, a v jistém smyslu ji 
má p�ekonat úsilí vychovatele/u�itele, sv��it žákovi jeho život, konkrétn� zod-
pov�dnost za vzd�lávací úsp�ch, do jeho vlastních rukou. Vychovatel je zde v 
roli facilitátora, je aktérem sociální opory na cest� žáka k sebeovládání. Napo-
máhá žákovi vytvo�it si instance vlády nad sebou samým, psychické instance 
sebe�ízení k realizaci cíl�, které jsou hodny sledování, protože mu otevírají 
cesty rozvoje, uplatn�ní, smysluplnosti. Personalizace zde má p�edevším kva-
litativní význam.  

Následn� se ve svém referátu zam��ím hlavn� na prvý z obou význam� – 
tedy na personalizaci jako využívání potencialit. 
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Ke konstituování personaliza�ního trendu v pedagogice  
 

V pedagogice má pojem personalizace samoz�ejm� své p�edch�dcovské 
zdroje. Jejich mezníky m�žeme spojovat zejména: 
• S reformní pedocentrickou pedagogikou, jmenovit� s jejím d�razem na 

respektování pot�eb dít�te a respektování jeho svébytnosti. 
• S humanistickou psychologií a pedagogikou, jmenovit� s jejím d�ra-

zem na interakci u�itele a žáka, spo�ívající na vcítivé/empatické akcep-
taci žáka u�itelem, skýtající základní podmínku pro aktualizaci žáko-
vých potencialit r�stu a vzd�lávací úsp�šnosti. 

• S dosud probíhajícím boomem psychologického konstruktivizmu a jeho 
�etnými pr�niky do didaktik. Jmenovit� m�jme na mysli d�raz na pri-
mární, sui generis tvo�ivý charakter d�tského poznávání, projevující se 
mimo jiné v tvorb� prekoncept�, s nimiž dít� vstupuje do výukového 
d�ní, aby je v n�m nejen z vn�jších, ale i z vnit�ních zkušenostních a 
prožitkových zdroj� revidoval a gruntovn� transformoval. (Vygotský v 
obdobné linii hovo�il o p�etvá�ení naivních pojm� v pojmy v�decké – 
snad by bylo dnes výstižn�jší �íci v pojmy reflektované, což se d�je 
zejména práv� vlivem sekundární, školní socializace.) 

 

Pro vlastní konstituování personaliza�ního trendu v pedagogice jsou 
ovšem tato velká hnutí spíše jen klimatotvorným pozadím. V pop�edí, jako 
bezprost�edn� p�sobící �initelé, stojí bohatá paleta výzkum�, které svými 
konkrétními, a v podstat� i dob�e aplikovatelnými zjišt�ními poukazují na 
existenci potencialit žákova rozvoje a vzd�lávací úsp�šnosti. Pedagogika 
a škola, pod jejich tlakem, stojí p�ed výzvou brát tyto potenciality v potaz, 
chápat je jako individuální i spole�enskou hodnotu zásadního významu a 
tudíž stav�t se jejich aktualizaci do služeb. Profesionalita pedagoga by m�la 
být v neposlední �ad� (ne-li dokonce v první �ad�) prov��ována práv� jeho 
zp�sobilostí pracovat s potencialitami svých žák� tak, aby se v co nejv�tší 
mí�e aktualizovaly. 

Potenciality p�edstavují možnosti rozvoje a výkonu, které mohou, ale z 
r�zných d�vodu p�ípadn� nejsou, �i dokonce nemohou být využity – jsou 
nedisponibilní. Mezi základní charakteristiky d�tství a mládí pat�í bohatství 
aktualizovatelných potencialit. Tímto bohatstvím máme na mysli i takové 
kvality potenciální osobnosti, jako je být š	asten, vnímat lásku a sympatii 
druhých a odpovídat jim vlastními projevy láskyplnosti a sympatie; vyma-
�ovat se ze zúženého nahlížení na v�ci a události a opakovan� se pokoušet 
nahlédnout je v širších a hlubších souvislostech; vyvinout úsilí ke kultivaci 
vlastního svérázu a být ušlechtilým zp�sobem sám sebou; p�ijmout výzvy 
otev�ené budoucnosti a usilovat o vyt�ené cíle; brát na sebe odpov�dnost a 
dostát jí v konfrontaci s obtížemi. V pop�edí snah výukové/u�ební persona-
lizace stojí ovšem v pop�edí potenciality úsp�šn� se u�it, realizovat vzd�lá-
vací úsp�šnost jako životní hodnotu a tím se trvale obohacovat a rozvíjet. 
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Personalizovat výuku znamená, klást si otázky: 
• zda v daném p�ípad�, u daného jedince jsou potenciality aktualizovány; 
• pakliže nikoliv, pro� je tomu tak; 
• a jakými opat�eními, jakými postupy komplexní eduka�ní pé�e, lze tuto 

situaci napravit.  
 

A tato náprava znamená, že jedinec posléze a p�ece jen dokáže to, co za 
dosavadních, pro n�j b�žných podmínek nedokázal a dokázat ani nemohl; 
je tedy cestou p�ekonání limit� p�echodem do pole šancí usp�t. To se samo-
z�ejm� týká v prvé �ad� jedinc� školsky neúsp�šných – ohrožených nebez-
pe�ím, že výuku nebudou chtít �i moci konzumovat jako šanci svého r�stu. 
Jde tedy o jedince tak �i onak sociáln� znevýhodn�né, handicapované 
vzhledem ke škole, ohrožené sociálním vylou�ením s bolestivými d�sledky 
pro jejich osobní biografii, ale i pro spole�nost zainteresovanou na kvalit� 
lidských zdroj�. Týká se to ale také jedinc� mimo�ádn� nadaných, ohrože-
ných nebezpe�ím, že jejich výjime�ná potencialita nebude aktualizována. A 
konec konc� se to týká všech žák�, pon�vadž tématem potencialit poukazu-
jeme na implicitní bohatství výbavy každého jedince, tak �i onak ohrože-
ného ztrátou tohoto bohatství nezp�sobilostí rodiny, školy, výuky, kurikula, 
u�itele dát se mu do služeb. 

Nevyužitelnost/nedisponibilitu potencialit zp�sobují jednak �initelé 
vn�jší: Jako je nap�íklad integrovanost dít�te do sociokulturní minority, 
která neumí nebo nechce je vybavit znaky, umož�ujícími participovat na 
rozvíjejích podn�tech a programech – jmenovit� na výuce. Podobn� p�sobí 
socioekonomické faktory rodinného prost�edí – chudoba, nízké vzd�lání 
rodi��, omezený kulturní rozhled, absence vyšších aspirací na uplatn�ní �i 
biografických perspektiv. 

Nevyužitelnost/nedisponibilitu potencialit zp�sobují také �initelé vnit�ní. 
Zpravidla vznikají na bázi p�vodn� vn�jších konstelací p�sobících vliv�, 
které se nežádoucím zp�sobem transformují do psychických mechanizm� 
vnit�ního znevýhod�ování. Jsou to zejména vnit�ní bloky a bariéry, jako je 
úzkost, rezignace, tzv. obrana ega apod.  

Personalizovat výuku tedy v zásad� znamená reflektovat nad žákem pod 
zorným úhlem potencialit a práce s nimi, s cílem jejich co nejú�inn�jší 
aktualizace. 

 
Ilustrující pohled na výzkumy, orientující personalizaci výuky 

 

Uvedl jsem, že bezprost�edním zdrojem konstituování personaliza�ního 
trendu je široká paleta výzkum�, které se tak �i onak k potencialitám a 
jejich blokování, �i naopak využívání vztahují a jsou odrazovým m�stkem 
pro konkrétní personaliza�ní konání. P�ípadn� výzkum�, které inspirují 
komplexn�jší strategie personalizované výuky. Tyto výzkumy lze rozd�lit 
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do skupin, s d�razem na jejich obsahové zam��ení. Ilustrativn� zde p�iblí-
žím t�i takové skupiny, n�které další jen heslovit� p�ipomenu. 

 

Za prvé jsou to výzkumy orientované na kognitivní oblast, na potenciality 
ú�inného poznávání a u�ení se poznatk�m, na vytvá�ení v�d�ní.  
• Pozornost je jmenovit� v�nována zp�sobilostem u�it se u�it, poznávat jak 

poznávat (tedy metakognitivním zp�sobilostem a postup�m jejich rozví-
jení), plánovat své u�ení, monitorovat jeho pr�b�h, využívat p�edchozích 
zkušeností, formulovat otázky, vytvá�et dokumentaci, organizovat své 
u�ební �innosti (co do �asu, režimu, autozpev�ování), reflektovat a vytvá-
�et si efektivní styl poznávání a u�ení (Weinert, 1982). 

• Specifické téma zde p�edstavují poznatky, týkající se práce s chybou a ne-
úsp�chem tak, aby neúsp�ch neoslaboval sebev�domí a nevedl k úzkos-
tem �i rezignaci. Chyba se má oproti tomu vyjevovat ve svém kognitiv-
ním významu, tzn. stávat se zdrojem nahlédnutí problému v nových sou-
vislostech, získání orientace, která dosud unikala. Je zd�raz�ována d�leži-
tost p�etvá�ení deficitní (využívání potencialit zt�žující) orientace na chy-
bu v orientaci na rozvoj �innosti, která využívání potencialit napomáhá. Je 
prokázáno, že orientace na chybu, provázená strachem z ní a zobecn�nou 
úzkostí p�ed špatným hodnocením, aktivizuje zpravidla deficitní tendence 
vyhýbat se úkolovému zadání, negativn� ovliv�uje volbu náro�nosti úkolu 
u�ícím se, chaotizuje dynamiku jeho u�ební �innosti apod. Vedení žáka k 
práci s chybou (ve smyslu její detekce, interpretace, samostatné korekce), 
p�ístup k chyb� v jejím kognitivním významu výrazn� napomáhá využívání 
potencialit vzd�lávací úsp�šnosti (Kuli� 1971; Helus 2004, s. 98 an.). 

• Významné jsou zde rovn�ž výzkumy, poukazující na zm�nu paradig-
matu v chápání schopností, jmenovit� inteligence a razící cestu jejímu 
tzv. inkrementálnímu, neboli nár�stovému pojetí – tedy pojetí, nazírají-
címu inteligenci kontextu vnit�ních i vn�jších �initel�, ovliv�ujících její 
strukturu, využívání, obohacování apod. P�ínosem jsou nap�íklad Stern-
bergovy koncepty úsp�šné inteligence a její triarchické výstavby, Gard-
nerova koncepce mnoha�etné inteligence aj. Otevírá se zde široký pro-
stor pro pátrání po potencialitách kognitivního vývoje a úsp�chu (viz 
nap�. Sternberg 2001; Sternberg, Williams 2002, s. 24 an.). 

 

Za druhé jsou to výzkumy orientované na oblast komunikace.  
• Jde zejména o zjišt�ní, že velice ú�inným faktorem aktualizace potencialit 

je interpersonální vztah, založený (a) na u�itelov� pozitivní, vcítivé akcep-
taci žáka, (b) provázené eliminací hodnocení oslabujícího žákovu sebed�-
v�ru smyslupln� a úsp�šn� se v �innosti angažovat, (c) a na p�esv�d�ivém 
vyjád�ení ú�astného u�itelova zájmu na vývoji a úsp�chu žáka, Tausch, 
Rogers a další prokázali svými široce založenými výzkumy, že tyto znaky 
výukové komunikace mezi u�itelem a žákem napomáhají úsp�šnosti ve 
vybraných vyu�ovacích p�edm�tech, v déledob�jším sledování (za spolu-
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ú�asti dalších �initel�) dokonce podporují nár�sty inteligence, oslabují 
disciplinární problémy a mnohé jiné (viz nap�. Tausch 2001, s. 535 an.). 

• Významné jsou výzkumy orientované na p�etvá�ení socializa�n� navoze-
ných omezených jazykových kód� v kódy rozvinuté. Ukazuje se, že ne-
kvalitní osvojení jazyka, ve smyslu chudého slovníku, krátké a deformo-
vané stavby v�ty apod., výrazn� limituje možnosti žáka (p�ípadn� navzdo-
ry jeho vysoké inteligenci) rozum�t u�iteli, sledovat výuku a adekvátn� 
verbáln� reagovat. Klí�em k využití potencialit u�ení a vzd�lávání je pak 
náležité rozvinutí zp�sobilosti operovat s jazykem pat�i�né úrovn�; jak p�i 
naslouchání, tak v aktivním projevu (viz Helus 2007, s. 247 an.). 

 

T�etí skupiny výzkum�, vztahujících se k využívání potencialit, p�edstavují 
výzkumy objas�ující význam sebepojetí. A to jednak v jeho postojov� a 
emocionáln� posilující funkci a za druhé v jeho funkci regulativní.  
• Závažným �initelem blokování potencí bývají opakující se neúsp�chy, na-

vozující tzv. sebeznehodnocující sebepojetí, nebo tzv. syndrom neúsp�šné 
osobnosti, p�ípadn� syndrom nau�ené bezmocnosti. Tyto deficitní syndro-
my p�sobící ve vztahu se mnohdy stávají autonomizovaným faktorem sel-
hávání. Jinými slovy, deficitní sebepojetí, navozené negativním hodnoce-
ním v minulosti, se autonomizuje jako samostatný �initel selhávání, za-
vdávající p�í�inu k dalším negativním hodnocením: Jedinec rezignuje, ne-
p�edpokládá možnost nápravy, vytvá�í si interpretace, které jej desaktivují. 
Základním p�edpokladem využití potencialit je v tomto p�ípad� posílení 
sebev�domí, respektive – v p�esn�jším vyjád�ení – vytvá�ení aktivizující-
ho sebepojetí (viz Moschner 2001, s. 629 an.). 

• Tuto problematiku, významnou pro využívání nebo naopak blokování po-
tencialit, z pon�kud jiného úhlu rozpracovává koncepce tzv. kauzálních 
atribucí, �i kauzálních autoatribucí. Tímto sm�rem orientované výzkumy 
prokazují, že interpretace p�í�in žákových u�ebních výsledk� u�itelem, 
p�esn�ji �e�eno to, jaké p�í�iny p�ipisuje jeho úsp�chu �i neúsp�chu (tzv. 
kauzální atribuce), se mohou p�etvá�et v žákovy autoatribuce – tedy v to, 
jak on sám vnímá a posuzuje p�í�iny svého úsp�chu �i neúsp�chu. Nau�í-
li se žák takto nahlížet na sebe sama jako neschopného, málo inteligentní-
ho, bez šance zvýšit úrove� svého výkonu, pak strm� nar�stá pravd�po-
dobnost, že jeho potenciality budou nevyužity, respektive blokovány.  

• Zna�ného ohlasu se v poslední dob� dostává výzkum�m kladoucím d�raz 
na utvá�ení zkušeností se sebou samým jako subjektem, ve významu já 
jako p�vodce d�j� vedoucích k žádoucímu efektu. A. Bandura (1977) pro-
kázal že jde o specifickou osobnostní charakteristiku, která má zcela zá-
sadní význam pro aktualizaci potencialit v úkolových situacích a nazývá ji 
„poci	ovanou osobní ú�inností“ – self efficacy (Hoskovcová 2006, s. 56 
an.). Je záhodno a možno ji v jedinci utvá�et soustavným posilováním 
zkušeností se zvládáním úkolu, ale také prezentováním vzor� exemplárn� 
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zvládajících své úkoly, �i posilováním kladné emocionality v úkolových 
situacích (tedy navozováním stav� pohody – well being) apod. 

 

V podobném duchu by bylo na míst� p�ipomenout i výzkumy z oblasti 
vlivu pozitivních emocí na využívání potencialit – viz nap�íklad projekty tzv. 
emocionálního kurikula (Bundy, Cornwell 2007); výzkumy z oblasti motivace 
– viz nap�. komparace vlivu perspektivní versus krátkodob� ú�elové motiva�-
ní orientace na využívání potencialit (Pavelková 2002); z oblasti hodnotových 
orientací aj. Významné jsou v poslední dob� i u nás prezentované výzkumy a 
projekty prokazující možnosti tzv. instrumentálního obohacování p�i 
aktualizaci potencialit. Ukazuje se, že pomocí ur�itých cvi�ení lze v zásad� 
budovat, v osobnosti rozvíjet deficitní kognitivní funkce, eliminovat tak han-
dicapy navozené kulturním �i rodinným prost�edím a disponovat jedince pro 
vyšší úrove� participace na možnostech jeho rozvoje, které nabízí okolní sv�t, 
�i konkrétn� škola (viz nap�. Málková 2007, zejména s. 21–103). 

Všem výše uvedeným poznatk�m je spole�né, že poukazují na žáka jako 
osobnost, která m�že a má mít na své výuce v�tší podíl, m�že být úsp�šn�jší, 
m�že se lépe rozvinout, m�že být š	astn�jší apod. Ovšem za p�edpokladu, že 
škola opustí svou úzce transmisní funkci a obrátí pozornost na možnosti po-
moci žákovi rozvinout v n�m p�edpoklady úsp�šn�ji do výuky vstupovat, 
úsp�šn�ji se u�it – prost� lépe aktualizovat své potenciality. Že se stane ško-
lou, usilují ve výuce realizovat kurikulární strategie komplexní eduka�ní pé�e. 

 
Personalizace jako reformní trend širokého záb�ru 

 

P�edchozí pohled na zdroje, z nichž se konstituuje personaliza�ní trend v 
sou�asné pedagogice, by mohl vést k záv�ru, že jde o trend výlu�n� psy-
chodidaktické povahy, fundovaný p�edevším pedagogicko-psychologický-
mi výzkumy posledních desetiletí. To by ale neodpovídalo skute�nosti. 
Aspirace sou�asných protagonist� personalizace jsou mnohem v�tší. Do-
kládají to referáty, p�ednesené na již zmín�né konferenci Personalized edu-
cation/Schooling for tomorrow, po�ádané OECD/CERI 2004. Jednotlivými 
referujícími byly vy�le�ovány znaky, kterými se chce personaliza�ní trend 
legitimovat. N�které z nich nyní p�ipomenu (odkazuji p�i tom jmenovit� na 
referáty ministra Spojeného království pro edukaci D. Millibanda a profe-
sora pedagogiky na Univerzit� v Oulu/Finsko S. Järvela). 
• Za prvé: personalizované u�ení je založeno na výchozí znalosti specific-

kých p�edpoklad� každého individuálního žáka dosahovat úsp�chu, res-
pektive na znalostech �initel�, kte�í jeho u�ebnímu úsp�chu brání. Jedná 
se tedy o diagnostický p�edpoklad praktikování personalizovaného u�ení 
jakožto u�ení šitého na míru. Odtud pak mají být vyvozeny individualizo-
vané plány postupu, tzn. plány napomáhající personalizovanému u�ení, 
neboli u�ení ú�inn� využívajícímu potencialit žáka. 
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• Za druhé: S oporou o diagnostické poznání je kladen d�raz na rozvoj 
kompetence jednotlivých žák� u�it se u�it; tedy vytvo�it si sv�j vlastní, 
jim odpovídající u�ební strategie a styly zvládání požadavk�. A to jak 
obecn� (v ranku základních kompetencí), tak ve vztahu k jednotlivým vy-
u�ovacím p�edm�t�m, respektive ke specifikovaným úkolovým zadáním. 

• Za t�etí: Kurikulum má být projektováno tak, aby zahrnovalo možnosti 
volby žák� rozvinout své osobní vzd�lávací trajektorie, za které berou 
svou zodpov�dnost, jejichž realizace jim p�ináší zadostiu�in�ní. Nemají 
však vést k necitlivosti v��i spole�ným zájm�m a ignorování možností 
skupinové sou�innosti. Které ale také nevede k individualizaci na úkor 
spole�ných zájm� a �inností. Jednotlivé, osobní trajektorie se mají setká-
vat a napomáhat vzájemnému obohacení, respektování individuálních 
kompetencí umož�ujících participovat na spole�ném �ešení.  

• Toto vše – za �tvrté – nutn� implikuje nové chápání školy, jejích partner� 
a celého školsko politického kontextu. Škola se má profilovat jako organi-
zace, která je všemi svými aktéry a systémem svého fungování ú�inn� za-
interesována na uskute��ování své personalizující orientace.  

• Tomu – za páté – musí samoz�ejm� odpovídat nové role a kompetence 
u�itel�, nové pojetí jeho profesionality. 

 
Záv�rem 

 

S pojmem personalizace se v sou�asné pedagogice, zejména v souvislosti s 
pojetím kurikula a výuky, pojí významný trend, který nelze opomenout. Jeho 
síla je v tom, že integruje výdobytky sou�asného pedagogicko-psychologic-
kého a psychodidaktického bádání, strategie školského managementu, práci s 
rodi�ovskou a další ve�ejností, školsko politické rozhodování a nový pohled 
na pojetí profesionality u�itel�. Není vázán na ur�itou vyhran�nou teoretickou 
koncepci, ale pod ur�itým úhlem po�ádá a využívá široké spektrum poznatk� 
a impulz�, týkajících se využívání potencialit vzd�lávací úsp�šnosti. Jde o 
trend širokého reformního, respektive školsko transforma�ního záb�ru.  

Je to trend, který p�ipomíná náro�nost u�itelské profese, kterou staví p�ed 
nové náro�né úkoly. Mimochodem, na zmín�né konferenci vystoupil s úvod-
ním referátem ministr pro edukaci Spojeného Království a projevil jednak až 
p�ekvapivou expertnost v náro�ných tématech, tvo�ících sou�ást personaliza�-
ního trendu; a – za druhé – projevil i velkou starost o všestranné zajišt�ní u�i-
telských kompetencí personaliza�ní projekt akceptovat a realizovat. Je ot�esné 
a zlo�inné, když u nás parlamentní experti vážn� hovo�í o snížení vzd�lanosti 
u�itel� – má prý posta�it pouhá maturita. Z�ejm� v�bec netuší, o� v sou�asné 
pedagogice a škole jde a má jít. 

Vážené kolegyn�, vážení kolegové – �as, ale možná ani úrove� mé vybave-
nosti mn� nedovolily p�edest�ít Vám víc, než ur�ité schéma profilování jedno-
ho významného trendu, o kterém v budoucnosti blízké i vzdálen� nepochybn� 
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z r�zných pramen� ješt� uslyšíme a do kterého se asi mnozí z nás zapojí. A 
jsem povinen dodat, že to, co jsem si Vám dovolil p�edest�ít, bylo zpracováno 
v rámci výzkumného zám�ru VZ MSM 0021620862 U�itelská profese v m�ní-
cích se požadavcích na vzd�lávání. 
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STUDENT U�ITELSTVÍ UPROST�ED PROM�N 
ŠKOLNÍHO KURIKULA 

Vlastimil Švec 

Anotace: V diskusn� pojatém p�ísp�vku se autor pokouší odpov�d�t na tyto 
otázky: 1. Jak lze charakterizovat vztah u�itel – kurikulum? 2. Které okolnosti 
zejména ovliv�ují situaci studenta uprost�ed kurikulárních zm�n? 3. Jaké místo 
zaujímá pojem kurikulum ZŠ v pedagogické p�íprav� budoucích u�itel�? 4. 
Jaké kompetence vyžadují od studenta u�itelství zm�ny kurikula? 5. Posta�ují 
budoucímu u�iteli pouze odborné a pedagogické znalosti? 6. Jak zapojovat bu-
doucí u�itele do prom�n školního kurikula? 7. Jak propojovat teorii a praxi? 8. 
Do jaké míry umož�uje strukturované u�itelské studium propojovat odbornou a 
pedagogicko-psychologickou složku? 9. Jaké otázky by m�ly být – v souvislosti 
se zavád�ním RVP ZV do škol – v pop�edí vzd�lávání budoucích u�itel�? 
 
Abstract: In the paper presented to a discussion the author attempts to answer 
the following questions: 1. How can the relationship teacher – curiculum be 
characterised? 2. What circumstances primarily influence the situation of a 
student amid curricular transformation? 3. What position is occupied by the 
term primary school curriculum in teacher training? 4. What competences are 
required of student teachers due to the curricular changes? 5. Is the know-
ledge of a subject and educational theory sufficient for future teachers? 6. 
How to involve future teachers into the process of school curriculum transfor-
mation? 7. How to combine theory and practice? 8. To what extent does the 
structured teacher training enable to link the subject specific and educational-
psychological component? 9. What questions are important in teacher 
education?  
 

 
Kontext tématu p�ísp�vku a jeho smysl 

 

Vzd�lavatelé budoucích u�itel� mají v sou�asnosti p�ed sebou náro�ný 
úkol – p�ipravit studenty na tvorbu a realizaci školního vzd�lávacího pro-
gramu pro základní vzd�lávání (ŠVP ZV). Tento úkol je o to složit�jší, že 
vyžaduje v relativn� krátkém �ase promyslet a za�ít uskute��ovat p�ípravu 
student� na kurikulární prom�ny, které se netýkají pouze jejich obsahové, 
ale i procesuální dimenze. Lze sice navázat na dosavadní výsledky inovací 
u�itelského vzd�lávání, avšak pojetí Rámcového vzd�lávacího programu 
pro základní vzd�lávání (RVP ZV) vyžaduje zm�nu pojetí pedagogické p�í-
pravy budoucích u�itel� (nejen zm�nu obsahu pedagogických a psycholo-
gických p�edm�t�, ale i metodického p�ístupu k jejich výuce).  
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Cílem tohoto textu je pouze upozornit na n�které problémy, které souvisí se 
sou�asnou situací studenta u�itelství, tedy tím, že se ocitá uprost�ed prom�n 
kurikula ZŠ. Ale uvnit� t�chto prom�n se ocitají také vzd�lavatelé budoucích 
u�itel� na fakultách. Moje úvahy vycházejí z dlouholetých zkušeností s p�í-
pravou budoucích u�itel� na brn�nské pedagogické fakult� (v období 1994-
2000), s nimi spojených výzkumných aktivit a ze studia sou�asné (by	 jen vy-
brané, zahrani�ní) literatury k tomuto problému. Rád bych p�edeslal, že násle-
dující úvahy vycházejí z mého pojetí kurikulárních prom�n na ZŠ i pojetí p�í-
pravy budoucích u�itel� na tyto zm�ny, i když se opírají o zmín�né zkušenos-
ti. Proto také nelze moje úvahy a názory zobec�ovat. Mohly by však podnítit 
kolegy – vzd�lavatele u�itel� ke kritické diskusi o nazna�ených otázkách.  

P�i promýšlení mého p�ísp�vku jsem si uv�domil, že pojem „kuriku-
lum“ se stává jedním z klí�ových pojm	, a to nejenom pedagogických 
pojm�, ale i pojm� moderní pedagogické psychologie. Je to tedy pojem 
interdisciplinární a vícedimenzionální. M�žeme v n�m totiž rozlišit dimen-
zi projektování, realizaci a evaluaci kurikula. Tyto dimenze v sob� zahrnují 
jak stránku obsahovou, tak i stránku procesuální.  

V dimenzi projektování u�itel uvažuje o tom, jaké požadavky na žáky 
klade integrovan� pojaté u�ivo a jak p�edpokládá navozovat u�ební operace 
žák� (a to nejenom plošn�, ale i s respektováním ur�itých rozdíl�, nap�. 
v u�ebních schopnostech a možnostech i stylech u�ení žák�). Výstižn� na 
to upozor�uje K. Howey (1996, s. 152), který konstatuje, že u�it se vyu�o-
vat (v p�ípad� student� u�itelství) �asto vyžaduje vyu�ovat specifické kuri-
kulum specifickým skupinám žák� ve specifických situacích.  

Dimenze realiza�ní se odvíjí od analýzy u�iva a u�ení žák� a spo�ívá 
v „regulaci“ u�ení žák� u�itelem a sm��uje k autoregulaci jejich u�ení. Sou-
�asné kurikulární prom�ny v zahrani�í, ale v posledních zhruba deseti letech i 
u nás, se p�iklán�jí ke konstruktivistické perspektiv�, která se odvíjí ze dvou 
základních princip�: 1. znalosti jsou aktivn� vytvá�eny subjektem (žákem, stu-
dentem), v protikladu ke klasickému, �asto pasivnímu p�ijímaní poznatk�, 2. 
proces poznávání a u�ení není zjevný a závisí na žákovských prekonceptech 
(Howey 1996, s. 152). Podobn� dimenze evalua�ní zahrnuje hodnocení pr�-
b�hu i výsledk� u�ení, v�etn� sebehodnocení žáka, ale i u�itele.  
 

V p�ísp�vku se pokusím odpov�d�t na následujících dev�t otázek. 
 
1. Jak lze charakterizovat vztah u�itel – kurikulum? 

 

Na tuto otázku, klí�ovou pro vzd�lávání budoucích u�itel�, se snaží od-
pov�d�t více autor�. Nej�ast�ji se setkáváme s pojetím role u�itele jako 
subjektu, který plánuje a realizuje kurikulum (nap�. Griffin 1989). Pom�rn� 
�asto se objevuje také poukaz na to, že u�itel by m�l být výzkumníkem 
projektovaného a realizovaného kurikula a subjektem, který se podílí na 
psaní kurikulárních dokument� (Ahmet 1995).  
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V širším, teoretickém a výzkumném kontextu, upozor�uje na možné role 
u�itele ve vztahu ke kurikulárním materiál�m J. T. Remillard (2005, s. 
217), který svoje úvahy, doložené empirickými údaji, podává v tab. 1. 
 

Koncepce užití 
kurikula 

P�íprava  Design Interpretace Participace 

Koncepce 
kurikulárních 
materiál� 

Fixovaná 
reprezentace 
stanoveného 
kurikula 

Jeden z mnoha 
možných zdroj� 

Reprezentace úloh 
a pojm� 

Artefakty nebo 
nástroje, pro-
dukty sociokul-
turní evoluce 

Koncepce role 
u�itele 

Zprost�edko-
vatel 
stanoveného 
kurikula  

Aktivní designer 
kurikula  

Zprost�edkovatel 
význam� – na 
základ� zkušeností 
žák� a jejich pojetí 
u�iva  

Spolupracovník 
p�i vytvá�ení 
kurikula 

Vztah u�itel – 
kurikulum 

Reprodukování 
stanoveného 
kurikula  

Ur�itá 
modifikace 
stanoveného 
kurikula 

Interpretace 
kurikula 

Transformace 
kurikula – 
s využitím 
spolupráce 
s kolegy i žáky 

Teoretický nebo 
epistemolog vliv 

Pozitivismus Pozitivismus 
nebo 
intepretativismus  

Interpretativismus  Sociokulturní 
analýzy 

Zam��ení 
výzkumu: 
Ilustrativní 
výzkumné 
otázky 

U�ební text 
jako ovliv�ující 
faktor: Co 
u�itele vede 
k p�esnému 
reprodukování 
stanoveného 
kurikula? 

U�itel jako 
modifikátor 
kurikula: Co 
ovliv�uje 
u�itelovu volbu 
modifikace 
kurikula? 

Povaha 
interpretací 
kurikula ve t�íd�: 
Jak u�itelé 
interpretují 
kurikulární zdroje?  

Participa�ní 
vztah: Jak 
u�itel 
spolupracuje 
p�i vytvá�ení a 
využívání 
kurikula?  

Tab. 1. Pedagogický kontext vztahu u�itel – kurikulum 
 
S ur�itým zjednodušením lze vymezit tyto úrovn� role u�itele ve vztahu ke 
kurikulu (obr. 1). 

 

  U�ITEL JAKO: 
 
  

Uživatel …………………. 
  

Interpret ………. ..   
     

Inovátor…………. 
 

Tv�rce …...…...……….         KURIKULA 
 

Obr. 1. Role u�itele ve vztahu ke kurikulu 



 23

Zdá se, že sou�asné pojetí u�itelského vzd�lávání stále ješt� inklinuje 
k roli u�itele jako uživatele, �áste�n� též interpreta a ojedin�le inovátora a 
zejména tv�rce kurikula. Proto považuji za žádoucí budoucí u�itele p�ipra-
vovat na toto pojetí kurikula u�iva, tedy na jeho roli i nterpreta a p�edevším 
inovátora a tv�rce kurikula.  

 
2. Které okolnosti zejména ovliv�ují situaci studenta uprost�ed 
kurikulárních zm�n? 

 

P�i vykreslování sou�asné situace studenta u�itelství je t�eba vzít v úvahu 
�adu prom�nných. Upozorním ve stru�ném vý�tu pouze na n�které z nich. 
P�edevším je to stupe�, ale i typ studijního programu, který student na fa-
kult� (nejen pedagogické, ale nap�. i p�írodov�decké, filozofické a dalších) 
studuje. V bakalá�ském studijním programu se k problematice kurikula dostá-
vá zejména ve složce odborné a �áste�n� též didaktické (nap�. na pedagogic-
kých fakultách). Navazující magisterské studium u�itelství poskytuje prostor 
pro teoretickou i praktickou p�ípravu u�itel� na realizaci RVP ZV. Otázkou 
však je, jak je tento prostor reáln� na fakultách p�ipravujících budoucí u�itele 
využíván. Na tuto otázku by m�l poskytnout odpov�
 pedagogický výzkum. 

Se stupn�m studijního programu úzce souvisí ro�ník, kterým „te
 a 
tady“ student prochází. Nap�. u�itel oborové didaktiky by m�l vzít v úvahu, 
které pedagogické a psychologické p�edm�ty student dosud absolvoval i to 
(pokud je to možné), zda se v t�chto p�edm�tech v�noval také práci s kuri-
kulem ZŠ. Stupe� (druh) studijního programu, ale zejména didaktická úro-
ve� vzd�lavatele budoucích u�itel� p�edur�uje, jak budou u studenta rozvi-
nuty jeho kurikulární myšlení a psychodidaktické dovednosti.  

V neposlední �ad� je situace studenta ovlivn�na úrovní základní školy, 
na které absolvuje pedagogickou praxi. D�ležité jsou zkušenosti u�itelské-
ho týmu s tvorbou školních vzd�lávacích program� i úrove� managementu 
školy. Tvorba ŠVP ZV totiž vyžaduje spolupráci u�itel�. Mluví se o vytvá-
�ení kultury spolupráce na kurikulární reform� u student� u�itelství i u�ite-
l� v praxi (Wenzlaff, Wieseman 2004).  

A na záv�r tohoto oddílu poznámka k pojetí kurikula – a to z hlediska 
v�dního, studentského a z hlediska vzd�lavatel� budoucích u�itel�. Stále 
více se poukazuje na to, že kurikulum je otev�eným poznatkovým systé-
mem, nikoliv souborem p�edem daných poznatk� (nap�. Lewis 2004). Stu-
dentský pohled je však z�ejm� jiný (i když to nelze tvrdit obecn�), a to, že 
kurikulum je vymezený systém poznatk�, které musejí žáci zvládnout za 
pomoci u�itele. Domnívám se, že toto pojetí se objevuje i u �ady vzd�lava-
tel� budoucích u�itel�.  

 



 24 

3. Jaké místo zaujímá pojem kurikulum ZŠ v pedagogické p�íprav� 
budoucích u�itel	? 

 

Pojem kurikulum, jak mnohé �tená�e z�ejm� napadne, je spojen s obec-
nou a p�edm�tovou didaktikou i pedagogickou praxí. V p�ípad� tohoto po-
jetí vyvstávají dv� základní otázky: 1. jak jsou uvedené didaktiky a praxe 
vyu�ovány, 2. zda by se pojem „kurikulum“ nem�l rozší�it i do dalších 
pedagogických a psychologických p�edm�t�.  

Odpov�
 na první otázku je obtížná, protože zmín�né didaktiky a praxe 
jsou vyu�ovány na r�zné úrovni, a proto nelze zobec�ovat. P�esto se 
domnívám, že stále ješt� p�evažuje akademické pojetí obecné didaktiky a 
její malá propojenost s p�edm�tovými didaktikami. Také pojetí 
pedagogické praxe na ZŠ je z�ejm� �asto vedeno tradi�n�, jako 
„kopírování“ vzor� a postup� podle ur�itého schématu. Mén� prostoru se 
dostává podn�cování studentovy invence. Lze se domnívat, že tyto 
podmínky nevytvá�ejí p�íliš p�íznivé podmínky pro p�ípravu budoucích 
u�itel� na tvorbu a realizaci školních vzd�lávacích program�.  

Na druhou otázku je odpov�
 jednozna�ná– pojem kurikulum by se m�l 
rozší�it do dalších pedagogických a psychologických p�edm�t�. On tam již 
možná je, ale spíše ve statickém pojetí a bez návaznosti na pojetí tohoto 
pojmu v didaktikách. Na tomto míst� upozor�uji, že mi nejde pouze o vy-
mezení pojmu kurikulum, ale také (a to zejména) o to, že pochopení pojmu 
kurikulum je p�edpokladem, že student u�itelství bude schopen kurikulum 
na ZŠ nejenom využívat, ale také projektovat, inovovat a interpretovat po-
dle podmínek dané školy, t�ídy i samotných žák�.  

Doposud byl pojem kurikulum chápán jako jeden z pedagogických (di-
daktických) pojm�. Domnívám se však, že je to pojem integrující poznání 
student� u�itelství ve v�tšin� psychologických a pedagogických p�edm�t�, 
nap�. poznání o žákov� u�ení, o analýze konkrétního u�iva a u�ení žák�, o 
podn�cování žák� do procesu odkrývání, objevování pro n� nových poznat-
k� apod.  

 
4. Jaké kompetence vyžadují od studenta u�itelství zm�ny kurikula? 

 

Domnívám se, že je zbyte�né p�idávat ke stávajícím kompetencím bu-
doucího u�itele kompetence další. Kurikulární zm�ny a p�ípravu student� 
na n� by se m�ly promítat do všech stávajících, i v literatu�e obecn� p�ijí-
maných (viz Vašutová 2001) kompetencí. Za významné považuji posílení 
psychodidaktické a výzkumné kompetence. Kompetence zahrnují zejména 
dovednosti, ale také nap�. postoje student� u�itelství a student�. 

Pro ilustraci si všimnu n�kterých dovedností, které by m�l v rámci obec-
n�ji p�ijímaných kompetencí u�itele, zvládnout student u�itelství tak, aby 
byl p�ipraven podílet se na tvorb� a realizaci ŠVP ZV. Tyto dovednosti vy-
plývají z Rámcového vzd�lávacího programu pro základní vzd�lávání 
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(2005) se zm�nami provedenými k 1.7.2007 (viz nap�. www stránky 
MŠMT) a z Manuálu pro tvorbu školních vzd�lávacích program� v základ-
ním vzd�lávání (2006) i nap�. z práce J. Kratochvílové (2006). Jde o do-
vednosti (kompetence): 
• diagnostikovat u�ební možnosti (orienta�n� i schopnosti), individuální po-

t�eby a zájmy žák�, 
• analyzovat u�ivo v RVP ZV s ohledem na u�ební možnosti, individuální 

pot�eby žák� v konkrétní t�íd�, a to v návaznosti na u�ivo ostatních p�ed-
m�t� (s možností u�ivo r�zných p�edm�t� integrovat do smysluplných 
témat) – ve spolupráci s dalšími u�iteli, 

• vytvá�et pr��ezová témata v p�edm�tu, kterému vyu�uje (op�t ve spolu-
práci s ostatními u�iteli na škole), 

• motivovat žáky k u�ení, podn�covat jejich samostatnost, tvo�ivost a indivi-
duální p�edpoklady a schopnosti, a to s využitím aktivizujících metod výuky, 

• za�le�ovat žáky do heterogenních skupin, podporovat spolupráci a sociál-
ní dovednosti žák�, 

• navozovat u�ební situace, které umožní podn�covat rozvoj konkrétních p�ed-
m�tových, ale i obecn�jších dovedností a p�edpoklad� žák� (nap�. komu-
nika�ní dovednosti, toleranci, solidaritu, pé�i o zdraví, vztah ke kultu�e atd.), 

• podporovat u žák� rozvoj jejich metakognitivních dovedností a sebehod-
nocení, 

• diagnostikovat sociální klima ve školní t�íd� a vyvozovat z této diagnosti-
ky konkrétní návrhy pro udržení nebo zlepšování t�ídního klimatu, 

• spolupracovat s u�iteli ZŠ p�i tvorb� konkrétního ŠVP ZV. 
 

Je z�ejmé, že tyto a další dovednosti si nemohou studenti u�itelství osvo-
jit pouze v u�ebnách na fakult� (by	 by vzd�lavatel uplat�oval i aktivizující 
metody), nýbrž v konkrétním prost�edí ZŠ, tedy tam, kde se ŠVP ZV vy-
tvá�í a realizuje. Na druhé stran� by také kurikulum u�itelského vzd�lávání 
m�lo modelovat n�které principy RVP ZV (integrace u�iva, pop�. témat, 
spolupráce, aktivizace student� apod.). V tomto p�ípad� m�žeme mluvit o 
skrytém kurikulu, které však podporuje rozvoj dovedností budoucích u�ite-
l� vytvá�et a realizovat ŠVP ZV.  

V posledních asi p�ti letech se za�íná diskutovat o rozvoji tzv. kurikulár-
ního myšlení u student� u�itelství a u�itel� v praxi. Toto myšlení je založe-
no na tom, že u�itel dovede podn�covat žáky k odkrývání poznatk�, podpo-
rovat jejich sociální rozvoj i metakognici. Další otázkou diskuse o kurikulu 
ve škole a jeho d�sledcích pro vzd�lávání u�itel� je problematika kurikula 
ve t�íd� versus kurikula v život� (Craig 2006).  
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5. Posta�ují budoucímu u�iteli pouze odborné a pedagogické znalosti? 
 

Znalostní báze (concept-based curriculum) je stále považována v u�itel-
ském vzd�lávání za t�žišt� p�ípravy budoucích u�itel�. Znalosti v tomto pojetí 
však nejsou pouze odbornými (p�edm�tovými) a pedagogicko-psychologický-
mi v�domostmi, ale i dovednostmi student�. Za klí�ovou složku této báze jsou 
pokládány didaktické znalosti obsahu (pedagogical kontent knowledge), 
které integrují, mimo jiné, znalosti oborové (p�edm�tové), pedagogické i psy-
chologické, teoretické i praktické (podrobn�ji viz nap�. Janík 2005).  

Znalostní bázi p�ípravy student� u�itelství je v zahrani�í v�nována zna�-
ná pozornost. Od makro pohledu na tyto znalosti se p�echází k mikro po-
hledu, který si všímá i jemn�jších nuancí ve znalostní bázi. Názorným p�í-
kladem je studie R. Smitha (2000), který vymezuje dv� základní polarizo-
vané dimenze znalostí budoucího u�itele a uvnit� t�chto dimenzí ješt� rozli-
šuje �ty�i smíšené typy pedagogických znalostí (viz tab. 2).  

Z tab. 2 je z�ejmé, že pedagogické znalosti budoucího u�itele nejsou ne-
m�nitelnou entitou. Naopak, p�em��ují se a nabývají – v závislosti na kon-
krétní pedagogické situaci – r�zných podob. Za základ našich úvah vezm�-
me dv� základní dimenze, jejichž póly jsou zvýrazn�ny tu�n�. Horizontální 
dimenze zahrnuje obecn�jší a jedine�né znalosti. Obecn�jší znalosti jsou 
použitelné v mnoha situacích a nezávisí tolik na kontextu, zatímco jedine�-
né znalosti jsou závislé na specifickém kontextu. Vertikální dimenze je 
ohrani�ena pólem lokality a pólem globálnosti. Lokální znalosti jsou apli-
kovatelné v lokálním (místním) m��ítku, kdežto globální znalosti se vyzna-
�ují širokým transferem do vzdálen�jších oblastí. 

Na pr�se�íku t�chto dvou dimenzí lze rozlišit �ty�i oblasti pedagogic-
kých znalostí:  
• rychle p�ístupné znalosti (nap�. v p�íru�kách, od koleg�), které jsou „na-

sazovány“ v konkrétní situaci, která „nesnese odkladu“, 
• ší�eji založené znalosti, které vyžadují hlubší znalost kontextu dané situace, 
• jednorázové (mén� stálé) znalosti, které jsou vytvá�eny pro konkrétní, 

mén� typickou situaci, v jiné situaci jsou pot�ebné znalosti nové, 
• komplexní, opakovan� použitelné (stálejší) znalosti, uplatnitelné v širším 

spektru situací.  
 

Nazna�ené rozlišení pedagogických znalostí je jist� relativní, avšak uka-
zuje na to, že tyto znalosti se uplat�ují v „plovoucím“ situa�ním rámci, kte-
rý se m�ní a který proto vyžaduje spíše p�ipravenost studenta u�itelství na 
vytvá�ení a využití i nep�edvídatelných situací. Z�ejm� již nejde o pedago-
gické znalosti tak, jak je známe z literatury a b�žné u�itelské praxe. Jde spí-
še o nastavení studenta u�itelství na �ešení pedagogických situací, v nichž 
uplat�uje jednak osvojené znalosti a jednak vytvá�í znalosti nové.  
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  Obecn�jší 
Znalosti 

  

 Rychle p�ístupné 
znalosti 

 Ší�eji založené 
Znalosti 

 

Lokální 
znalosti 

   Globální 
znalosti 

 Jednorázové 
znalosti 

 Komplexní, 
opakovan� 
použitelné 
znalosti 

 

  Jedine�né 
znalosti  

  

Tab. 2: Mikropohled na pedagogické znalosti u�itele (studenta u�itelství) 
 

V souvislosti s tématem tohoto p�ísp�vku se otevírá prostor pro diskusi o 
tom, zda posta�ují budoucímu u�iteli konkrétní a jasn� vymezené znalosti o 
kurikulu, jeho projektování a realizaci k tomu, aby se um�l na ZŠ aktivn� 
zapojit do tvorby ŠVP ZV. Z hlediska toho, co jsme výše uvedli (viz též 
tab. 2), se zdá, že mnohé znalosti student�, vytvo�ené na základ� jejich 
zkušeností, mají implicitní charakter a další znalosti se jako by „na zakáz-
ku“ vytvá�ejí v nových situacích. Jak však nazna�ený problém „plovoucích 
znalostí“ �ešit (zkoumat), aby jeho výsledky byly využitelné v p�íprav� bu-
doucích u�itel�? 

Ur�ité �ešení vidím v úsilí, které na kated�e autorské tvorby a pedago-
giky DAMU AMU v Praze vyvíjí tým odborník� pod vedením prof. Ivana 
Vysko�ila a doc. Evy Vysko�ilové. Tento tým studuje možnosti rozvíjení 
tzv. psychosomatické kondice osob, které ve�ejn� vystupují, tj. herc�, u�i-
tel�, vychovatel� atd. Psychosomatickou kondicí se rozumí „...jistá zralost, 
p�ipravenost, pohotovost a n�kdy i pot�eba, chu�, puzení ve�ejn� vystupo-
vat, jednat, chovat se, prožívat p�ímo, bezprost�edn�, spontánn�, kreativn� 
a produktivn�, svobodn� a odpov�dn�. Ve zp�tné vazb� zcela kvalitn�“ 
(Vysko�il 2000, s. 7). Nazna�ené pojetí psychosomatické kondice podle 
mého soudu platí také pro rozvíjení pedagogické kondice student� u�itel-
ství (podrobn�ji Švec 2006).  

 
6. Jak zapojovat budoucí u�itele do prom�n školního kurikula?  

 

Vidím dv� st�žejní cesty, jak zapojovat budoucí u�itele do prom�n škol-
ního kurikula: 
• V rámci pr�b�žné a souvislé pedagogické praxe na ZŠ. P�edpokladem 

ovšem je, že tato praxe je supervidována nejenom cvi�ným u�itelem, 
ale také oborovým didaktikem. 

• Hlubší spoluprací fakulty a základních škol, na kterých studenti absol-
vují pedagogické praxe. S tím souvisí projektování a realizace spole�-
ných výzkumnýc h projekt� fakulty a ZŠ.  
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7. Jak propojovat teorii a praxi? 
 

Již d�íve jsem upozornil na to, že pozorování výuky zkušených u�itel� 
na ZŠ na za�átku u�itelského studia nesta�í k tomu, aby studenti u�itelství 
porozum�li tomu, co ve t�íd� vidí a slyší (Švec, 1999 s. 97). To je praxe, 
která dle mého názoru na n�kterých fakultách vzd�lávajících budoucí praxe 
stále ješt� p�etrvává. Tato praxe však vede �asto k tomu, že studenti u�i-
telství v�tšinou imitují to, co vid�li nap�. u svého cvi�ného u�itele.  

Opakovan� se prokazuje, že budoucí u�itel „...ví, co (o �em a k �emu) je 
u�ivo, ví jak – a n�kdy i pro� tak nebo onak – jednat, zacházet s u�ivem, ale 
neví, kdo je on (jak a �ím je od p�írody vybaven, �ím a jak p�sobí, jak se 
chová, jakou chu�, jaký charakter má jeho chování) a neví jak – a pro� 
práv� te� tak anebo onak se sebou zacházet, jednat, aby byl sám správn� 
orientován v situaci a podle toho jednal. Aby (v�dom�) vytvá�el se žáky 
optimální situaci vysílání a p�íjmu, p�enosu toho �i onoho sd�lení“ (Vy-
sko�il 1991). A v tom spo�ívá již zmín�ná pedagogická kondice.  

Pro rozvoj pedagogické kondice student� jsou významné jejich autentic-
ké zkušenosti z reálných školních situací, s nimiž by m�li p�ijít do styku 
již v 1. ro�níku svého bakalá�ského studia, pop�. (a) 1. ro�níku navazující-
ho magisterského u�itelského programu. Tyto zkušenosti jsou podrobovány 
sebereflexi za vst�ícné podpory supervize ze strany cvi�ného u�itele na ZŠ, 
oborového didaktika, pop�. pedagoga �i psychologa z fakulty. Osv�d�uje se 
dialogická forma sebereflexe a autorské �tení písemných reflexí nahlas ve 
skupin� student� (seminární skupin�).  

 
8. Do jaké míry umož�uje strukturované u�itelské studium propojovat 
odbornou a pedagogicko-psychologickou složku? 

 

Tento problém u nás nebyl dosud seriózn� zkoumán. Proto existují spíše 
domn�nky a dohady. Zdá se však, že se v dosavadních úvahách objevuje 
n�co, co lze nazvat paradoxním efektem. Na jedné stran� se tvrdí, že od-
d�lování odborné složky bakalá�ského studia na �ad� fakult (tím nejsou 
myšleny pedagogické fakulty) od pedagogicko-psychologické složky v na-
vazujícím magisterském studiu brání propojování t�chto složek a na druhé 
stran� se konstatuje, že navazující studijní program poskytuje dostate�ný 
prostor práv� pro hlubší propojení odborného a pedagogicko-psychologic-
kého základu u�itelské profese.  

 
9. Jaké otázky by m�ly být – v souvislosti se zavád�ním RVP ZV 
do škol – v pop�edí vzd�lávání budoucích u�itel	? 

 

Zejména je z�ejmé, že prioritní je zm�na kurikula vzd�lávání budoucích 
u�itel�, a to nejenom jeho obsahové, ale i procesuální dimenze. Za vý-
znamnou podmínku p�ípravy budoucích u�itel� pro tvorbu a realizaci ŠVP 
ZV považuji respektování individuality student� u�itelství, �as jejich indi-
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viduálního zrání. Tento �as se liší od �asové posloupnosti, v níž jsou dosud 
za�azeny povinné i volitelné p�edm�ty u�itelského studia. Nám�ty ke kon-
krétní realizaci tohoto d�ležitého problému ponechávám na �tená�i tohoto 
p�ísp�vku.  

Dalším problémem je, jak p�ekonávat rezistenci ke zm�nám u n�kterých 
vzd�lavatel� u�itel�. A nemén� závažným problémem je, jak zkvalit�ovat 
p�ípravu budoucích u�itel� p�i vysokých po�tech student�. 
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POZNÁVÁNÍ MYŠLENKOVÝCH PROCES� ŽÁK� 
JAKO PROST�EDEK ZVYŠOVÁNÍ Ú�INNOSTI VYU�OVÁNÍ 

Jarmila Skalková 

Anotace: V souvislosti s analýzou obsahu vyu�ování je t�eba též v�novat 
pozornost procesu vzd�lávání. S oporou o teorii amerického psychologa M. 
C. Wittrocka se sleduje vliv u�itelova p�sobení na výkon žáka, a to na pro-
cesy vnímání, o�ekávání, pozornosti, motivace, atribuce, pam�ti, porozu-
m�ní a zejména na postoje, strategie u�ení a na metakognitivní procesy. 
Výsledek ovšem závisí též na aktivit� žák�. Na úrovni žák� 9. ro�níku zá-
kladní školy lze o�ekávat zvládnutí t�chto proces�.  
 
Abstract: In the context of the analysis of the content of education it is neces-
sary to pay attention also to the educational process. Based on the theory of 
an American psychologist M. C. Wittrock the influence of teacher´s action on 
pupil´s performance is explored, that is the influence on his/her perception, 
expectations, attention, motivation, attribution, memory, understanding and 
primarily attitudes, learning strategies and metacognitive processes. How-
ever, the result depends also on pupils´ activity.  At the level of pupils in 9th gra-
de of primary school good management of these processes can be expected. 
 
 

Bezprost�edním podn�tem k zpracování tohoto textu byly pro autorku 
p�ísp�vky na webových stránkách, které diskutují o sou�asné problematice 
naší školy. Zaujaly mne jak p�ímé pozitivní podn�ty n�kterých diskutují-
cích, tak velmi zjednodušené a jakési prvoplánové formulace jiných. P�e-
sv�d�ily mne, že je trvale pot�ebné otevírat hlubší pohledy na vyu�ovací 
proces, a to jak z hledisek obsahových, tak z hledisek proces�, vedoucích k 
osvojování t�chto obsah�. 

Proto chci seznámit ú�astníky konference podrobn�ji se studií známého 
amerického psychologa a pedagoga M. C. Wittrocka (1986) Students’ Thougt 
Processes, která byla publikována v p�íru�ce jím redigované Handbook of 
Research on Teaching. Obsahuje cenné, na výzkumech založené a pro nás 
trvale aktuální poznatky, vypovídající o u�ení žák� v procesu vyu�ování. 

V dané studii M. C. Wittrock soust�e
uje pozornost na kognitivní momen-
ty procesu u�ení žák�. Tuto orientaci lze zárove� chápat jako reakci z pozic 
kognitivní psychologie na jednostranné behaviorální koncepce, které ve 20. 
století dlouhodob� výrazn� ovliv�ovaly americkou pedagogickou teorii i škol-
ní praxi vyu�ování. Cílem studie M. C. Wittrocka Students’ Thought Pro-
cesses je prohloubit porozum�ní vlivu u�itelova p�sobení na u�ení, p�isp�t z 
tohoto hlediska k vývoji teorie vyu�ování a prohloubení analýzy tohoto 
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procesu. Nesleduje proto jednoduše u�itelovo p�sobení na výkon žáka, ale za-
bývá se vlivem u�itelova p�sobení na procesy vnímání, o�ekávání, na pozor-
nost, motivaci, atribuce, pam�	, porozum�ní, na postoje žák�, strategie jejich 
u�ení a metakognitivní procesy. Sleduje tedy procesy, které zprost�edkovávají 
výkon žák�. Vychází z p�edpokladu, že vyu�ování ovliv�uje myšlení žák�, a 
to zprost�edkovává jejich u�ební výkony. 

P�edevším zd�raz�uje, že u�ení žák� na základ� vyu�ování není proces 
automatický. Vyžaduje ur�itou vlastní aktivitu žák�. Záleží na jejich pozor-
nosti, a to je vnit�ní proces, který není totožný s vn�jšn� pozorovatelnými �in-
nostmi žák�. Nap�. jestliže žák hledí na u�itele nebo do knihy a nezabývá se 
vedlejšími �innostmi, ješt� to neznamená, že soust�ed�n� sleduje vyu�ování. 

Autor soudí, že výzkum této oblasti je d�ležitý proto, abychom porozum�li 
tomu, jak se žáci u�í a jak je možno zdokonalovat jejich procesy u�ení. Stu-
duje tedy, jak vyu�ování ovliv�uje výsledek prost�ednictvím procesu u�ení 
student�. Jeho práce je založena na velmi široké experimentální základn�. 
Analyzuje, zobec�uje a hodnotí kolem 130 díl�ích studií mnoha, p�edevším 
anglosaských autor�, jejichž citace uvádí v seznamu literatury. Výsledky jeho 
analyzující a zobec�ující stati zárove� p�inášejí �etné podn�ty pro vyu�ující, 
kte�í p�emýšlejí o tom, jak vyu�ovat efektivn�. 

M. C. Wittrock �lení sv�j výklad a vnit�ní strukturu studie podle jednotli-
vých psychických proces�. 

P�edevším shrnuje a analyzuje výzkumy, které �eší problematiku percepce 
a o�ekávání žák�. Snaží se p�i tom odpov�d�t na otázku, jaké je sebepojetí 
žák� a jejich o�ekávání, nebo	 to ovliv�uje výsledky vyu�ování. Soudí, že 
žáci od po�átku obecné školy pozitivn� vnímají svou roli žáka a projevují 
vysoké o�ekávání úsp�ch� ve škole. Ve t�etím a �tvrtém roce školní docházky 
za�ínají pozitivn� korelovat své o�ekávání s u�itelovým hodnocením jejich 
schopností. Asi od šestého ro�níku vnímají více realisticky své školní schop-
nosti a srovnávají se se svými spolužáky. To také ovliv�uje budoucí o�ekává-
ní jejich školních výsledk�. 

Dále se rozebírá otázka, jak žáci vnímají školu, u�itele a u�itelovo chování. 
Autor podrobn�ji uvádí p�íklady z nižší sekundární školy, které výzkumn� 
sledovaly dvojice u�itel – žák. Výsledky dokládají, že žáci vnímají rozdílné 
p�ístupy u�itel� k dobrým �i schopným a mén� dobrým �i mén� schopným 
žák�m. Uv�domují si, že u�itelé nap�. projevují v�tší o�ekávání vzhledem k 
žák�m dobrým, dávají jim v�tší možnosti výb�ru toho, co se má na hodin� 
d�lat a naopak. Auto�i konstatují, že r�zné zacházení s žáky indikuje r�zná 
sebepojetí t�chto žák� a r�zné atribuce mezi žáky. Dalším p�edm�tem vý-
zkumu bylo, jak žáci vnímají u�itelovo chování a proces vyu�ování ve t�íd�. 
Ukázalo se, že žáci chápou u�itelovo chování a motivy tohoto chování �asto 
na základ� svých zkušeností, které získali mimo vyu�ování (nap�. ve školce) 
nebo v nižších t�ídách školy. U�í se vnímat cíle vyu�ování, k nimž je u�itel 
vede, a to podporuje jejich intelektuální aktivitu, p�itom již v obecné škole si 
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uv�domují d�sledky u�itelova chování na jejich vlastní motivaci, sebepojetí a 
postoje ke svým vrstevník�m. 

Složitá je otázka u�itelova hodnocení a jeho vnímání žáky. Žáci mohou 
r�zn� odpovídat na hodnocení u�itele, od n�hož se o�ekává, že bude plnit 
informa�ní i motiva�ní funkci. Vnímání hodnocení žáky záleží na r�zných 
aspektech, jako je v�k žák�, jejich kognitivní schopnosti, dosavadní motivace, 
jejich snaha zalíbit se u�iteli apod. Pro n�které žáky m�že být hodnocení i 
kontraproduktivní. Nap�. jestliže jim za�ne jít pouze o školní známky, ne-
vhodn� ovliv�uje zm�nu vnit�ní motivace k u�ení na vn�jší. Výzkumy také 
ukazují, že kladné nebo záporné hodnocení jednotlivých žák� ve t�íd� je vní-
máno i tak, že podává ur�itou informaci celé skupin� t�ídy. Dále se autor táže, 
jaký je vztah mezi vyu�ováním u�itele a kognitivními procesy, které toto vy-
u�ování vyvolává u žák�. Analýzy výzkum� dosp�ly ke zjišt�ní, že není prostá 
a bezprost�ední korespondence mezi vyu�ováním u�itele a kognitivními pro-
cesy, které vyvolává u student�. V jejich vzájemném vztahu v procesu vyu�o-
vání dochází k ur�itým transformacím, které závisí na v�domostech, které žáci 
získali d�íve, d�íve nau�ených strategiích u�ení apod. 

Autor vychází ze skute�nosti, že ve vyu�ování je d�ležitá motivace jakožto 
proces podn�cující, podporující a usm�r�ující procesy u�ení žák�. 

V t�chto souvislostech soust�e
uje sv�j výklad k pojmu atribuce. Sleduje, 
jak žáci vnímají p�í�iny svého úsp�chu nebo neúsp�chu v u�ení. Konstatuje, 
že na základ� t�chto výzkum� je možno vysv�tlovat takové pojmy, jako je 
posilování, u�itelova pochvala a trest, posuzovat nové vzd�lávací programy, 
efektivn�ji p�ispívat k utvá�ení r�zných dovedností v�etn� dovednosti sebe-
ovládání. Vychází z poznání, že chápání p�í�in úsp�chu i neúsp�ch� se vyvíjí 
s v�kem d�tí. Výzkumy zárove� potvrdily, že žáci jsou vysoce motivováni k 
dalšímu u�ení, když p�ipisují úsp�ch nebo neúsp�ch vlastnímu úsilí nebo ne-
dostatku tohoto úsilí spíše než svým schopnostem, št�stí nebo jiným lidem. Je 
d�ležité, jak žáci vidí svou roli a svou odpov�dnost p�i u�ení ve vyu�ování. V 
procesu vyu�ování oba jeho ú�astníci, u�itel i žák mají svou odpov�dnost, a to 
rozli�nou odpov�dnost za výsledek u�ení. D�ležité je dobré vyu�ování i dobré 
u�ení, tj. aktivní mentální ú�ast žáka. U�itel m�že tuto aktivitu podporovat 
prost�ednictvím proces� motivace. Mladší žáci obvykle nejsou s to rozlišovat 
vlastní úsilí, schopnosti a výsledek u�ení. Jde tedy o to, postupn� žáky u�it, 
aby byli schopni rozlišovat vlastní úsilí, schopnosti a výsledek. Zárove� u�itel 
hledá vhodné prost�edky vzhledem k možnostem žák�, aby je p�esv�d�oval, 
že úsilí vede k úsp�chu. Atribuce úsp�chu na základ� úsilí podporuje schop-
nosti sebekontroly žák�, což rovn�ž podporuje jejich u�ení. 

Naše chápání výsledk� vyu�ování zárove� zp�es�uje výzkum pozornosti. 
Ve svém výkladu pozornosti autor sleduje dv� linie: jednak problematiku selek-
tivní pozornosti ve vyu�ování, jednak programy u�ení hyperaktivních žák�. 

S otázkou pozornosti M. C. Wittrock spojuje i výsledky výzkumu, které 
sledují zp�sob kladení otázek p�i práci s textem. Ukázalo se, že otázky p�ed 
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textem usnad�ovaly u�ení fakt�, otázky po textu usnad�ovaly konceptuální 
u�ení. Výzkumy dokládají, že pozornost výrazn� ovliv�uje výsledky vyu�o-
vání, a to výrazn�ji než �as, ur�ený k u�ení. Jde p�edevším o to, jak žák využí-
vá �asu, ur�eného k u�ení. 

V souvislosti s u�ením sleduje autor i problematiku pam�ti. Uvádí �adu 
konkrétních výzkum� u�ení žák� r�zného v�ku z hlediska zapamatování 
u�iva. Tyto výzkumy dokumentují, že zapamatování podporuje, jestliže jsou 
žáci vedeni k zobec�ování, k vytvá�ení asociací mezi slovy, ideami a r�znými 
informacemi, jestliže se nová fakta spojují s názornými obrazy, s d�ív�jší 
osobní zkušeností žák� aj. 

Podle koncepce „generativního u�ení“ Wittrocka je v podstat� porozum�ní 
postižení vztah� mezi informacemi a poznatkovou základnou, kterou �lov�k 
disponuje a jeho zkušenostmi. Uvádí, že mnemotechnické pom�cky sice 
usnad�ují zapamatování, nikoliv však porozum�ní tomu, co se má zapamato-
vat. Také asociace neobsahují zobecn�né konceptuální vztahy mezi informa-
cemi nebo ideami. Proto, aby u�itel usnadnil chápání a získávání v�domostí, 
musí vést žáky k utvá�ení t�chto kognitivních vztah�. K tomu lze používat 
r�zných metod. Nap�. vést žáky k tomu, aby utvá�eli vztahy mezi pojmy, kte-
rým se u�í, mezi textem, který �tou, a vlastními zkušenostmi, mezi r�znými 
�ástmi textu, mezi svými vlastními zkušenostmi a novými poznatky, mezi 
aktuálními p�edstavami žák� a realitou. Autor uvádí �adu výzkum� tohoto 
druhu na úrovni obecné školy i na úrovni žák� devátého postupného ro�níku. 

Podtrhuje, že je nutno usnad�ovat konstrukci nového konceptuálního sys-
tému, odlišného od starých prekoncept�, o n�ž se žáci opírají. Ve svém zá-
kladním pojetí i ve svém konkrétním výkladu se autor opírá o podn�tnou 
studii J. Piageta a B. Inhelderové (1970).  

V souvislosti se strategiemi u�ení v�nuje autor pozornost i metakognitiv-
ním proces�m. Metakognice se vztahuje ke znalostem u�ícího se o jeho 
kognitivních procesech a jejich výsledcích. P�edstavuje velmi širokou a jen 
voln� vymezenou oblast. Autor v této �ásti zd�raz�uje, že sami žáci se mohou 
nau�it kontrolovat vlastní procesy myšlení. Jde p�edevším o plánování a dále 
o sebekontrolu vlastního u�ení. Proto z hlediska u�itele kteréhokoliv p�edm�tu 
�i oblasti školního vzd�lávání je nutné u�it technikám a strategiím u�ení, tedy 
„u�it, jak se nau�it“. 

 
Literatura: 
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WITTROCK, M. C. Students’ Thougt Processes. In WITTROCK, M. C. 
(ed.) Handbook of Research on Teaching. New York, London : Macmillan 
Publishing Company, 1986, s. 297–314.  
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QUALITÄTSDISKUSSION UND GESAMTSCHULDEBATTE 
Renate Seebauer 

Abstract: Die gegenwärtige Diskussion um Bildungsstandards steht im Span-
nungsfeld von Bestrebungen um Schulautonomie und interne Schulentwicklung 
einerseits und der Implementierung einer nationalen Qualitätsevaluation ander-
erseits. In der Tat reichen bei vielen Schüler/innen die in der Schule erworbenen 
Kompetenzen für die Teilnahme am Prozess des lebenslangen Lernens nicht aus; 
groß sind die Unterschiede in den Lernleistungen zwischen Klassen, Schulen und 
Regionen, selbst innerhalb gleicher Schulformen. Zu groß sind die regionalen 
Unterschiede; Bund und Länder arbeiten z.T. an unterschiedlichen Entwürfen 
der Bildungsstandards und die Wirtschaft fordert zu Recht sog. „Schlüsselquali-
fikationen“ der Schulabgänger ein. Die Diskussion um Qualität mündet häufig in 
die Frage um Chancengleichheit/Chanzengerechtigkeit und letztendlich in die 
periodisch aufkommende Gesamtschuldebatte. 
 
Abstract: On the one hand the current discussion about standards in educa-
tion is to be seen in the field of tension concerning attempts for school auto-
nomy and internal school development, on the other hand, the implementation 
of a high-quality evaluation on a national level is being on the agenda. With 
many pupils the competences acquired at school are not adequate for partici-
pation in the process of lifelong learning; in fact the performances show great 
differences between classes, schools and areas, even within identical types of 
schools. The regional differences are too great; the Ministry of Education and 
school boards on the level of the federal provinces partially work on different 
drafts of standards in education; in addition trade and industry – with good 
reason – demand so-called “key competences” with school leavers. The 
“quality discussion” often leads into the question of “equality/fairness of 
opportunities” and in the end into the debate of comprehensive schools perio-
dically appearing on the horizon. 
 
 
1. Die Qualitätsdiskussion zwischen „Schulautonomie“ und 
„Bildungsstandards“ 

 

Wenngleich „TIMSS, PISA & Co” in Österreich keine Schockreaktionen 
wie in Deutschland auslösten, so führten sie doch zu einer allmählichen 
Veränderung der Sichtweise auf die Bedeutung der Leistungen von 
Schüler/inne/n und komparativen Studien wurde größeres Interesse ent-
gegen gebracht. Die Vorstellung, extern definierte Standards mit ver-
gleichenden empirischen Erhebungen im System zu etablieren, war nahezu 
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undenkbar (vgl. Specht 2005). Diese Entwicklung wurde durch PISA 2003 
verstärkt; Specht (2005) verweist auf: 
• zu viele Schüler/innen, deren in der Schule erworbene Kompetenzen für 

die Teilnahme am Prozess des lebenslangen Lernens nicht ausreichen; 
• zu große Unterschiede in den Lernleistungen zwischen Klassen, Schulen 

und Regionen innerhalb gleicher Schulformen; 
• zu viel Ungerechtigkeit in der Beurteilung von Leistungen und in der 

Vergabe von Berechtigungen. 
 

Als Hintergrundinformation sei die Tradition der Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung wie sie in den 1990er Jahren verlief – kurz skizziert: 
diese versteht sich durch Gesetze, Ressourcen, Lehrpläne, ... als vorwiegend 
input-gesteuert; ferner gibt es keine zentralen oder standardisierten Ab-
schlussprüfungen etwa beim Hauptschulabschluss oder bei der Matura; 
auch eine systematische empirische Überprüfung des „Outputs“ – etwa 
durch nationale Tests – fehlt. 

Als zentrales Paradigma der Qualitätsentwicklung ist die „Schulentwick-
lung“ zu sehen, mit einer Konzentration der Bemühungen um Qualität im 
Hinblick auf die jeweilige Schule (vgl. die Internetressource: Q.I.S [qis.at]). 
Aktionsforschung und qualitative Untersuchungen etablieren sich als For-
schungsparadigma – mit dem Schwerpunkt auf Organisation und Prozesse: 
Untersuchungen über Merkmale „guter Schulen“ entstehen; Selbstreflexion 
und Professionalisierung werden thematisiert. 
 

Im Jahr 2000 legte die konservative Bundesregierung in ihrem Regierungs-
programm fest: 
• „Erhalt und Ausbau des hohen Qualitätsstandards der Schulen durch Ein-

führung von Schulprogramm und Qualitätsevaluation (Öffentlichkeit der 
Methoden und Ergebnisse), durch Festlegung von nationalen Leistungs-
standards und Einführung von Pflichtenheften; Leistungsvergleich der 
Schulen.“ 

• „Wissenschaftliche Erarbeitung und Auswertung von Testreihen zur 
Überprüfung der Kulturtechniken, Fremdsprachenkenntnisse und Qualifi-
kationen in den Informationstechnologien.“ 

• „Weitere Stärkung der Autonomie der Schulen“ (zit. nach Specht 2005). 
 

Dieses Programm platzte in eine Phase der Schulentwicklung, in der man 
über fast ein Jahrzehnt von „Schulautonomie“ und „innerer Schulentwick-
lung“ gesprochen hatte und man gerade dabei war, den Schulen mehr Ver-
antwortung für die eigene Qualitätsentwicklung zu geben.  
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2. Erwartungen der Wirtschaft an die Schulabgänger/innen 
 

Zu Anfang des 3. Jahrtausends artikulieren Wirtschaftsgremien vermehrt 
ihre Erwartungen an die Schulabgänger/innen: 

„Lehrlinge – viel Verdienst für wenig Bildung“ betitelt Bräuer ((2003) 
im Wiener Wirtschaftsreport der Elektrotechniker einen Artikel: „Eine 
Relation, die trauriger Alltag geworden ist. Vielen Absolventen des 9. 
Pflichtschuljahres fehlt ein großer Teil der Allgemeinbildung. Was erwartet 
die heimische Wirtschaft von den Schulabgängern? Nichts, was nicht zu 
schaffen wäre. Zu den grundlegenden fachlichen Kompetenzen gehört 
neben der Beherrschung der deutschen Sprache die Anwendung einfacher 
Rechentechniken. Dreisatz und Prozentrechnen sollten für angehende Lehr-
linge im Handwerk kein Problem darstellen. Es gibt fachliche, persönliche 
und soziale Kompetenzen, die von Handwerksbetrieben bei Schulabgängern 
vorausgesetzt werden müssen. Naturwissenschaftliche Kenntnisse, grundle-
gende Englischkenntnisse und der Umgang mit den neuen Medien werden 
zunehmend wichtiger. Ich halte Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Lern- 
und Leistungsbereitschaft sowie Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit für unver-
zichtbar. Zu den unabdingbaren Voraussetzungen zählt auch ein gewisses 
Maß an Verantwortungsbereitschaft. Neben der fachlichen und sozialen 
Kompetenz sind eine Reihe von Grundhaltungen und Werteinstellungen im 
Arbeitsleben wichtig. Der Erfolg eines Unternehmens hängt auch von dem 
Willen der Beschäftigten zur Zusammenarbeit ab“ (Bräuer 2003, S. 4). 

Im selben Jahr gibt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur beim ibw die Studie „Vorbildungseffekte der Polytechnischen 
Schule im Hinblick auf die Überleitung ihrer Absolventen in die Lehrlings-
ausbildung“ in Auftrag (vgl. Schneeberger et al. 2003). 

Der Arbeitskreis „Schule & Wirtschaft“ der Wirtschaftskammer Ober-
österreich präsentiert am 4. Oktober 2004 in Freistadt die „Erwartungen der 
Wirtschaft an die Schulabsolventen“. Dabei kommt klar zum Ausdruck, dass 
neben „Kenntnissen und Fertigkeiten“ sogenannten „Schlüsselqualifikatio-
nen“ (Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz) breiter Raum 
gewidmet wird. 

 
3. Bildungsstandards in Österreich – Versuch einer begrifflichen 
Annäherung 

 

Als „österreichische Lösung“ wurde in den Jahren 2001-2003 eine „Steuer-
gruppe“ aus Bund und Ländern zusammengesetzt, die den Prozess der Stan-
dardentwicklung koordinieren sollte. 

Ferner richteten die schulführenden Abteilungen des Ministeriums Arbeits-
gruppen von Beamten, Praktikern und Fachexperten zur Erarbeitung der Bil-
dungsstandards ein (Lesefähigkeit und Mathematik am Ende der Grund-
schule; Deutsch, Englisch und Mathematik am Ende der Sekundarstufe I). 
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Specht (2005) ortet für diese Jahre folgende (implizite) Prinzipien, denen die 
Entwicklungsarbeit folgte: 
• Möglichst geringe Spannungen und Konflikte zur herrschenden Schul-

kultur erzeugen; 
• aus den bestehenden Lehrplänen Kernkompetenzen destillieren; 
• Standards als „Orientierungsstandards“ benennen; 
• Hilfe für die Selbstevaluation an den Schulen; 
• Kontinuität zur bisherigen Entwicklung; 
• die Frage der Überprüfungen und Tests wurde aus der Diskussion her-

aus genommen; ebenso die Frage der Anwendung in der Praxis (vgl. 
Specht 2005). 

 
Dem Motto folgend „Wer aufhört, besser zu werden hat aufgehört, gut zu 

sein“ hat das zuständige Ministerium im Jahr 2003 mit der Einsetzung der 
„Zukunftskommission“ eine Qualitätsoffensive gestartet – mit dem Ziel, die 
Qualifikationen und Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler nachhaltig 
zu verbessern die Zukunftschancen der kommenden Schülergenerationen zu 
sichern. Die Ergebnisse der PISA-Studie hatten deutlich gemacht, dass „Input-
Steuerung“ allein nicht zu den erwünschten Ergebnissen im Bildungssystem 
führt; aus diesem Grund wurden/werden auch in Deutschland, in der Schweiz 
und in vielen anderen europäischen Staaten Standards erarbeitet.  

Zu unterscheiden ist zwischen den Standards, die für den Unterricht eine 
Norm setzen und Orientierungscharakter haben, und einer Standardüberprü-
fung (Test), die an den Schnittstellen der 4. u. 8. Schulstufe stattfindet und den 
erreichten Leistungsstand misst.  

Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen Schüler/innen bis zu 
den sog. „Nahtstellen“ vierte Klasse Volksschule und vierte Klasse Haupt-
schule oder Allgemeinbildende höhere Schule (AHS) in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch erworben haben sollen.  
 

Bildungsstandards: 
• konzentrieren sich auf die Kernbereiche eines Unterrichtsfaches und be-

schreiben die erwarteten Lernergebnisse; 
• legen besonderen Wert auf den nachhaltigen Erwerb der Grundkompetenzen; 
• formulieren Aufgaben auf mittlerem Niveau;  
• nehmen den Erweiterungsbereich auf der Sekundarstufe I aus; 
• bieten Lehrerinnen und Lehrern Freiraum, auf die jeweiligen Erfordernis-

se in der Klasse individuell einzugehen (Methodenfreiheit der Lehrerinnen 
und Lehrer bleibt gewahrt).  

 

Bildungsstandards bedürfen einer laufenden Überprüfung, damit sie auch 
im Sinne der Qualitätsentwicklung wirksam werden können. Expertengrup-
pen entwickeln entsprechende Aufgabensammlungen und Tests für die 4. 
und 8. Schulstufe. Die Ergebnisse dieser Tests sind für die Bildungspolitik 
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von großer Bedeutung, da sie die Weiterentwicklung von Qualität an den 
Schulen transparent machen. Die Bildungsstandards etablieren auch neue For-
men der Vergleichbarkeit von Lernergebnissen und der Rechenschaftsle-
gung im österreichischen Bildungssystem: Nicht nur der aktuelle Stand wird 
beschrieben, auch Hinweise auf notwendige Weiterentwicklungen für das 
Bildungssystem sind abzulesen (vgl. bm:bwk 2004).  

Eine negative Abgrenzung dient zum besseren Verständnis der Bildungs-
standards; sie: 
• legen nicht fest, was guter Unterricht ist; sie beeinflussen den 

Unterricht indirekt durch einen pädagogischen Orientierungsrahmen 
und den Blick auf Lernergebnisse (Outcome); 

• reglementieren nicht das Lehren und Lernen und auch nicht den 
Prozess der schulischen Bildung; 

• heben die pädagogische Verantwortung für Lehren und Fördern, Fordern 
und Bewerten nicht auf;  

• liefern keine erschöpfende Beschreibung von Bildungszielen, sondern 
definieren Grundkompetenzen; 

• tangieren die autonomen Entwicklungsmöglichkeiten 
(Schwerpunktbildung, Schulprofil etc.) der Einzelschule nicht; 

• sind kein Instrument für ein Qualitätsranking, sondern ein Hilfsmittel für 
die Selbstbewertung und Orientierung von Schulen und Lehrer/inne/n; 

• sind kein Ersatz für die Leistungsbeurteilung oder die Einstufung in 
Leistungsgruppen.  

 
4. Bildungsstandards in den Pilotphasen 

 

Im Sommer 2002 wurden die ersten Arbeitsentwürfe einer Gruppe von 
Expert/inn/en vorgelegt. Die überarbeiteten Entwürfe wurden im Herbst 
2003 an 18 Pilotschulen der 8. Schulstufe, und im Sommersemester 2004 
auch an mehr als 30 Volksschulen, in einer sog. Pilotphase I (bis Juni 2004) 
überprüft und durch das Zentrum für Schulentwicklung in Graz einer Eva-
luation unterzogen. In einer mehrjährigen Pilotphase II (beginnend mit dem 
Schuljahr 2004/ 05) wurden die Entwürfe in allen Bundesländern erprobt. 
Nach Ablauf der Pilotphase (2008) ist geplant, jährlich Standardüber-
prüfungen für einen zufällig ausgewählten Teil der Schülerinnen und 
Schüler der vierten und achten Schulstufe durchzuführen (betroffen davon 
sind 30 % der Schulklassen auf der 4. und 8. Schulstufe, davon auf der 4. 
Schulstufe je 15 % in Deutsch oder Mathematik und auf der 8. Schulstufe je 
10 % in den Fächern Deutsch, Englisch oder Mathematik, wobei pro Schule 
jeweils ein Fach getestet wird). 
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5. Bildungsstandards des Bundes vs. Bildungsstandards des 
Stadtschulrats für Wien 

 

Gröpel, Landesschulinspektor für die allgemeinen Pflichtschulen, be-
schreibt fünf Unterschiede der „Wiener Standards“ gegenüber den „Bundes-
standards“; diese betreffen (vgl. SSRfW 2004): 
• die Schulstufen: Das Wiener Modell sieht nicht nur Standards für die 8. 

(4.) Schulstufe vor, sondern Standards bzw. Konkretisierungen, die von 
der 5. bis zur 8. Schulstufe aufbauend formuliert sind. Der pädagogis-
che Weg der Lehrer/innen soll damit unterstützt werden (Grundlage für 
lernzielorientierte Beurteilung). Insgesamt orientieren sich die Wiener 
Bildungsstandards noch stärker an den gültigen Lehrplänen; 

• die Kompetenzstufen: Die Bundesstandards liegen in 3 Kompetenzstu-
fen vor, die sich an den Leistungsgruppen orientieren. Eine Unterschei-
dung von Leistungsniveaus zur Ausweisung qualitativer Unterschiede 
der Erfüllung der Standards sieht Wiener Konzept nicht vor, da 
Schwierigkeit durch vielfältige Faktoren bestimmt wird und eine strikte 
Zuordnung zu starren Leistungsgruppen nicht den pädagogischen 
Intentionen eines individualisierenden Unterrichts im Sinne des Wiener 
Schulwesens entspricht; 

• fächerübergreifende Kompetenzen: Wiener Standards formulieren auch 
Standards für das Lern- und Arbeitsverhalten und für die „Dynamischen 
Fähigkeiten“;  

• die Wiener Standards wollen den Handlungsspielraum der Lehrer/innen 
nicht durch Vorgabe konkreter Beispiele einschränken; eine Sammlung 
von Beispielen zur Umsetzung der Standards soll aus der praktischen 
Arbeit an den Schulen erwachsen; 

• die Wiener Bildungsstandards unterstützen und konkretisieren die Bun-
desstandards (vgl. SSRfW 2004, S.6f.) 

 
6. Dynamische Fähigkeiten, Lern- und Arbeitsverhalten – 
Besonderheiten der Wiener Standards 

 

Im Österreichischen Lehrplan der Sekundarstufe I wird unter den Aufga-
benbereichen der Schule auf die sog. „dynamischen Fähigkeiten“ verwiesen; 
gemeint ist „die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 
mit anderen zu kooperieren, Initiative zu entwickeln und an der Gestaltung 
des sozialen Lebens innerhalb und außerhalb der Schule mitzuwirken ...“. 
Nach Klippert (1996ff.) umfassen die dynamischen Fähigkeiten Methoden-
kompetenz, Kommunikationskompetenz und Teamfähigkeit. Zu diesen 
Teilbereichen wurden 18 fachneutrale Bildungsstandards formuliert (wort-
ident für die fünfte bis achte Schulstufe) – sowohl aus der Sicht der 
Lehrer/innen als auch aus der Sicht der Schüler/innen. 
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Die Standards für das Lern- und Arbeitsverhalten entstanden in Koopera-
tion von Vertreter/inne/n der Pflichtschule und der berufsbildenden höheren 
Schulen – ausgehend von der Tatsache, dass unzureichende Arbeitshaltung 
bei Pflichtschulabgänger/innen z.T. als Grund für Schwierigkeiten beim 
Übertritt vermutet werden (s. Abschnitt 2). 

Die Lernzielformulierungen für die Bereiche Lern- und Arbeitsverhalten 
lassen erwarten, dass 
• diese nachdrücklich zum Bestandteil des Unterrichts werden; 
• den Schüler/nne/n verdeutlicht wird, was in diesem Bereich von ihnen 

erwartet wird, da die Inhalte konkret thematisiert und reflektiert werden 
können; 

• die Schüler/innen angeleitet werden im Bezug auf das Lern- und 
Arbeitsverhalten Selbstkritik zu entwickeln (vgl. SSRfW 2004, S. 12f.).  

 
7. PISA und Bildungsstandards im Vergleich  

 

Beide Instrumentarien, sowohl die PISA-Studie als auch die Bildungs-
standards sind Regelstandards, die erwartete Kompetenzen von Schüler/inne/n 
an bestimmten Stellen des Bildungsweges zum Ausdruck bringen. Beide er-
fassen beispielsweise die mathematische Grundbildung: Von der Rechen-
fertigkeitsorientierung bis zur Problemlöse-Orientierung.  

Sowohl PISA als auch die Bildungsstandards basieren auf Tests, die mit 
unterschiedlichen Antwortformaten arbeiten. Beide Instrumentarien dienen 
der Systemevaluation, dem sog. „Monitoring“ (vgl. Lucyshyn 2006, in: 
Kubinger et al. 2006). 

Im Kontext internationaler Leistungsvergleiche (PISA, TIMSS) wird in 
Österreich häufig auf das gute Abschneiden – beispielsweise der finnischen 
Probanden – verwiesen, das mit dem dort etablierten Gesamtschulsystem in 
Beziehung gebracht wird, das – im Gegensatz zu horizontal gegliederten Sys-
temen – besser imstande sei, alle Kinder optimal zu fördern (s. Pkt. 9). 

Die folgende Übersicht veranschaulicht Unterschiede zwischen beiden 
Testinstrumentarien hinsichtlich der bildungstheoretischen Orientierung (1), 
der Vergleichbarkeit (2) und der Ergebnisrückmeldung (3): 
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 PISA Österreichische Bildungsstandards 
1 Der Schwerpunkt liegt auf der 

funktionalen Anwendung von 
Kenntnissen in ganz unterschiedlichen 
Kontexten. Lehrpläne beteiligter Länder 
werden nicht berücksichtigt. 

Lehrplan: Bildungs- und Lehraufgabe, 
vorgeschriebene Inhaltsbereiche und das 
jeweilige Kompetenzmodell 

2 international innerhalb des österreichischen 
Bildungs-wesens im Bezug auf 
verschiedene Aspekte (schularten-
spezifisch – VS, AHS, HS); bei der HS: 
zwischen den Leistungsgruppen; 
regional, nach Bundesländern; Schulen, 
Lehrer/inne/n, Schüler/inne/n. 

3 Keine Begleitung für die Schulen Begleitung (für die Schulen) 
vorgesehen. Schüler/innen erhalten eine 
Ergebnisrück-meldung (Stärken und 
Schwächen werden so detailliert 
dargestellt, dass ein allfälliger 
Förderbedarf aufgezeigt werden kann).  
Spezielle Fortbildungs- und 
Unterstützungs-angebote für 
Lehrer/innen in Vorbereitung. 

 

8. Kritische Stimmen in Kreisen der Lehrer/innen – Stadtschulrat beruhigt 
 

„Lehrer gegen Bildungsstandards“ meldet die Tageszeitung „Der Standard“ 
am 30.11.2006 – „Laut Studie kein besserer Unterricht – Auch Schuldirek-
toren negativ eingestellt – Pädagogen an Pilotschulen noch kritischer“. 
Laut einer Studie des Bildungswissenschafters und Lehrers Rudolf Beer 
stehen Lehrer/innen und Schuldirektor/inn/en den geplanten Bildungs-
standards vorwiegend negativ gegenüber. „Nach Ansicht der knapp 900 
befragten Wiener Pädagogen garantieren die Standards keinen besseren 
Unterricht, leisten keinen Beitrag zu einer angstfreien Schule, treiben die 
Qualitätsentwicklung nicht voran und tragen nicht zu mehr Transparenz 
schulischer Arbeit bzw. zur Professionalität der Lehrer bei. ... Mehr als 
drei Viertel der Lehrer gaben an, dass die Standards die Bildungschancen 
der Schüler nicht oder kaum verbessern werden, 87 % bezweifelten, dass 
die Schüler dadurch besser lernen. 82 % lehnten die Aussage, dass 
Bildungsstandards die Unterrichtsqualität verbessern, ab. Immer noch 
mehr als die Hälfte meinte, dass Bildungsstandards die Qualitätsentwick-
lung an den Schulen nicht vorantreiben würden. ... Außerdem zeigte sich, 
dass alle Lehrergruppen den Bildungsstandards distanziert gegenüber 
standen: Hauptschullehrer waren dabei am skeptischsten, AHS-Lehrer 
vergleichsweise am aufgeschlossensten. Etwas weniger kritisch, allerdings 
ebenfalls mehrheitlich skeptisch zeigten sich die Schuldirektoren. Keinen 
Einfluss auf die Ergebnisse hatte dagegen das Alter der Lehrer. ... Man-
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gelnde Information über die Standards sind offenbar nicht der Grund für 
die Ablehnung: Lehrer an Pilotschulen, an denen die Standards bereits 
erprobt werden, sind nämlich sogar noch kritischer. Die negative Haltung 
der Pädagogen zeigt sich auch an der geringen Bereitschaft zur Mitarbeit 
bei der Implementierung der Standards – rund 70 % gaben an, diese nicht 
oder nur gering unterstützen zu wollen“ (Der Standard v. 30.11.2006). 

Gröpel (vgl. SSRfW 2004) sieht die Bildungsstandards „in erster Linie 
als ein Instrument für die Überprüfung des Lernfortschritts der eigenen 
Schüler/innen“ an, dahin gehend „wie weit die gesetzten Ziele – der Erwerb 
bestimmter Kompetenzen fachspezifisch und fachübergreifend – erreicht 
wurden.“ Das Wiener Modell betont das Primat der Selbstevaluation. 
Keineswegs soll die Entwicklung dahin gehen, „dass anschließende Ver-
öffentlichungen und Rankings erfolgen. „Benchmarking – also der 
Vergleich der Schulstandorte untereinander – erscheint angesichts der 
unterschiedlichen Schülerpopulationen in Stadt und Land als auch ange-
sichts der gravierend differenten Anteile etwa von Schüler/inne/n mit nicht-
deutscher Muttersprache mehr als problematisch...“ (Gröpel, in: SSRfW 
2004, S. 7). 
 
9. Gesamtschule in Sicht? 

 

Bis die Standards zu einem selbstverständlichen Element der Qualitäts-
entwicklung werden, das nachhaltig im Unterricht wirksam wird und zur 
Optimierung des pädagogischen Handelns beiträgt, ist sicher noch ein 
weiter Weg.  

In jedem Fall würden Bildungsstandards jedoch zeigen, was die Schul-
noten in Richtung Leistung bedeuten, speziell an der Nahstelle „Grundschule 
– Hauptschule“ bzw. „Grundschule – Allgemeinbildende höhere Schule 
(AHS)“, wo die Auslese de facto bereits bei den neuneinhalbjährigen 
Schüler/inne/n erfolgt und Kinder mit einem „Befriedigend“ gleichsam 
chancenlos auf einen Platz in die AHS sind (vgl. Der Standard v. 16. 2. 
2007). Der immense Druck, der auf Kindern, Lehrer/inne/n und Eltern 
durch die Benotung im Halbjahreszeugnis der 4. Klasse lastet, könnte mit 
Hilfe der Bildungsstandards gemildert werden. 

Die Übertrittsproblematik an der Nahtstelle „Grundschule – Sekundar-
stufe I“ hat nicht nur die Diskussion um Bildungsstandards und die Not-
wendigkeit einer stärkeren Ergebnisorientierung der österreichischen Schule 
ins Bewusstsein gerufen, sondern gleichzeitig die Gesamtschuldiskussion 
wieder in Gang gebracht. Nach der Grundidee der Gesamtschule sollen 
Kinder nicht zu früh unterschiedliche Schullaufbahnen einschlagen. Zur 
Zeit besuchen Kinder von Akademiker/inne/n überdurchschnittlich häufig 
die Unterstufe der AHS, Kinder von Arbeiter/inne/n sind hingegen an den 
Hauptschulen überrepräsentiert. Gesellschaftspolitisch zielt die Gesamtschule 
auf bessere Chancengleichheit ab, pädagogisch-schulorganisatorisch gese-



 44 

hen setzt man in der gemeinsamen Schule auf „innere Differenzierung“, die 
es ermöglicht Lerndefizite durch individuelle Förderung innerhalb der 
Gruppe auszugleichen (vgl. Der Standard v. 12. 2. 2007).  

An kritischen Stimmen mangelt es nicht und die Frage der Gesamtschule 
wird – wie bereits vor 30 Jahren – politisch höchst kontroversiell diskutiert. 
Gemäß einer Umfrage des Klagen – furter Humaninstituts vom Mai 2007 (n 
= 830) sind 38 % der österreichischen Bevölkerung für die Einführung einer 
gemeinsamen Schule der Sechs- bis 15-Jährigen. Ein Drittel der Befragten 
antwortete mit „Weiß nicht“. Gegen die Gesamtschule sprachen sich 29 % 
aus. Eltern befürchten einen hohen Ausländeranteil (81 %), gleich drei 
Viertel befürchten zu wenig Förderung für Begabte. Andererseits erwarten 
62 %, dass die Kinder in der neuen Schulform ein „soziales Klima schaffen 
lernen und andere verstehen lernen“ (vgl. Der Standard v. 9.5.2007). 
Während zum Thema Gesamtschule zahlreiche Online-Votings laufen, krei-
sen die Gespräche der Politiker/innen um Fragen der Bezeichnung 
„Gesamtschule“ vs. „Gemein-schaftsschule“. Profunde inhaltliche Disku-
ssionen und die Schaffung sinnvoller Konzepte für die Ausbildung der 
Lehrer/innen für die Schulen der 10- bis 14-Jährigen lassen bislang (Ende 
des Schul-/Studienjahres 2006/07) allerdings keine Konturen erkennen! 
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REALIZA�NÍ FÁZE KURIKULA A JEHO OBSAHOVÁ 
DIMENZE NA P�ÍKLADU JAZYKOVÉ VÝUKY 

 

V�ra Janíková  
 

Anotace: Moderní vzd�lávací standardy pro základní vzd�lávání vyžadují i mo-
dernizaci kurikula. Hledání jeho optimální podoby odpovídající pot�ebám sou-
�asné spole�nosti i pot�ebám žák� daného v�ku pat�í k aktuálním pedagogickým 
témat�m. Výsledky odborných diskusí ukazují, že konstitutivní (projek�ní) fáze 
modern� koncipovaného kurikula pro základní školu nabývá z�eteln�jších kontur, 
reflektuje a implementuje nejnov�jší v�decké poznatky i požadavky mimoškolní 
reality. Otázkou z�stává, jak je na tyto zm�ny p�ipravena škola, zejména pak 
u�itel. V p�ísp�vku se proto zamýšlíme nad realiza�ní fází kurikula, která se nám 
jeví jako jedna z nejzávažn�jších pro úsp�šnou realizaci cíl� i obsah� formulova-
ných ve fázi projek�ní a velmi úzce souvisí s metodicko-didaktickou p�ipraveností 
u�itele. V návaznosti na rozvoj klí�ových kompetencí žáka, jimž je v nových vzd�-
lávacích standardech p�ipisována zásadní pozornost a jejichž utvá�ení a rozvoji 
má základní vzd�lávání napomáhat, jsme se v nevelké výzkumné sond� zam��ili 
na to, jak je budoucí u�itel n�meckého jazyka ve fázi své vysokoškolské p�ípravy 
s t�mito požadavky konfrontován a p�ipravován uplat�ovat je ve své eduka�ní 
praxi. Jak konkrétní m�že toto uplatn�ní v praxi probíhat, ukazuje v záv�ru re-
flexe žák� základní školy, jež se pod vedením studentky provád�jící svou pedago-
gickou praxi zú�astnili mezinárodního projektu. Reflexe byly zam��eny zejména 
na rozvoj klí�ových kompetencí pomocí této výukové metody.  
 
Abstract: The modern educational standards for primary education require 
modernisation of the curriculum. Therefore, searching for its optimal form cor-
responding with the needs of the modern society and the needs of pupils belongs 
to current issues in educational science. Results of scholarly discussions show 
that the project stage of the modern primary school curriculum reflects and im-
plements latest scientific findings and requirements of out-of-school reality. The 
question is how the school and particularly the teacher is ready for these chan-
ges. In this paper we consider the implementation stage of the curriculum which 
seems to be crucial for successful implementation of the aims and content defined 
in the project stage and is closely associated with the methodological skills of the 
teacher. In the context of the development of the key competences of pupils we 
carried out an investigation focused on how a student teacher of German is con-
fronted with these requirements in his/her university studies and prepared to 
apply them in teaching practice. Reflection of pupils who participated in an 
international project under the guidance of a student teacher are presented. The 
reflections were focused mainly on the development of the key competences using 
the given teaching method. 
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K obsahové dimenzi kurikula 
 

V souvislosti s výzkumnou sondou a hlubším zamyšlením se nad pro-
jektovou a realiza�ní formou jazykového kurikula považujeme za pot�ebné 
se na tomto míst� zmínit o otázkách spojených s kategorií obsahu vzd�lá-
vání. Janík (2005, s. 230) upozor�uje na fakt, že výzkumy týkající se kate-
gorie obsahu chápou tento �asto zúžen�. N�kdy je v nich možné spat�it 
pouze potenciální znalosti a málo reflektují dovednosti, kompetence �i jiné 
dispozice žák�, které jsou rovn�ž velmi významné a které lze chápat jako 
další zp�soby uskute��ování vzd�lávacího obsahu. Zárove� autor zd�raz-
�uje, že „...klí�ový je v t�chto souvislostech vztah mezi kurikulárním obsa-
hem jako daností a realizací obsahu ve výuce, která sm��uje k znalosti �i k 
jiné dispozici žáka“.  

Je nepochybné, že podstatou kurikula je obsah vzd�lávání, výb�r opti-
málního u�iva. V souvislosti s úvahami o kurikulu se však objevuje celá 
�ada dalších otázek, spojených nap�íklad se zastoupeních jednotlivých vy-
u�ovacích p�edm�t� v u�ebním plánu a jejich pojetí �i do jaké míry a jak se 
zde explicitn�ji projevuje rozvoj kompetencí.  

V rámci jazykové výuky hovo�íme o dvou typech kompetencí: 1. o jazy-
kové kompetenci (znalosti jazyka) a 2. o kompetencích v obecném smyslu, 
tedy kompetencích klí�ových klí�ových tak, jak jsou definovány v Rám-
covém vzd�lávacím programu pro základní vzd�lávání (tzv. jiné dispozice). 

Vzhledem k p�edpokládaným jazykovým kompetencím pozorujeme, že 
Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lávání hovo�í o tom, že mo-
derní spole�nost vyžaduje od absolventa základní školy ovládnutí již dvou ci-
zích jazyk�. S ohledem na rezultátovou fázi jazykového kurikula je tento 
požadavek vzhledem k dosažení jazykové kompetence formulován tak, že 1. 
cizí jazyk bude osvojen na úrovni A2 Spole�ného evropského referen�ního 
rámce pro jazyky1, 2. cizí jazyk pak na úrovni A1 tohoto rámce.  

Potud jsme hovo�ili o rozvoji jazykových kompetencí. Ale jak uvád�jí 
nejnov�jší pedagogické dokumenty (RVP ZV), je t�eba, aby žáci b�hem 
svého základního vzd�lávání získali a postupn� zdokonalovali ur�ité kom-
                                           
1 Spole�ný evropský referen�ní rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní 
(lingvistické, sociolingvistické, pragmatické) a všeobecné (p�edpokládající znalost socio-
kulturního prost�edí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem hovo�í) jako cílové 
kompetence jazykové výuky. Úrove� A2: Rozumí v�tám a �asto používaným výraz�m 
vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprost�edn� týkají (nap�. základní informace o 
n�m/ní a jeho/její rodin�, o nakupování, místopisu a zam�stnání). Dokáže komunikovat pro-
st�ednictvím jednoduchých a b�žných úloh, jež vyžadují jednoduchou a p�ímou vým�nu 
informací o známých a b�žných skute�nostech. Umí jednoduchým zp�sobem popsat svou 
vlastní rodinu, bezprost�ední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhav�jších pot�eb. 
Úrove� A1: Rozumí známým každodenním výraz�m a zcela základním frázím, jejichž cílem 
je vyhov�t konkrétním pot�ebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí p�edstavit sebe a 
ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, nap�. o míst�, kde žije, 
o lidech, které zná, a v�cech, které vlastní, a na podobné otázky umí reagovat. 
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petence, které jsou pro jejich úsp�šné pracovní za�azení do této spole�nosti 
nezbytné. K hlavním cíl�m základního vzd�lávání formulovaným v RVP 
ZV pat�í umožnit žák�m osvojit si strategie u�ení a motivovat je pro celo-
životní u�ení. A jak m�že p�isp�t u�itel ve výuce? Mimo jiné tak, že se 
cílen� zam��í na rozvoj žákovy kompetence k u�ení a nabízí žák�m pro 
jejich efektivní u�ení vhodné zp�soby, metody a strategie, aby se žáci po-
stupn� u�ili plánovat, organizovat a �ídit vlastní u�ení. Dále pak ve výuce 
používá takové výukové metody, které žák�m umož�ují samostatn� vyhle-
dávat a t�ídit informace a na základ� jejich pochopení, propojení a syste-
matizace je efektivn� využívat v procesu u�ení, tv�r�ích �innostech i prak-
tickém život� (srov. Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lá-
vání). Tímto zp�sobem je u žáka posilována motivace k celoživotnímu 
vzd�lávání a rozvíjena jeho schopnost samostatn� (autonomn�) získávat 
nové znalosti a rozvíjet své dovednosti. To vše platí i pro osvojování cizích 
jazyk�.  
 
Realiza�ní fáze kurikula  

 

Vzhledem k danému p�ísp�vku o jazykovém kurikulu se nám jeví pro 
následující rozvahu relevantní zmínka o možném chápání kurikula. Vyhá-
zíme zde ze dvou pojetí, a to pojetí Ma�áka (2006) a pojetí Pr�chy (2006). 
Ma�ák2 (2006, s. 26) vnímá kurikulum „...jako dynamický proces, který se 
zákonit� vyvíjí a m�ní v souvislosti s p�sobícími vlivy v situacích, jimiž pro-
chází. V tomto procesu lze rozlišit dv� základní fáze, a to fázi konstitutivní3 
a fázi realiza�ní, které se na jedné stran� od sebe liší, na druhé stran� jsou 
vzájemn� propojené a vzájemn� se ovliv�ují“.  

A práv� realiza�ní fáze má v kone�ném výsledku velmi d�ležitý podíl na 
uskute�n�ní a realizaci stanovených výchovných i vzd�lávacích cíl�. Nebo	 
v této fázi jde v�tšinou o zm�ny metodického rázu, „...které vždy byly do-
ménou pedagogické praxe“ (Ma�ák 2006, s. 26) a práv� pedagogická praxe 
– tedy dob�e p�ipravený, materiáln� zabezpe�ený a motivovaný u�itel, 
školní prost�edí a atmosféra školy stejn� jako její materiální vybavení 
mohou spole�n� s p�íznivými spole�enskými podmínkami se m�že stát 
zárukou pro kvalitní výuku vedenou v duchu stanovených výchovných i 
vzd�lávacích cíl�.  

Pr�cha (1983, 2006) se zamýšlí nad modelem, který by vhodn� reprezen-
toval formy existence kurikula pro ú�ely empirického zkoumání a v této 
souvislosti hovo�í o variabilním pojetí kurikula, podle n�hož kurikulum 
                                           
2 Z hlediska uplatn�ní filosofického hledání a zkoumání v rámci kurikula pro ZŠ hovo�í 

Bauman (2006) o t�ech dimenzích kurikula: 1. dimenze ideová, 2. dimenze obsahová, 3. 
dimenze organiza�ní a metodická.  

3 Konstitutivní fáze jazykového kurikula byla blíže osv�tlena v souvislosti s �ešením daného 
projektu v �lánku V. Janíkové (2006) nazvaném Jazykové vzd�lávání a jazykové kuriku-
lum na po�átku 21. století.  
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existuje nikoli jakožto n�jaký statický fenomén, nýbrž je to jev, který je svou 
povahou prom�nlivý: Nejprve m�že být konstruován jako ur�itá idea �i 
vize, ale pak se v pr�b�hu svého fungování postupn� transformuje do r�z-
ných podob, jež jsou vzájemn� odlišné. Na tomto základ� pak vymezuje p�t 
forem existence kurikula: 
1. koncep�ní (ideová) forma kurikula 
2. projektová forma kurikula 
3. realiza�ní forma kurikula 
4. rezultátová forma kurikula 
5. efektová forma kurikula (více Pr�cha 2006, s. 114-115) 

 
Realiza�ní fáze kurikula a výukové metody 

 

Jak uvádí Ma�ák (2005), má pro realizaci cíl� základní školy prvo�adý 
význam komunikace u�itele a žák�. Upozor�uje na fakt, že �etná šet�ení 
pr�b�hu výuky na školách zjiš	ují, že instrumentárium používaných výuko-
vých metod je ješt� stále pom�rn� chudé, že stále p�evládá frontální výuka. 
Toto p�esv�d�ení bylo do jisté míry potvrzeno �ástí výzkumu realizo-
vaného s cílem zjistit variabilitu výukových forem v cizojazy�né výuce na 
�eské škole, které provedla V�ra Janíková (více Janíková, Vl�ková 2006). 
Mezi sledované výukové formy pat�ila frontální výuka, práce ve skupinách, 
práce ve dvojicích a samostatná práce. Na základ� tohoto šet�ení se také 
potvrdilo vysoké zastoupení frontální výuky ve zkoumaných hodinách 
cizích jazyk�, což m�že na první pohled p�sobit negativn�. Nicmén� je na 
tomto míst� t�eba upozornit na ur�itá specifika jazykové výuky, zejména 
pak na d�lení t�íd. Pozorované jazykové „t�ídy“ (spíše však skupinky) m�ly 
pr�m�rn� 13 �len�, takže frontální výuka v této podob� bude pravd�podob-
n� mít výrazné rysy skupinové práce.  

Pro realizaci cíl� moderního jazykového kurikula je t�eba však v�novat ve 
výuce mnohem v�tší pozornost i jiným, komplexn�jším metodám, p�i nichž se 
žáci aktivn� a samostatn� zapojují do �ešení p�im��ených problémových 
situací, které postupn� v podob� zajímavých projekt� p�ekonávají izolovanost 
školního sv�ta od života spole�nosti (srov. Ma�ák 2005).  

Za jednu z komplexních výukovych metod, která velmi výrazným zp�so-
bem pozitivn� ovliv�uje práv� komunikaci mezi u�itelem a žákem a p�ispí-
vá k rozvoji žákovských kompetencí, jež žák�m umož�ují nau�it se samo-
statn� vyhledávat a t�ídit informace a na základ� jejich pochopení, propo-
jení a systematizace je efektivn� využívat v procesu u�ení, tv�r�ích �innos-
tech i praktickém život� považujeme metodu projektovou. Vzhledem k ja-
zykové výuce zaznamenává její uplat�ování nejen v �eské ale i v zahrani�-
ní škole jisté deficity (viz napr. Janíková 2007). Nechceme v žádnem p�ípa-
d� její roli p�ece�ovat, nicmén� v souvislosti s realizací inovovaných obsa-
h� (jazykového) kurikula ji považujeme za velmi p�ínosnou a efektivní. 
Nebo	 žák v projektové výuce vystupuje ze své tradi�ní pasivn� receptivní 
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role, sám se aktivn� podílí na u�ebních �innostech, osvojuje si r�zné kom-
petence a u�í se je používat. Ke kompetencím, jež se p�i práci na projektu 
obzvlášt� da�í rozvíjet, pat�í: 
• sociální a personální kompetence (schopnost spolupracovat v 

týmu/skupin�), 
• komunikativní kompetence (p�i získávání a udržování kontakt�, p�i 

spole�ném vytvá�ení produktu, p�i diskusích o jeho výsledku), 
• pracovní kompetence (schopnost organizovat práci již ve fázi 

plánování, schopnost vytvo�it produkt – text, videonahrávka, reportáž, 
webová stránka apod.), 

• schopnost sebehodnocení a sebereflexe, reflexe celého pracovního 
postupu, 

• kompetence k �ešení problém�,  
• kompetence k u�ení (žák si m�že vybrat a využít pro efektivní 

projektovou práci vlastní metody a strategie), 
• didaktická kompetence (žák se v �ad� situací ocitá v roli u�itele, nap�. 

p�i prezentaci projektu) (srov. Janíková 2007). 
 

Aby realiza�ní a rezultátová fáze co nejvíce korespondovala s fází koncep�ní 
a projektovou, je t�eba vytvo�it pot�ebné podmínky. K nejd�ležit�jším pat�í 
dob�e p�ipravený u�itel, který je schopen ideu daného kurikula realizovat ve své 
pedagogické praxi. Proto je t�eba, aby již b�hem svého vysokoškolského studia 
byl v co nejširších souvislostech seznamován s aktuálními požadavky eduka�ní 
praxe i teoretickými východisky sou�asných trend� v oblasti pedagogiky, psy-
chologie, psychologie u�ení, obecné i oborové didaktiky apod. Ukazuje se 
však, že bez užší sou�innosti nejen mezi pedagogicko-psychologickými v�dami 
a oborovou didaktikou, ale i mezi oborovou didaktikou a studijními p�edm�ty 
daného oboru stejn� jako mezi vysokoškolským pracovišt�m a školou je obtíž-
né napl�ovat cíle modern� pojatého kurikula v eduka�ní praxi. 

Jak m�že projektová výuka p�isp�t k rozvoji klí�ových kompetencí, nasti-
�ují v následující kapitole výsledky dvou výzkumnych sond provedených u 
dvou cílových skupin: student� oboru u�itelství n�m�iny a žák� u�ících se 
n�m�inu jako druhý cizí jazyk v 8. t�íd� základní školy.  

 
Výzkumné šet�ení u student	 

 

V reakci na tyto deficity byl na kated�e n�meckého jazyka PdF MU p�ed 
n�kolika lety zaveden jako jeden ze studijních p�edm�t� „Projekt a reálie 
n�mecky mluvících zemí“. Výuka je dvousemestrální, je úzce propojena s 
p�edm�tem „Jazyková cvi�ení“ a „Didaktika n�m�iny“ a zárove� vychází z 
teoretických znalostí o projektové metod�, jež studenti u�itelského studij-
ního programu získali v pedagogických disciplínách. St�ídá se v ní kontakt-
ní a bezkontaktní forma výuky (konzultace s vyu�ujícím).  
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Studenti mají možnost si b�hem dvou semestr� sami vyzkoušet, co zna-
mená práce na projektu, projít si všemi fázemi projektové práce (plánování, 
vyhledávání, t�íd�ní a zpracování informací, vytvo�ení produktu, prezen-
tace, evaluace), poznat úskalí i výhody týmové práce a tím zp�sobem se 
lépe p�ipravit na uplat�ování této výukové metody ve vlastní praxi.  

V rámci prezentací jednotlivých projekt� probíhá ústní a poté i písemná 
evaluace, v níž jsou monitorovány a sebereflektovány fáze, jednotlivé akti-
vity, osobní p�ínos pro studenta i jeho budoucí pedagogickou �innost. Zís-
kané zkušenosti si pak mohou studenti následn� vyzkoušet v dalším semes-
tru b�hem své pedagogické praxe.  

V akademickém roce 2006/2007 byl pro tyto ú�ely vypracován nový 
sebereflektivní dotazník, který studenti (69 student� 4. ro�níku studia 
u�itelství n�meckého jazyka pro základní školu) vypl�ovali po ukon�ení 
práce na projektech. Dotazník m�l dv� �ásti. V první �ásti studenti vypl�o-
vali škálu pro zhodnocení stupn�/úrovn� rozvoje klí�ových kompetencí v 
n�kolika aspektech b�hem vlastní projektové práce4. Druhou �ást tvo�ily 
otázky, které studenti zodpovídali formou volných výpov�dí a jež rovn�ž 
sebereflektivn� monitorují rozvoj kompetencí, a to jazykových i klí�ových.  

Student�m bylo položeno 5 otázek, na n�ž voln� odpovídali. Následující 
tabulkový p�ehled ukazuje procentuálaní zastoupení jednotlivých katego-
riáln� zpracovaných a nej�ast�ji se vyskytujících vyjád�ení student�. Pod 
každou položkou je uvedena interpretace výsledku. 

 
P�i práci na projektu jsme se jazykov� zlepšil(a) zejména:  

 

Slovní zásobu v n�m�in�. 91% 
Písemný projev. 84% 
�tení cizojazy�ného textu. 42% 
Volný mluvní projev (prezentace). 37% 
Gramatiku. 36% 

 

Tato položka ukazuje, že po jazykové stránce studenti nejvíce oce�ují p�i 
práci na projektu možnost rozší�ení slovní zásoby v cizím jazyce, zlepšení 
cizojazy�ného písemného projevu (projekt se odevzdával v písemné podo-
b�) a zlepšení dovednosti �tení s porozum�ním. Mluvní projev si mohli pro-
cvi�it u prezentace, zde se ale ukázalo (v rozhovorech vedených p�ímo po 
prezentacích), že ne všichni ješt� chápou, že prezentace neznamená „�tení 
                                           
4 Pro porovnatelnost šet�ení obou cílových skupin, student� a žák�, uvádíme v rámci tohoto 
p�ísp�vku pouze výsledky šet�ení u student�, které poskytla druhá �ást dotazníku. První �ást, 
která byla zam��ena na stupe� rozvoje klí�ových kompetencí u student� b�hem jejich práce na 
projektu, bude zpracována pozd�ji, zárove� bude formulace jednotlivých položek podrobena 
kritické analýze, v sou�asné dob� se jedná spíše o pilotní výzkum. 
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p�edem napsaného textu“. V t�chto diskusich se �asto objevoval argument 
typu: Ale v jiných p�edmetech sta�í, když (nap�. referát) p�e�tu. 
Nejv�tším p�ínosem pro mne bylo: 

 

Nau�il(a) jsem se spolupracovat v týmu a lépe �ešit problémy. 74% 
Získal(a) jsem vlastní zkušenost s projektovou metodou 
(„Vyzkoušel(a) jsem si, jak se projekt vytvá�í, práci v týmu a 
prezentaci pro spolužáky a tím pádem bych mohla lépe poradit 
svým žák�m, když budou d�lat projekt“). 

65% 

Pracoval(a) jsem na n��em, co mne zajímá. 64% 
Dozv�d�l(a) jsem se mnoho nových informací k tématu.  62% 
Vyzkoušel(a) jsem si prezentaci v cizím jazyce zajímavým 
zp�sobem p�ed širším publikem.  

47% 

Poprvé jsem prezentoval(a) s pomocí po�íta�e (power point). 36% 
Zlepšila(a) jsem se v jazyce.  32% 

 

Nejvýrazn�ji se v této položce ukázalo, že studenti jsou málo vedeni k 
týmové práci a tuto zkušenost ozna�ují jako jeden z nejvýznamn�jších p�í-
nos�. Stejn� tak si vysoce cení toho, že si projektovou práci mohli vyzkoušet 
na „vlastní k�ži“, že si mohli vybrat vlastní téma, �ímž byli mnohem více 
motivováni a více se nau�ili. Jako velký p�ínos pro sebe i vlastni eduka�ní 
�innost považují rovn�ž nové u�ební a výukové zkušenosti (nap�. prezen-
tace jinou formou apod.). 

 
 Nejv�tšími problémy p�i práci na projektu byly: 

 

V �asov� omezeném prostoru zajímavou a výstižnou formou 
projekt prezentovat. 

66% 

Výb�r, ut�íd�ní a kritické zhodnocení nalezených informací pro 
�ešení projektu. 

57% 

Dohodnout se a dodržovat �asový harmonogram práce.  55% 
Schopnost týmové práce.  43% 
Zformulovat cíl a osnovu/plán projektu. 41% 
Volba tématu. 29% 
Dodržení cíle projektu. 24% 

 

Vzhledem k tomu, že v této položce dominují problémy s prezentací, lze 
usoudit, že student�m není v rámci jejich vysokoškolského studia poskytován 
dostatek prostoru pro seznámení se a s praktickým procvi�ovaním nejr�z-
n�jších prezenta�ních forem. Stejn� tak díky druhému problematickému 
aspektu (výb�r, ut�íd�ní a kritické zhodnocení nalezených informací pro 
�ešení projektu) vyvozujeme, že studenti mají velké deficity v koncep�ní práci, 
ve schopnosti plánování i efektivního postupu práce na projektu, ale i ve 
schopnosti s co nejmenšími problémy realizovat týmovou práci.  
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Co bych p�íšt� d�lal(a) jinak: 
 

Hodn� pozornosti bych v�noval(a) p�íprav� prezentace (formy, 
�asové rozp�tí, jazyk apod.) 

77% 

Lépe bych si rozvrhl(a) �asový harmonogram práce na projektu. 58% 
Jinak bych na základ� zkušeností pohlížel(a) na týmovou práci, 
která nám d�lala problémy (rozd�lení úkol�, dodržování 
termín�, menší angažovanost n�kterých �len� apod.) 

56% 

Lépe bych si p�ipravil(a) ústní �ást prezentace.  25% 
Zvolil(a) bych lepší formu prezentace (zábavn�jší, 
interaktivn�jší apod.) 

21% 

Více �asu bych v�noval(a) volb� tématu. 18% 
Tém�� nic bych ned�lal(a) jinak. 7% 

 

V této položce se nejvýrazn�ji objevuje prezenta�ní fáze, což op�t ukazu-
je, že s prezenta�ními technikami mají studenti velmi malé zkušenosti. Zá-
rove� je zde implicitn� poukázáno na fakt, že tato otázka byla i samotným 
vyu�ujícím podcen�na v rámci p�ípravné fáze projektu. Druhou nej�ast�ji 
jmenovanou kategorií je op�t problematika skupinové práce a �asové roz-
ložení projektových �inností. 

 
Na co bych si dal(a) nejv�tší pozor p�i projektové výuce u žák� v praxi? 

 

Žáky je t�eba p�ipravit na projektovou práci (vysv�tlit, co je to 
projekt, jak mohou pracovat, jak formulovat cíle apod.) 

77% 

Upozornil(a) bych na možné problémy skupinové práce a tento 
aspekt neustále monitoroval(a). 

63% 

P�edevším v pr�b�hu práce na projektu bych žáky vedla(a) k 
tomu, aby byli schopni vybrat informace nejd�ležit�jší, které se 
vztahují k �ešení projektu. 

59% 

Hodn� pozornosti bych v�noval(a) p�íprav� prezentace (formy, 
�asové rozp�tí, jazyk apod.) 

57% 

D�raz bych kladl(a) na pr�b�žnou „kontrolu“ (konzultace) a 
zadávání jasných instrukcí. 

41% 

S žáky bych v�noval(a) dost �asu na volbu tématu. 25% 
S žáky bych diskutoval(a) o možnostech získávání informací. 22% 

 

V poslední položce se opakují aspekty, které se jevily problematické stu-
dent�m p�i jejich vlastní projektové práci v�tšího rozsahu. Jejím cílem 
bylo, aby si studenti explicitn� uv�domili, že to, co �inilo problémy jim, m�-
že nastat i u žáku a že mohu tyto eventuální problémy formou promyšlené 
„prevence“ eliminovat.  
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Výzkumné šet�ení u žák	 
 

Vyzkoušet si projektovou práci již b�hem své pedagogické praxe ve vý-
uce n�m�iny se rozhodla jedna ze studentek b�hem své pedagogické praxe 
v 5. ro�níku. Díky svému aktivnímu p�sobení na jedné brn�nské škole s 
rozší�enou výukou cizích jazyk� jí byla nabídnuta možnost vést mezi-
národní projekt v rámci evropského programu Education Quality: INTER-
REG IIIA, na n�mž spolupracovali žáci jedné brn�nské a jedné víde�ské 
základní školy5. I ona v záv�ru pomocí sebereflektivního dotazníku tvo�e-
ného otázkami, na n�ž žáci odpovídali formou volných odpov�dí, zjiš	ova-
la u žák�, co jim práce na projektu p�inesla.  

V první �ásti m�li žáci m�li na níže uvedené škále ohodnotit v obecné 
rovin�, jak se jim projektová práce líbila:  
5 – báje�né, absolutn� p�ínosné 
4 – moc se mi to líbilo a bavilo m� to 
3 – bylo to dobré 
2 – moc m� to nebavilo 
1 – v�bec se mi to nelíbilo, nebavilo m� to 

 
Vyhodnocení ukázalo, že žáci v pr�m�ru tuto �innost ohodnotili stupn�m 

3,1. Vzhledem k tomu, že žáci na projektu pracovali p�edevším v dob� svého 
volna, že celý projekt byl pom�rn� náro�ný a b�hem práce se objevily ne�e-
kané problémové prvky (nap�. malá kooperativnost zahrani�ního partnera, 
n�kdy málo �asu na zpracování jednotlivých úkol�, neznámé a nové situace, 
jako byla role „cizojazy�ného pr�vodce“, organiza�ní náro�nost apod.), je 
možné chápat toto hodnocení jako pozitivní.  

 
Práce ve volných hodinách  

 

B�hem tzv. volných hodin (mimo �ádnou výuku) u�itelka s žáky prová-
d�la nejr�zn�jší aktivity, pomocí nichž se žáci seznamovali s r�znými for-
mami práce, vyhledávali informace a zpracovávali jednotlivé �ásti projektu 
(nap�. práce na stanovištích, na po�íta�i – internetreally a domino o Vídni, 
vytvá�ení vlastní vizitky).  

Vyhodnocení ukázalo, že žáci v pr�m�ru tuto �innost ohodnotili stupn�m 
3,5, tedy mezi moc se mi to líbilo a bylo to dobré.  
 
Jak se ti líbila práce na vytvá�ení pr�vodce Brnem pro rakouské žáky 
(plánování, sb�r informací, u�ení se nových sloví�ek a text�) Co bylo pro 
tebe lehké a co obtížné? 
                                           
5 Více diplomová práce: ŠUBRTOVÁ, J. Grenzloses Sprachenlernen“ – 
Fremdsprachenprojekt für die Unterstützung der grenzüberschreitenden Kommunikation 
der Nachbarregionen Brünn – Wien. PdF MU, 2007.  
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Pro hodnocení tohoto díl�ího projektu byla zvolena sebereflektivní for-
ma volného vyjád�ení žák� na danou otázku. Ukázala, že i když to byl úkol 
pom�rn� náro�ný, žáci jej p�evážn� hodnotili pozitivn� a ocenili, že jim to 
p�ineslo �adu nových poznatk� a zkušeností a že mohli pracovat 
samostatn�. Negativní hodnocení se objevuje zejména u žák�, kte�í jsou 
obecn� mén� motivovaní nebo mají v�tší jazykové deficity. Pro ilustraci 
uvádíme n�kolik autentických výpov�dí samotných žák�: 

• Tak toto m� bavilo, protože to jsou v�ci, které jsou zajímavé a z historie 
jsem se nau�ila tak trochu i n�co pro sebe. 

• To hledání po internetu bylo lehké, ale t�žké bylo se to nau�it a ješt� k 
tomu jsem to �íkala zpam�ti. 

• Celkem t�žké, ale byla sranda. 
• Líbilo se mi to hodn�. Sice mi dala dost práce výslovnost a nakonec se to 

moc nepovedlo a ani jsem to ne�íkala, protože jsem m�la trému. 
• Kone�n� jsem se nau�il d�lat n�co sám. 
• Moc se mn� nelíbila. 
• Byl to d�s. Vlastn� ne, byl to b�s. Asi nám to pomohlo, v�tšinu slov jsme 

nepoužili. 
• Výslovnost byla t�žká, ale kv�li nemoci jsem si to nezkoušela.  

 
Co ti p�inesla práce na pr�vodci z hlediska n�m�iny? 

Tato položka vedla žáky k zamyšlení, jak tato práce pomohla k jejich 
zlepšení se v jazyce. Nejvíce oce�ovali rozší�ení slovní zásoby, získání no-
vých sociokulturních a interkulturních znalostí a zkušeností, ale zárove� si 
uv�domovali, že mají r�zné deficity, zejména pak ve volném ústním pro-
jevu �i v týmové práci. Ne p�íliš vst�ícná spolupráce ze strany rakouských 
žák� vedla n�kdy k ost�ejší formulaci názor� na p�edstavitele této kultury, 
což je v takových p�ípadech t�eba velmi citliv� diskutovat, aby nevznikaly 
�i neprohlubovaly se p�edsudky a negativní vztahy. Op�t pro ilustraci uvá-
díme autentické výpov�di:  
• Bylo to dobré, protože jsme poznali nové zem� a mohli jsme si procvi�it 

n�m�inu. 
• Z hlediska sloví�ek jsem se n�co nau�ila. Bylo to dobré a zábavné, 

líbilo se mi to. 
• Hlavn� jsem se nau�ila nová sloví�ka a nutnost prezentovat nové v�ci. 

Poznala jsem nové lidi. 
• Moc nového mn� to nep�ineslo a zjistila jsem, že se s nimi nedá 

domluvit, jinak bych si to ur�it� užila líp. 
• Vcelku nic, protože to p�ekládala Bianka. Ale vím, jak se �ekne 

n�mecky „drak“. 
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• Ur�it� jsem se nau�ila spoustu nových sloví�ek, ale musím �íct, že jsem 
se trochu styd�la n�co �íct, protože nejsem v n�m�in� moc dobrá, ale 
snažila jsem se.  

 
Porovnej r�zné formy práce na projektu (vytvá�ení pr�vodce, p�íprava 
program� na ve�er apod.) s b�žnými aktivitami ve výuce n�m�iny? 

Na tomto míst� se jednozna�n� projevilo kladné hodnocení výukových 
metod spojených s projektovou prací. I když je jasné, že b�žná výuka m�že 
být s p�isp�ním kvalitního u�itele poutavá a motivující, ukazuje tato re-
flexe, že projektovou výuku je t�eba za�azovat, a to jako její integrální sou-
�ást, aby žáci v ní nepoci	ovali n�co mimo�ádného, ale naopak p�iroze-
ného. A jak se k této položce n�kte�í žáci vyjád�ili?  
• Bylo to voln�jší než v normální výuce. 
• V porovnání s normálním vyu�ováním to bylo velice dobré. Vyu�ování 

je nudné a tady byla alespo� legrace. 
• Výroba pr�vodce byla rozhodn� lepší. Líbilo se mn� to a bavilo m� to. 
• To bylo hodn� dobrý. 
• Byla to zábava a líbilo se mi to, týmová spolupráce moc nefungovala. 
• Mnohem lepší než u�ení.  
• Je to lepší. Protože je u toho sranda. 
• Hodn� jsem zameškala ve škole, ale to nevadí. Moc jsem se p�i projektu 

nau�ila.  
 

Zhodno� na záv�r svoji práci. Jakou známku by sis dal(a) za práci na 
projektu?  

Rozvíjení schopnosti sebehodnocení byla v záv�ru sebereflektivního 
dotazníku v�nována jedna položka, která byla formulována velmi jedno-
duše a v duchu toho, jak jsou žáci zvyklí p�ijímat hodnocení ze strany u�i-
tele, tedy známkou.  

Žáci se ohodnotili známkami v rozmezí 1 – 3. V p�ípadech kriti�t�jšího 
hodnocení pak n�kdy uvád�li d�vod, pro� by se tak hodnotili (nap�. Když 
m� to nebaví, tak moc dob�e nepracuji).  

 
Shrnutí 

 

I když ob� šet�ení (projektová práce a student, projektová práce a žák) 
nebyla provád�na ve vzájemné koordinaci, sledovala stejné cíle a v mnoha 
aspektech dospívají p�i analýze výsledk� ke stejným �i velmi podobným 
záv�r�m. Na tomto míst�je shrnujeme ve dvou zásadních bodech: 
• Projektová práce rozvíjí vsechny kompetence v jejich širokém spektru 

(kompetence sociální a personální, komunikativní a pracovní, kompe-
tence k �ešení problém� a k u�ení i kompetence didaktické), stejn� jako 
schopnost sebehodnocení a sebereflexe.  
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• Ve vyu�ovacím procesu na vysoké i základní škole existuje �ada pro-
blematických míst, zejména pak v metodicko-didaktické koncepci. Jak 
žáci, tak i studenti by m�li dostat více prostoru pro samostatnou, pláno-
vitou, reflektovanou a r�zným zp�sobem prezentovanou práci, p�i níž 
by mohli získávat nejen pot�ebné znalosti, ale i rozvíjet své schopnosti 
a dovednosti. Tento požadavek vyplývá z filozofie moderního (jazyko-
vého) kurikula i pot�eb sou�asné spole�nosti. Jen tak se mohou navzá-
jem propojit všechny fáze kurikula, od koncep�ní po efektovou.  
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ROLE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V ROZVÍJENÍ 
PERSPEKTIVNÍ ORIENTACE ŽÁK� 

Nataša Mazá�ová 

Anotace: P�ísp�vek prezentuje výsledky díl�ího pr�zkumu zam��eného na 
zjiš�ování perspektivní orientace absolvent� základní školy. Jedná se o zjiš-
�ování p�edstav žák� o jejich budoucnosti a jejich hodnotové orientaci. Se-
znamuje s východisky rozvíjení perspektivní orientace u žák� základních 
škol a s možnostmi jejich využití v u�itelské praxi. Studie je sou�ástí �ešení 
výzkumného zám�ru MSM 0021620862 U�itelská profese v m�nících se po-
žadavcích na vzd�lávání. 
 
Abstract: The article presents the results of research of secondary school lea-
vers' future time orientation. The research pays attention to pupils' ideas of 
their future and their value system. It introduces the basis of pupils' future 
time orientation development possibilities and possibilities of utilizing it in 
teaching practice. This project is a part of research programme MSM 
0021620862 – Teachers’ Profession in the Changing Requirements on Education. 
 
 
Úvodem 

 

Podn�tem ke zpracování studie se staly poznatky a zkušenosti získané 
autorkou spolu se studenty u�itelství v pr�b�hu realizace klinických semestr� 
v posledních p�ti letech.  
�ada student� se b�hem pedagogické praxe klinického semestru zam��ila 

na zjiš	ování perspektivní orientace žák� 8. a 9. ro�ník� základní školy. Stu-
denti provedli díl�í šet�ení, prost�ednictvím nichž mapují perspektivní orien-
taci žák� a na základ� výsledk� t�chto pr�zkum� p�inášíme návrhy a zamyšle-
ní pro práci sou�asné základní školy. Významným východiskem a impulzem 
pro naše úvahy je otázka, zda známe dostate�n� konkrétn� vývojov� psycho-
logickou a dobovou motiva�ní tematiku dnešních d�tí a mládeže. V centru 
naší pozornosti je žák 8. a 9. ro�níku základní školy.  

Vzhledem k tomu, že perspektivní orientaci ovliv�uje �ada faktor�, pokusili 
jsme se pohlížet na tento jev vícedimenzionáln�, tedy ne pouze v kontextu 
školy a školní práce, ale také v kontextu vlivu rodiny, mimoškolních aktivit a 
v kontextu celospole�enských jev�. Domníváme se, že poznání perspektivní 
orientace u�itelem p�edstavuje významnou složku celého motiva�ního proce-
su, kterým žáci v pr�b�hu školního vyu�ování procházejí. 
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Význam perspektivní orientace v rozvoji osobnosti žáka 
 

Problematika zám�rného a v�domého projektování životní cesty jedince je 
velmi široká a komplexní. Zam��enost osobnosti do budoucnosti, p�edjímání 
budoucího a kladení si cíl� hraje v našem život� závažnou roli a také velmi 
významn� ovliv�uje prožitek p�ítomnosti. Psychologické výzkumy potvrzují, 
že existují relativn� velké rozdíly mezi lidmi v tom, nakolik p�edjímají a uv�-
dom�le se snaží orientovat v budoucnosti. Tato skute�nost bývá �asto zp�so-
bena sníženou schopností vytvo�it si konstruktivní plány s ur�itým �asovým 
p�edstihem, ale i sníženou zp�sobilostí p�ijmout za své cíle navrhované jinými 
(Pavelková, 1990). 

Perspektivní orientaci vymezujeme jako komplexní, relativn� autonomní, 
psychický p�edpoklad k aktivní strukturaci budoucnosti (Pavelková, 1990). 
P�edpokladem perspektivní orientace je vnit�ní pot�eba jedince strukturovat 
svoji budoucnost, p�i�emž významnou roli zde hraje také �ada vn�jších �ini-
tel� – rodina, vrstevníci, spole�nost. Perspektivní orientace je nezbytným 
autoregula�ním �initelem. 

Podle Heluse „perspektivn� orientovaný jedinec projektuje z vnit�ní pot�e-
by svou vlastní budoucnost, vyty�uje si cíle, strukturuje si �as a v souladu s 
tím, co seberozvojov� plánuje, vyty�uje, p�emáhá sám sebe k vyšší rozvojové 
kvalit� své osobnosti“ (Helus, 1982). Je tedy významnou úlohou sou�asné 
školy, aby systematicky rozvíjela vztah žák� k budoucnosti. Úrove� perspek-
tivní orientace souvisí s v�kem a rozvinutá perspektivní orientace p�edpokládá 
ur�itý stupe� rozvoje dít�te jak v oblasti motiva�ní, tak kognitivní. Jinými 
slovy je t�eba dít� u�it koordinovat cíle a prost�edky, u�it p�edjímat události, 
nau�it pracovat s hypotézami, projekty a dedukcemi, které se vztahují k 
budoucnosti (Pavelková, 1990). Co to konkrétn� znamená pro motiva�ní 
oblast? Nejen ve škole ale i v rodin� je t�eba d�ti systematicky vést k vytrva-
losti v �innostech, které vedou k realizaci nejen blízkých, ale i vzdálen�jších 
cíl�. U�íme d�ti preferovat vzdálené, hodnotn�jší efekty p�ed okamžitým 
efektem menším, obecn� tedy sm��ovat jejich orientaci na vzdálen�jší cíle. To 
zárove� znamená podn�covat k hodnotným a stabilním zájm�m. Postupn� tak 
vedeme d�ti k utvá�ení pot�eby plánovat si vlastní budoucnost.  

Významný p�echod od krátkodobé k perspektivní orientaci se uskute��uje 
ve školním v�ku. D�ležité období pro rozvoj perspektivní orientace je p�ede-
vším období dospívání. Prost�edí školy je tedy velmi významným prvkem v 
utvá�ení vztahu žák� ke své budoucnosti. Tak se logicky nabízí otázka, zda 
škola dostate�n� využívá možností rozvíjet perspektivní orientaci žák�.  

V pr�b�hu našich pr�zkum� jsme se snažili hledat odpov�
 na výše polo-
ženou otázku. Teoretickými východisky našich pr�zkum� se staly práce na-
šich p�edních autor� v této oblasti: I. Pavelkové, Z. Heluse, V. Hrabala a J. 
Mareše.  
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Výsledky díl�ího výzkumného šet�ení perspektivní orientace 
žák	 8. a 9. ro�níku základní školy 

 

Cílem díl�ího výzkumného šet�ení provedeného v pr�b�hu klinického 
semestru na n�kolika pražských základních školách bylo zjišt�ní úrovn� 
perspektivní orientace žák� ZŠ. Nedílnou sou�ástí cíle bylo zmapování 
úrovn� a možností školy v rozvíjení této orientace.  

Vlastní pr�zkum byl realizován prost�ednictvím n�kolika metod. Za 
klí�ovou metodu lze považovat analýzu slohových prací žák� na témata 
„�ím bych cht�l(a) být?“ a „Jak si p�edstavuji sv�j život za 20 let?“ Další 
významnou metodou byl standardizovaný dotazník, prost�ednictvím n�hož 
jsme zjiš	ovali nejen preference samotných cíl�, ale zárove� i korelace 
mezi snahou v u�ení a dosažením p�íslušného cíle. Další metodou byl ne-
standardizovaný dotazník vytvo�ený studenty a zam��ený na zjiš	ování 
perspektivní orientace v oblasti povolání a p�edstavy o budoucím život�. 
Dotazník zárove� zjiš	oval míru vlivu v oblasti perspektivní orientace. Ne-
dílnou sou�ástí metodologického aparátu byla metoda pozorování žák� ve 
škole, rozhovory s žáky, anketní šet�ení a kazuistiky. P�i mapování perspek-
tivní orientace jsme se zam��ili p�edevším na zjiš	ování konkrétních profe-
sí, jimž by se žáci cht�li v�novat, ale také na další otázky, nap�. kým a �ím 
byli p�i svém výb�ru povolání ovliv�ováni apod.  

P�i zadávání slohové práce na téma „�ím bych cht�l(a) být“ �i „Jak si 
p�edstavuji sv�j život za 20 let?“ nebyl specifikován slohový útvar. Vzhle-
dem k tématu si žáci podle o�ekávání volili p�edevším úvahu. P�i zadání 
slohové práce jsme zd�raznili požadavek realistického p�ístupu k tématu, 
tedy, aby žáci uvád�li povolání a skute�nosti, které by opravdu cht�li vyko-
návat a události, které ve svém skute�ném život� o�ekávají. Bylo na stu-
dentech u�itelství, zda p�i analýzách slohových prací budou hodnotit práce 
také z hlediska stylistického a pravopisnou úrove�. V�tšina student� se roz-
hodla práce na základ� t�chto kritérií nehodnotit.  

 
Výsledky analýzy slohových prací 

 

Ve sledovaných skupinách cht�jí dívky nej�ast�ji vykonávat následující po-
volání: zv�roléka�ka, letuška, právni�ka, kade�nice, kosmeti�ka, vizážistka, u�i-
telka, zdravotní sestra a pracovnice v cestovní kancelá�i. Chlapci nej�ast�ji volí: 
programátor, práce na PC, právník, diplomat, politik, elektrotechnik, manažer.  

V kontextu zvolených povolání lze �íci, že u dívek výb�r povolání dokládá 
zejména snahu být prosp�šný celku, u chlapc� spíše naopak.  

Ne každý z žák� má jasnou p�edstavu o tom, jaká profese by odpovídala 
jeho schopnostem a zam��ení. �ada žák� nedokázala vyjád�it zcela konkrétn� 
povolání a opisují, co by cht�li asi d�lat, co je bude bavit. Mnozí žáci mají o 
samotném povolání velmi nereálné p�edstavy. M�žeme �íci, že obecn� v tom-
to sm�ru konstruktivn�ji uvažují dívky než chlapci. P�tina dotazovaných si 
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vybrala zcela absurdní povolání (16 % dívek a 23,8 % chlapc�, celkem se 
jedná asi o 20 % žák�). Z toho vyplývá, že chlapci v tomto v�ku (15 až 16 let) 
více podléhají iluzorním p�edstavám než dívky. O svém budoucím povolání 
jsou schopny konstruktivn� a realisticky uvažovat asi 2/3 žák�.  

Další aspektem, který jsme zjiš	ovali, je problematika vlivu, kterým byli žáci 
p�i výb�ru svého povolání vystaveni. Nejvýrazn�jším p�i výb�ru budoucí pro-
fese je vliv rodiny. �ada žák� si p�ímo volí povolání, které vykonává n�který z 
rodi��. Lze �íci, že rodinné vlivy se více projevují u chlapc� než u dívek.  

Dalším významným vlivem se jeví okolí – kamarádi, starší p�átelé, spolu-
žáci, známí a v neposlední �ad� i vliv školy. V této položce se nejvýznamn�jší 
jeví p�átelé, bohužel škola a u�itelé se z hlediska vlivu na výb�r povolání umí-
stili na posledním míst�. Svým okolím se nechají ovlivnit spíše dívky než 
chlapci. Dívky mají v�tší tendenci hledat své rádce a vzory mimo domov, to je 
v kruzích p�átel a známých. 

Dalším významným faktorem p�i výb�ru povolání jsou záliby a koní�ky. 
Nap�íklad dívky, které cht�jí být veteriná�kami, mají rády zví�ata, resp pé�i o 
n�, chlapci, kte�í cht�jí pracovat s po�íta�i, se �asto v�nují této aktivit� ve vol-
ném �ase.  

Ve výb�ru povolání hraje významnou roli také finan�ní motivace (podnika-
telé, manaže�i, politici, právníci apod.). Finan�ní stránkou se �ídí p�i výb�ru 
povolání mnohem �ast�ji chlapci než dívky. Oproti volb� profese dle záliby, 
kde je situace spíše opa�ná. Dívky dají více na své záliby, chlapci spíše p�ihlí-
žejí k platovému ohodnocení. Významnou roli zde z�ejm� hraje fakt, že pro 
dívky není v dnešní dob� složité najít muže se zajišt�ným postavením; chlapci 
oproti tomu podv�dom� cítí, že materiální zajišt�ní jejich života bude spo�ívat 
na nich. Nezanedbatelný je i vliv dnešní spole�nosti, v níž se významnou hod-
notou stávají peníze a úsp�ch je m��en výší p�íjmu. 

Vliv médií, zejména televize a internetu, je v dnešní dob� zna�ný a svou 
roli hraje i p�i volb� povolání (diskjockej, policistka, záchraná�ka, právni�ka, 
kaskadér, automobilový závodník). Z prací je z�ejmé, že ovlivn�ní masmédii 
podléhají snáze dívky než chlapci. Dívky jsou více náchylné k nekritickému 
obdivu a ztotožn�ní se s oblíbenými mediálními vzory a mén� odolávají pod-
bízivým reklamám.  

Z analýzy slohových prací lze vysledovat ur�ité obecné tendence, týkající 
se p�edstav o budoucím povolání: 
• žáci do zna�né míry p�ece�ují své schopnosti, p�i�emž tento rys je 

výrazn�jší u chlapc� než u dívek (vzhledem ke studijním výsledk�m, 
vzhledem k p�edstav� o rychlém pracovním postupu) 

• rozpor v p�edstavách o budoucnosti (snadný život s pracovními a osobními 
úsp�chy versus skepse a beznad�j v p�ípad� neúsp�chu, absence p�edstavy 
o pozitivních východiscích v p�ípad� neúsp�chu – �ast�jší u chlapc�) 

• d�raz na materiální stránky života 
• zúžená role vzd�lání (pouze jako prost�edek k uskute�n�ní budoucí 
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kariéry, na vzd�lání nahlíženo pragmaticky) 
• absence zájmu o um�ní, literaturu apod.  
• negativní vliv médií (televize, internet, ak�ní filmy)  

 
Vyhodnocení dotazníku 

 

Cílem dotazníku bylo zjistit preference cíl� více �i mén� aktuálních pro 
žáky, kte�í se rozhodují, které povolání si do budoucna zvolí. Uvádíme pouze 
kone�né po�adí preferencí žák� devátých t�íd.  
• Dostat se na školu 
• Š	astný rodinný život 
• Mít život dob�e zajišt�ný 
• Mít dobré známky ve škole 
• Být úsp�šný v zam�stnání 
• Stále poznávat a u�it se n�co nového  
• Mít n�jaký intenzivní koní�ek 
• Hodn� cestovat 

 

Druhá �ást dotazníku se týkala korelace mezi snahou v u�ení a dosažením 
cíle. V�tšina žák� uvád�la, že jestliže se �lov�k hodn� v u�ení snaží, dosáhne 
jist� cíle mít dobré známky ve škole a spíše dosáhne cíle dostat se na školu.  

Z dotazník� je patrné, že si žáci uv�domují význam u�ení pro život, oce�ují 
p�edevším význam znalosti jazyk�. Uv�domují si význam spojení v�domostí 
a budoucí práce, n�kdy dokonce propojují n�které p�edm�ty a jejich význam 
pro budoucí povolání. Nebylo p�ekvapující, že žáci devátého ro�níku ZŠ uvá-
d�li jako prvotní cíl dostat se na školu.  

Také z výsledk� dotazník� je patrný posun spíše k materiálním hodnotám. 
Za š	astný rodinný život považovali totiž žáci (také na základ� slohových pra-
cí a rozhovor�) takový život, jehož št�stí je odvozeno práv� z hmotného zajiš-
t�ní rodiny. P�í�inou je bezpochyby moderní životní styl, který je z v�tší �ásti 
založený na materiálních hodnotách.  

P�ibližn� uprost�ed žeb�í�ku d�ležitosti cíl� se v dotazníku umístil úsp�ch v 
zam�stnání a p�edstavoval tak pom�rn� logický p�echod mezi hodnotami bla-
hobytu a hodnotami duševními. Žáci nespat�ovali souvislost mezi snahou a 
úsp�šností ve škole a úsp�šností v zam�stnání, samoz�ejm� aktuáln�jším a 
bezprost�edn�jším a také preferovan�jším cílem byla pro n� úsp�šnost školní.  

Rozsah této práce nedovoluje prezentovat hlubší analýzu provedeného pr�-
zkumu.  
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Úloha školy a u�itele v rozvoji perspektivní orientace 
 

V kontextu �ešené problematiky je t�eba si položit d�ležitou otázku: Jaké 
jsou možnosti školy v rozvíjení perspektivní orientace žák�? Naše úvahy bu-
dou sm��ovat p�edevším k didaktickým aspekt�m, tedy jinými slovy, jak by 
m�l u�itel uvažovat o procesu výuky, aby sm��ovala k rozvoji perspektivní 
orientace. 

Významným východiskem pro tyto úvahy je teze o tom, že má-li škola 
výrazn�ji podmi�ovat perspektivní orientaci žáka, nem�že být d�raz školy 
kladen pouze na to, jaké �innosti má žák vykonávat, ale i na to, pro� je má 
vykonávat, jaký mají smysl a význam, tedy s jakým cílem je žák vykonává 
(Pavelková, 1990). V pr�b�hu výzkumného šet�ení jsme si kladli otázku, jak 
by m�l u�itel zasahovat do procesu rozvoje perspektivní orientace. �asto jsme 
si v kontextu událostí a moment� uv�domovali, že se ve škole žáci dostávají 
do r�zných modelových situací, které je podle toho, jak jsou vytvo�eny, 
sm��ují, nebo naopak nesm��ují do budoucího života.  

Dosavadní poznatky o úrovni rozvoje perspektivní orientace v sou�asné 
škole ukazují, že tato orientace je sou�ástí u�itelova pojetí jen ve velmi úzké 
podob�, �asto jen v propojení s profesionální orientací žák� (Pavelková, 
1990). Je tak z�ejmé, že škola má zna�né rezervy v rozvíjení této orientace.  

Bylo prokázáno (Pavelková, 1985), že rozvinutí perspektivní orientace má 
zna�ný vliv na intenzitu motivace k u�ebním �innostem a spolurozhoduje o 
tom, nakolik bude žák angažován v u�ení a zárove� bude-li schopen chápat 
úkoly školy v propojení se svým rozvojem a seberozvojem i po ukon�ení 
školní docházky (Pavelková, 1990).  

Na základ� provedeného pr�zkumu v prost�edí ZŠ se domníváme, že vý-
znamnými didaktickými aspekty rozvoje perspektivní orientace žák� je p�ede-
vším oblast výchovn�-vzd�lávacích cíl�, u�iva, hodnocení a metod p�edevším 
se zam��ením na zkušenostní a �innostní orientaci vyu�ování.  

 
Role cíl	 a obsahu vyu�ování v rozvíjení perspektivní orientace 

 

Výzkumy prokázaly, že u�itelé pozorují zvýšenou aktivitu u žák� perspek-
tivn� orientovaných tehdy, jestliže se stanoví n�jaký dlouhodobý cíl, na n�mž 
jim zvlášt� záleží. Pro u�itele zde vyvstává významný úkol: vytvá�et takové 
cílové situace, které ovlivní procesy u�ení žák�. Co to konkrétn� znamená? 
U�itel p�emýšlí o cílech v kontextu následujících otázek: 
• Znají žáci hlavní cíle svého u�ení na daném typu školy a v�dí, �eho mají 

dosáhnout? 
• Znají hlavní cíle a smysl u�ení v jednotlivých p�edm�tech? 
• Do jaké míry tyto cíle odpovídají nebo alespo� p�ihlížejí k jejich životním 

zkušenostem, jejich aktuálním pot�ebám, zájm�m a p�áním?  
• Jsou stanovené cíle v souladu s dosaženou možností a úrovní žák�, 

umož�ují zárove� jejich další rozvoj? 
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• Vytvá�ejí optimální rozvoj, aby se žáci u�ili rádi? 
• Považují žáci cíle svého u�ení za splnitelné? 
• Vzbuzují u nich pot�ebu dále se vzd�lávat a sebevzd�lávat? 
• U�íme žáky postupn� si samostatn� klást vlastní cíle a hledat cesty jejich 

realizace? 
• Jaká je vlastn� životní orientace dnešních žák�, jaké mají prožitky a 

zkušenosti a za jakých okolností je mohou cíle školy motivovat? 
(Skalková, 2007). 

P�edevším žáci staršího školního v�ku by m�li být systematicky podporo-
vání v tom, aby p�emýšleli o svých osobních cílech a um�li si je klást, p�i-
�emž významnou roli zde hrají nejen cíle školní ale i mimoškolní, a to ve vzá-
jemném propojení. 

V systému vztah�, které významn� p�sobí, hraje d�ležitou roli také obsah, 
u�ivo. Jde p�edevším o to, aby u�itel rozvíjel aktivní vztah žáka k u�ení. U�i-
tel tak p�emýšlí nejenom o tom, co se žáci u�í, ale i jak se u�í. Ur�ujícím 
aspektem je zde výb�r u�iva, Jedná se o to, aby zna�ná �ást u�iva m�la p�esah 
do reálného života žáka. „Jde o to, aby obsah vzd�lávání žáci nechápali pouze 
jako zásobu mrtvých poznatk�, které si nutno zapamatovat. M�li by je chápat 
jako živé odpov�di na živé otázky, které vycházejí z pohledu na sv�t jenž nás 
obklopuje“ (Skalková, 1995). Jinými slovy, aby chápali smysl u�ení pro sv�j 
reálný život. Cestou rozvoje aktivního vztahu k u�ivu je zkušenostní a �in-
nostní orientace vyu�ování a dále komunikativní a emocionáln� motiva�ní di-
menze vyu�ování. Vzhledem k tomu, že perspektivní orientace je d�ležitou 
motiva�ní kognitivní charakteristikou žák�, je nezbytné, aby u�itel ve své 
každodenní práci promýšlel skute�nou funkci motivace v konkrétních didak-
tických situacích.  

 
Role hodnocení v rozvoji perspektivní orientace 

 

Vzhledem k tomu, že školní hodnocení má neoddiskutovatelnou motiva�ní 
hodnotu, má velmi t�sný vztah k perspektivní orientaci žáka. Experimentáln� 
bylo dokázáno, že m�že velmi výrazn� ovlivnit procesy u�ení žák�. U�itelé si 
tedy kladou �adu otázek: jak hodnocení vnímají jednotliví žáci, jak ovliv�uje 
jejich postoj k u�ení, k u�ivu, k sob� samému, jak m�že hodnocení otev�ít 
možnosti individuálního sebevyjád�ení a seberealizace. P�i promýšlení vlivu 
hodnocení na rozvoj perspektivní orientace je t�eba se op�t vrátit k výchozí 
tezi o chápaní smyslu školní práce. Hodnocení do zna�né míry ur�uje, do jaké 
míry se v procesu výuky budou rozvíjet žákovy zájmy o poznávání, nakolik si 
žák oblíbí daný p�edm�t, nakolik se rozvíjí jeho sebed�v�ra apod. S uvedenou 
problematikou úzce souvisí práce s chybou žák�. Je d�ležité, aby u�itelé 
chápali chybu jako pozitivní východisko pro další práci. P�i opa�ném pojetí 
práce s chybou, p�i navození strachu z neúsp�chu se nerozvíjí pozitivní po-
hnutky k u�ení, omezuje se vlastní cht�ní žák� a nepodporuje se vytvá�ení 
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kladného a dlouhodobého vztahu k úkol�m, p�ekonávání obtíží apod. Zárove� 
s tím je t�eba, aby u�itel pomohl žák�m pochopit, že úsp�šnost školní práce 
nep�ichází automaticky, náhodn�, bez vynaloženého úsilí. Naopak, že má 
smysl vložit do u�ení vlastní síly, rozvíjet sebekontrolu a sebehodnocení. Jiný-
mi slovy, rozvíjet jejich metakognitivní dovednosti, které jim umožní vhled do 
vlastního u�ení, porozum�ní sob� samému a p�ejímání odpov�dnosti za své 
u�ení a perspektivní výsledky.  

Lze �íci, že všechny prvky procesu vyu�ování mohou výrazn� ovlivnit za-
m��enost žák� do svého budoucího života.  

 

Záv�r 
 

Výsledky našeho šet�ení ukázaly, že rozvoj perspektivní orientace není 
�asto systematickou sou�ástí práce školy. Je vhodné, aby u�itelé smyslupln� a 
nenásiln� p�sobili na žáky nejen v oblasti vlastního u�ení, ale také v oblasti 
hodnotové orientace a rozvíjení životních postoj�. Aby se rozvoj perspektivní 
orientace žák� promítl jak do diagnostické, tak p�ímé práce s žáky, aby se stal 
nedílnou sou�ástí školní práce a škola tak byla místem, které zaujme a rozvine 
žákovu osobnost ve vztahu k �asu budoucímu. 
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T�I NÁM�TY KE KURIKULU NA ZŠ: K METOD� SPORU, 
K CITOVÉ VÝCHOV�, K PROFESNÍ ORIENTACI 

Ji�í Sedlák 

Anotace: Autor se zamýšlí zaprvé nad metodou „Ve sporu se pravda rodí“. 
Zadruhé nad citovou výchovou žák� ústící v pomoc druhým. Zat�etí nad 
�astým rozporem tužeb absolvent� ZŠ a poptávkou spole�nosti.  
 
Abstract: Three suggestions concerning the elementary-school curriculum. 
First, the author reflects on the method “Truth bears fruit in dispute“. Se-
cond, emotional education of pupils leads to helping others. Third, there is a 
frequent conflict between the wishes of those finishing elementary school 
attendance and the society demands. 
 
 
Nám�t první: „Ve sporu se pravda rodí“ 

 

Toto platilo už v antice. Šlo by to, podle mého mín�ní, aplikovat i v ZŠ. 
Sporné otázky by bylo možno nadhazovat zvlášt� v ob�anské výchov� v 
nejvyšších t�ídách ZŠ. Na p�íklad: „Jste pro vedení dálnice R 43 ze sm�ru 
Svitav na Brno kolem brn�nské p�ehrady a p�es brn�nskou �tvr	 Bystrc, 
anebo jinudy, nap�. tzv. boskovickou brázdou?“ Spo�ící se žáci by se m�li 
sami dobírat z�etel� ekonomických, ekologických, rekrea�ních, lidských 
apod. Pokud ne, pak by je k tomu m�li u�itelé vhodn� p�ivád�t.  

Jiná situace k sporné diskusi nadhozená žák�m: Žák rozbil ve t�íd� okno, 
ale nep�ihlásil se jako pachatel. Má ho t�ída krýt nebo ho prozradit, když za 
neprozrazení pachatele hrozí celé t�íd� kolektivní trest? (Zde jde i o více-
stranný problém morální.) 

T�etí otázka: Kdo a jak se má starat o po�ádek? (Aneb „Tajemství po�ád-
ku“.) Tajemství by m�l prozradit u�itel nakonec: „Tajemství po�ádku? Ne-
d�lat nepo�ádek!“ (Sociolog a etik I. A. Bláha.) 

Další nám�ty k „metod� sporu“ možno �erpat z mých skript Vybrané 
problémy ze sociální etiky (Brno, Pedag. fakulta MU 1996. 73 s.), nebo ze 
stejnojmenného (rozší�eného) modulového u�ebního textu (Brno, Nadace 
Universitas, Akad. nakl. CERM 2005. 139 s.) – Dále z médií (názory žák� 
na st�žejní otázky naší budoucnosti – reformy, oteplování Zem�, úbytek 
pitné vody ve sv�t�, atd.) a ze života jejich obce �i �tvrti. – K metodické 
stránce v�ci viz m�j �lánek K didaktice etiky (Filosofický �asopis, 1993, �. 
2, s. 326–340.) 

Uvedená „metoda sporu“ aktivizuje žáky, zpest�uje výuku a rozvíjí tv�r-
�í myšlení. 
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Nám�t druhý: Citovou výchovou k pomoci pot�ebným 
 

Trendem ve sv�t� je informatická �i u�ící se spole�nost. To se však m�že 
chápat jednostrann� jen jako záležitost znalostí-v�domostí-rozvíjení intelektu. 
Vzd�lanost �lov�ka je však n�co víc. Je to záležitost i citu – v�le – �inu, 
�inností. Pro školu zde vyvstává úkol citové (a volní) výchovy, tedy rozvíjení 
dobrých cit� a oslabování až potírání cit� zlých. Jde o t�i fáze: 1) kultivace 
dobrých cit�, 2) vci	ování (empatie) do druhých lidí (spole�nosti, sv�ta, 
p�írody), a 3) z toho plynoucí soucít�ní s bližními (nesta�í tedy jen tolerance, 
ale jsou pot�ebné ohleduplnost, p�átelství až láska), zvlášt� s t�mi pot�ebnými, 
vedoucí k rozhodnutím pomáhat jim praktickými �innostmi.  

T. G. Masaryk v 9. kapitole své knihy Ideály humanitní (…) (Praha 1990), 
nazvané Hlavní zásady ethiky humanitní píše: „(…) Staré uznané pravidlo je 
základem i moderní mravnosti: „Miluj bližního svého jako sebe samého!“ (…) 
Láska musí být soust�ed�na. (…) Láska, humanita musí být positivní. (…) 
Zvykejme si, národ, rodinu, stranu svou, kohokoli milovat positivn�, tj. bez 
pozadí nenávisti, a docela nový mravní sv�t se nám rozev�e. Láska musí být 
ú�inná. Musíme pro bližního n�co ud�lat, pro� pracovat (…)“ (Viz s. 57–61.) 

K tomu sm��uje i má sta	 Láskou ke kázni, kázní ke svobod� (Pedagogická 
orientace, 2005, �. 3, s. 33–36).  

City žák� ve škole se rozvíjejí zvlášt� výchovami – literární, dramatickou, 
filmovou, televizní, hudební, výtvarnou, t�lesnou (fair play), rukod�lnou 
(technickou). Tyto výchovy musí být ovšem správn� pojímány. Nap�. v lite-
rární výchov� (v �eštin� a v dalších jazycích) by se d�jinná období, sm�ry, 
„kdo co kdy napsal“ m�ly zredukovat na minimum (protože jde jedin� a pou-
ze o poznatkovou, intelektov� pam�tní záležitost) a t�žišt� p�esunout do �etby, 
do výchovy ke �tená�ství jako k celoživotní pot�eb� �lov�ka, ovšem s postup-
ným p�evád�ním od „limonádové“, dobrodružné a podobné literatury k litera-
tu�e vyšší, p�stující ušlechtilé city (jak radil Ji�í Mahen). – Zde odkazuji na 
Slovník literárních d�l 2/ M-Z (Praha 1988) a to na Rejst�ík v�cný – na heslo 
„p�ítel, p�átelství“ a na heslo „láska“ (asi se sto odkazy na p�íslušnou literaturu). 
 
Nám�t t�etí: Kloubit osobní zájem a spole�enskou poptávku 

 

Odpov�di d�tí-žák� na otázku „�ím by cht�li být?“ se �asto v jejich vývoji 
m�ní (od popelá�e p�es kosmonauta po hokejistu, od kade�nice �i kosmeti�ky 
p�es zp�va�ku po modelku atd.). Zdá se, že jen málo d�tí-žák� má odmala 
jednozna�n� vyhran�ný zájem. Je tedy na t�ídních u�itelích, aby podle prosp�-
chu v jednotlivých p�edm�tech a ú�asti žák� v ur�itých zájmových kroužcích 
a dalších institucích, dále podle jednoduché typologie („Je spíše studijní typ?“ 
– „Baví ho – ji d�lat spíše n�co rukama?“) a kone�n� �asem podle p�ece jen 
proklubávajícího se kone�ného zájmu, zjiš	ovali: 1) co by cht�l žák posled-
ních t�íd 2. stupn� ZŠ v život� d�lat, 2) zda na to má („V každém žáku – 
žákyni d�íme talent k n��emu“) a 3) zda ho realizace zájmu plus talentu uživí, 
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tj. zda najde – po vyu�ení, po studiu – uplatn�ní na trhu práce (v míst�, okrese, 
kraji apod.).  
�asto ovšem stojí tužby d�tí-žák� a jejich talent (a p�ání rodi�� „Co ze 

svých d�tí cht�jí mít“) a poptávka spole�nosti v nejr�zn�jších rozporech. Úko-
lem u�itel� by tedy m�lo být, aby zav�as pomáhali rozpory �ešit, a to jak k 
prosp�chu d�tí-žák�, tak spole�nosti. �íkávalo se tomu „profesní orientace“, 
p�ed listopadem 1989 s t�žišt�m na pot�ebách spole�nosti (vzpome�me na 
nábory do hornictví), dnes opa�n� s t�žišt�m jen na tužbách a zájmech žák� a 
p�áních rodi��, takže hrozí, že budeme mít samé fotbalisty, hokejisty, tenisty, 
po�íta�ové pracovníky a ú�ednice, modelky. �i ne?  

Na poptávku spole�nosti �i na nabídku míst by se tedy nem�lo zapomínat, 
protože by nám mohl nar�stat po�et nezam�stnaných mladých lidí – této 
poptávce a nabídce svým vzd�láním neodpovídajících. A je-li n�kdo n�kolik 
let po škole nezam�stnaný, zvykne si nepracovat a stává se pak t�žko zam�s-
tnatelný. Ovšem t�eba p�ihlížet i k zájmu a talentu dít�te. Život �lov�ka totiž 
krá�í po dvou nohou: ta první noha je správn� zvolené povolání (aby se v n�m 
�lov�k realizoval a byl š	astný) a ta druhá noha je správn� zvolený partner 
(též ke št�stí d�ležitý). Jinak život kulhá – bu
 na jednu, nebo na druhou 
nohu, n�kdy na ob�. 
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II. ŠKOLA A ABSOLVNET ZŠ 
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K CHARAKTERISTICE ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Josef Ma�ák 

Anotace: Sta� podává na základ� výzkumného šet�ení pohled na žáky ukon�u-
jící základní vzd�lávání a zjiš�uje, jak jsou p�ipraveni pro život, zejména na 
další studium. Záv�ry, také ve srovnání s jinými výzkumy, vyznívají celkem po-
zitivn�, ale je z nich též z�ejmé, že škola by m�la více než dosud respektovat 
pot�eby sou�asné spole�nosti a své kurikulum výrazn�ji orientovat na kompe-
tence, na rozvoj osobnosti a na etickou problematiku. 
 
Abstract: The paper presents a view on primary school leavers based on an 
investigation and examines how they are prepared for life, mainly concer-
ning future studies. The conclusion, also as compared to other investiga-
tions, is rather positive. However, the conclusion also implies that school 
should currently focus on the needs of the modern society and in the curri-
culum competences, personality development and ethical issues should be 
emphasised. 
 
 
1. Obraz absolventa z výzkumného šet�ení 

 

Mladý �lov�k, který ukon�uje základní školu, by m�l být relativn� dob�e 
p�ipraven na vstup do spole�nosti, která na n�ho za�íná klást náro�n�jší poža-
davky než v období d�tství, a to ve studiu, v zapojování do práce, ve spole-
�enském styku, v samostatnosti i zodpov�dnosti. Ve svém výzkumném zám�-
ru jsme se zajímali o to, jak ho škola v tomto sm�ru ovlivnila, p�ípadn� vy-
zbrojila postoji a kompetencemi, aby se mohl bez velkých potíží vyrovnat s 
t�mito nároky. Nešlo o to zjiš	ovat úrove� konkrétních v�domostí a doved-
ností, pon�vadž ty jsou sledovány školou, školní inspekcí i mezinárodními 
výzkumy (nap�. PISA, TIMSS), ale spíš o zjišt�ní celkové úrovn� absolventa, 
jeho rozhledu a orientace, kterých zejména p�sobením školy dosáhl. 

Výzkumný vzorek obsáhl 230 žák� z devátých t�íd ZŠ, z toho 103 hoch� 
a 127 dívek, náhodn� vybraných z celé republiky. Respondenty vybrali a 
oslovili ú�astníci distan�ního studia sociální pedagogiky na PdF MU, kte�í 
byli podrobn� informováni o cílech výzkumu a pou�eni o metodice výzku-
mu. Jako hlavní výzkumná metoda byl zvolen speciáln� zkonstruovaný do-
tazník, který byl ov��en p�edvýzkumem. Krom� toho byl uplatn�n rozho-
vor, kterým se odstranily p�ípadné neúplné odpov�di. Navíc byly realizová-
ny diskuse na školách se žáky devátých t�íd, které pomohly vyjasnit n�kte-
ré problémy a podrobn�ji se seznámit s mentalitou žák� tohoto v�ku. 

Co se tý�e domácího zázemí respondent�, v n�mž dnešní žáci vyr�stají, lze 
konstatovat, že v naprosté v�tšin� jde o rodiny konsolidované, v nichž d�ti na-
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cházejí porozum�ní, podporu a pom�rný blahobyt. Z odpov�dí respondent� vy-
plývá, že 45,2 % rodin má vlastní d�m, (v�tšinou z vesnic nebo malých m�st), 66 
% auto a 14,8 % chatu. Svou vlastní knihovni�ku má 68,7 % respondent� (79,5 
% dívek, 44,5 % hoch�), nakolik se však využívá, jsme nezjiš	ovali. O úrovni 
našeho souboru však sv�d�í to, že 28,9 % respondent� (36,2 % dívek a 21,3 % 
hoch�) má vyznamenání, jen jeden respondent uvedl, že neprosp�l (tab. 1). 
 

 Celkem % Hoši % Dívky % 
Po�et respondent� 230 100 103 44,8 127 55,2 
D�m 104 45,2 40 38,8 64 50,4 
Auto 152 66,0 59 57,3 93 73,2 
Chata 33 14,3 13 12,6 20 15,7 
Knihovni�ka 158 68,7 57 55,5 101 79,0 
S vyznamenáním 68 29,6 22 21,3 46 36,2 
Tab. 1: Základní charakteristiky 
 

Škola je významným eduka�ním fenoménem, kterému se nikdo nem�že 
vyhnout, proto velmi záleží na tom, aby její p�sobení bylo p�ijímáno ze 
strany žák� pozitivn�, aby se v ní vytvá�elo prost�edí a klima, které veške-
rým svým zam��ením napomáhá dosažení výchovn�-vzd�lávacích cíl�. Na 
druhé stran� nelze o�ekávat, že všichni žáci budou mít školu rádi, pon�vadž 
škola klade na žáky zna�né požadavky na pozornost, myšlení, vyžaduje p�í-
pravu atd. Výzkum prokázal, že naprostá v�tšina žák� se do školy p�ipra-
vuje, a to pr�m�rn� 1,3 hod. denn�, v našem souboru se do školy nep�ipra-
vuje jen 12 žák� (5,2 %), tj, 4 dívky a 8 hoch� (tab. 2). 
 

Celkem Hoši Dívky 
1,3 1,1 1,5 

Tab. 2: P�íprava na výuku (v hodinách) 
 

Srovnání s d�ív�jšími výzkumy ukazují, že domácím úkol�m sou�asní žáci 
v�nují mén� �asu než d�íve (srov. Ma�ák 1992). Mnohem víc než p�íprav� do 
školy se žáci v�nují sledování televize, a to pr�m�rn� 2,2 hod. (dívky 2,5 hod., 
hoši 2,05 hod.) a �innostem u po�íta�e, tj. pr�m�rn� 1,9 hod. denn� (dívky 1,4 
hod., hoši 2,5 hod.). 

Co se tý�e oblíbenosti jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�, celkov� k nej-
oblíben�jším pat�í u obou pohlaví t�lesná výchova, a to zejména u hoch�, u 
dívek první místo však zaujímá angli�tina, kdežto u hoch� je až na osmém 
míst�. P�ekvapuje dobré umíst�ní matematiky, zejména u dívek (4. místo), ke 
kladn� hodnoceným p�edm�t�m pat�í u dívek i u hoch� d�jepis a zem�pis. 
Mnohem h�� je na tom �eština, protože u dívek zaujímá až šesté místo, u 
hoch� se do osmi sledovaných míst v�bec nedostala. K preferovaným p�ed-
m�t�m u hoch� pat�í informatika a fyzika, kdežto u dívek jsou tyto p�edm�ty 
uvád�ny sporadicky (tab. 3, 3a, 3b).  
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P�edm�t – po�adí Celkem (%) 
T�lesná výchova 24,3 
Zem�pis 19,5 
D�jepis 18,3 
Matematika 18,3 
Angli�tina 16,5 
Biologie 12,8 
�eština 9,1 
Výtvarná výchova 5,2 

 

Tab. 3: Oblíbenost vyu�ovacích p�edm�t� (v % p�ípad�) 
 

P�edm�t – po�adí Celkem (%) 
T�lesná výchova 35,9 
Matematika 18,4 
Zem�pis 15,5 
Informatika 14,6 
D�jepis 13,6 
Fyzika 10,7 
Biologie 10,7 
Angli�tina 7,8 

 

Tab. 3a: Oblíbenost vyu�ovacích p�edm�t� u hoch� (v % p�ípad�) 
 

P�edm�t – po�adí Celkem (%) 
Angli�tina 24,4 
Zem�pis 22,8 
D�jepis 22,0 
Matematika 18,1 
�eština 16,5 
T�lesná výchova 14,9 
Biologie 13,4 
Angli�tina 7,8 
Výtvarná výchova 4,4 

 

Tab 3b: Oblíbenost vyu�ovacích p�edm�t� u dívek (v % p�ípad�) 
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Jak ukazuje tabulka 4, hodnocení školy žáky je vesm�s pozitivní (77,8 %). 
 

 Celkem Hoši Dívky 
Pozitivní 77,8 71,8 82,7 
Negativní 21,2 28,2 17,3 

 

Tab. 4: Hodnocní školy (v % p�ípad�) 
 

Pro poznání zam��enosti absolventa základní školy jsou d�ležité též aktivity, 
kterým se žáci v�nují ve volném �ase. Zmínili jsme se už o sledování televize a 
o práci s po�íta�em, které zabírají podstatnou �ást jejich volného �asu. Krom� 
toho naši žáci vykazují další zájmy, kterými sv�j volný �as napl�ují. Na první 
místo se u dívek dostávají sch�zky s kamarádkami, u hoch� sport, v celkovém 
pohledu jsou však ob� aktivity vyrovnané. Z jiných udávaných zam�stnání jsou 
u hoch� uvád�ny nap�. ryba�ení, šachy, kreslení aj., u dívek je rejst�ík zájm� 
bohatší, je to nap�. tanec, zp�v, divadlo, ru�ní práce, kreslení aj. Žádné zájmy 
ve svém volném �ase nerealizuje jen nepatrný po�et respondent� (tab. 5). 

 

 Celkem Hoši Dívky 
Kamarádi 62,6 51,4 71,6 
Sport 62,6 62,1 62,9 
Hudební nástroj 22,6 11,6 31,5 
Kroužky 13,0 7,8 17,3 
Jiné 21,3 12,6 28,3 
 

Tab. 5: Druhy volno�asových aktivit (v % p�ípad�) 
 

Zjistili jsme, že žáci našeho souboru pocházejí z relativn� dob�e zabez-
pe�eného rodinného prost�edí. Sv�d�í o tom i kapesné, které dostávají. Jeho 
výše se sice r�zní, ale pot�ebují-li, dostávají další finan�ní prost�edky. Pot�-
šitelné je, že se ob� pohlaví v rodin� zapojují do domácích prací (celkem 
81,3 %, z toho dívky 97,6 %, hoši 61,2 %) – viz tab. 6. 

 

 Celkem Hoši Dívky 
Kapesné 74,8 72,8 84,2 
Pomoc p�i domácích pracích 81,3 61,2 97,6 
Trvalý úkol 21,3 18,4 23,6 
 

Tab. 6: Rodina (v % p�ípad�) 
 

Ovšem trvalými úkoly, v nichž by mohli projevit samostatnost, vytrvalost a 
zodpov�dnost, jsou pov��ováni jen v 21,3 % p�ípad�. K nej�ast�jším úkol�m 
pat�í pé�e o mladší sourozence nebo domácí zví�ata. S provozem domácnosti 
souvisí též znalost základních potravin, kterou v�tšinou získávají jejich obsta-
ráváním. Cenu mléka a chleba znají respondenti v 86,5 % a 84,3 %, avšak n�k-
te�í respondenti nemají v�bec p�edstavu o cen� t�chto základních potravin. Zato 
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cenu cigaret udávali respondenti pom�rn� p�esn� (92,2 %), a to víc dívky než 
hoši. Návykové látky dokázali respondenti uvést jen v 65,6 % p�ípad� (tab. 7). 
 

 Celkem Hoši Dívky 
Cena mléka 86,5 87,4 85,8 
Cena chleba 84,3 81,5 86,6 
Cena cigaret 92,2 73,8 91,3 
Návykové látky 65,6 54,3 74,8 
 

Tab. 7: Životní realita (v % p�ípad�) 
 

Žáci sledované v�kové skupiny se již zajímají o ve�ejné d�ní a postupn� se 
u nich vytvá�ejí postoje k d�ležitým spole�enským událostem. Tabulka 8 uka-
zuje n�které jejich aktivity a názory. Zprávy sleduje, a to bu
 denn� nebo 
ob�as 85,7 %, v�bec nesleduje 14,3 % respondent�. Vít�ze posledních voleb 
správn� udalo 84,3 % respondent�, ale o volebním právu má p�esné informace 
dokonce 92,2 % z nich, z toho dívky plných 100 %. Avšak p�im��enou p�ed-
stavu o demokracii má jen 50,8 respondent�, což je na pováženou, po�ítají-li 
už se svým brzkým volebním právem. Nikoliv ojedin�lá p�edstava o demokra-
cii je tato: „M�žeme d�lat, co chceme“. 

 

 Celkem Hoši Dívky 
Zprávy sleduje denn� 29,2 33,9 25,8 
Zprávy sleduje ob�as 56,5 46,7 64,5 
Zprávy nesleduje 14,3 19,4 10,2 
Vít�z voleb 84,3 82,5 85,8 
Volební právo 92,2 92,2 100 
Demokracie 50,8 49,5 50,9 
Ohrožení civilizace 52,2 21,4 77,2 
Holocaust 49,1 48,5 49,6 
 

Tab. 8: Orientace (v % p�ípad�) 
 

Kulturní prožívání se ve sledovaném souboru manifestuje p�evážn� v 
hudb�, a to výhradn� moderní, kterou denn� poslouchají tém�� všichni 
(dívky 100 %). P�edstavitelé klasické hudby byli uvedeni jen jednou (Bach, 
Chopin). Naproti tomu naši respondenti jen ob�as, a to pouze se školou, 
navšt�vují výstavy výtvarného um�ní (celkem 34,3 %, dívky 43,3 %, jinak 
krom� výtvarn� orientovaných jedinc� se o výtvarné um�ní nezajímají. 
Významné osobnosti respondenti znají nejvíc z politiky, na druhém míst� z 
kulturní oblasti (zp�váci a herci), p�ekvapiv� málo jsou uvád�ni sportovci 
(celkem 14,3 %) viz tab. 9. 
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 Celkem Hoši Dívky 
Poslouchá hudbu 99,1 98,1 100,0 
Sleduje výtvarné um�ní 34,3 23,3 43,3 
Zná významné osobnosti: 
 Politické 54,7 52,4 56,6 
 Kulturní 52,6 42,7 52,6 
 Sportovní 14,3 23,3 14,9 
 Jiné 26,5 14,5 40,1 
Národní obrození 34,8 21,4 44,6 

 

Tab. 9: Kultura (v % p�ípad�) 
 

S blížícím se životním p�ed�lem (ukon�ení povinné školní docházky) je na 
míst� otázka, zda mladí lidé tohoto v�ku p�emýšlejí o svém životním (profes-
ním) cíli. Tab. 10 ukazuje, že tak �iní 82,2 % (dívky 85,8 %, hoši 72,8 %, zby-
tek (17,8 %) o cíli zatím neuvažuje, žije ješt� v d�tském sv�t� bez starostí o 
budoucnost. 
 

 Celkem Hoši Dívky 
Životní cíl 82,2 72,8 85,8 
Šet�ení 74,8 84,2 63,1 
 

Tab. 10: Perspektivy (v % p�ípad�) 
 

Životní vzor má 90 % dívek a hoch�, žádný vzor zatím nemá 10 % respon-
dent� (dívek 14,2 %, hoch� 8,7 %, n�kte�í z nich si však už pln� uv�domují 
svou identitu a žádný vzor p�ijímat necht�jí („Chci být sám sebou“). Dokonce 
i n�které otázky dotazníku považují za zásah do svého soukromí. Vzory si 
respondenti vybírají z r�zných oblastí – sportovní, kulturní atd., ale nejvíce 
jim jako vzor slouží rodi�e (30 % celkem, 35,4 % dívky, 25,2 % hoši). P�itaž-
livými vzory jsou �asto také kamarádi nebo starší sourozenci.  

 

 Celkem Hoši Dívky 
Nemá vzor 10,0 8,7 14,2 
Rodi�e 30,8 25,2 35,4 
Sportovce 21,7 29,1 15,7 
Literární nebo filmový hrdina 11,3 4,8 16,5 
Herec 13,4 5,8 19,7 
Kamarád/ka 10,0 5,8 13,4 
U�itel 2,6 0,9 2,2 
Politik 0,8 0,9 0,8 
Zp�vák 2,2 2,9 1,6 
Jiní 16,5 16,5 16,5 
 

Tab. 11: Životní vzor (v % p�ípad�) 
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Celkový obraz absolventa základní školy, jak jej podává naše výzkumné 
šet�ení, vyznívá pozitivn�, odpovídá sledovanému v�kovému období, je 
ovšem zajisté ovlivn�n charakterem doby, v níž žijeme. 
 
2. Rozbor zjišt�ných údaj	 

 

Životní období absolventa základní školy jsme sledovali proto, že jsme 
cht�li zjistit, jak ho škola p�i ukon�ení povinné školní docházky vybavila pro 
další život. Potvrdily se charakteristiky tohoto v�ku, které jsou známy z od-
borných publikací a ze zkušeností všech, kte�í se s touto mládeží stýkají. Jde o 
prudký rozvoj osobnosti po všech stránkách, proti d�ív�jší vývojové etap� ros-
te kriti�nost, sebev�domí, samostatnost, ale též snaha o sebepoznání a hledání 
svého místa v život�. Složitost tohoto životního období potvrzují poznatky z 
hlediska anatomicko-fyziologického, kulturn�-psychologického i pedagogic-
kého (P�íhoda 1963, s. 409), nejednotné je jeho terminologické vymezení: pu-
berta, adolescence, dospívající mládež, pubescence, postpubescence, období 
resentimentu atd. P�idrželi jsem se kritéria pedagogického, protože nás zajímá 
charakteristika osobnosti, která opouští základní školu, abychom mohli zp�tn� 
usuzovat, v �em škola tuto osobnost p�ipravuje dob�e, p�ípadn�, kde jsou 
ur�ité nedostatky nebo bílá místa, která by se m�la v kurikulu odstranit. 

O�ekávali jsme, že vyhran�ný postoj budou mít žáci devátých t�íd zejména 
ke škole, pon�vadž práv� toto prost�edí z n�kolikaleté docházky d�v�rn� zna-
jí. Jejich kritika se zam��uje hlavn� na vybavení školy, dále na mezilidské 
vztahy a na výuku. Vadí jim nedostate�né vybavení škol pot�ebnou technikou, 
jsou nespokojeni s ob�dy ve školní jídeln� (hlavn� dívky), ost�e poukazují na 
nevyhovující záchody. �asté jsou stížnosti na vztahy mezi u�iteli a žáky, na 
nespravedlnost ze strany u�itel�, ale kriti�tí jsou i v��i n�kterým spolužák�m, 
kte�í se projevují násilnicky nebo podléhají drogám (kou�ení aj.). Ve vztahu k 
výuce se �asto konstatuje, že se ve škole nudí, st�žují si na p�ílišné požadavky, 
na p�emíru zkoušek a na krátké p�estávky, kritiky nejsou ušet�eny ani výuko-
vé metody n�kterých u�itel�. 

Vysoké procento žák� školu hodnotí pozitivn� (77,8 %), což je ve shod� s 
jinými výzkumy (Quesnell 2002, s. 37, je to 82 %). Pro mnohé žáky je škola 
p�itažlivá tím, že se v ní setkávají s kamarády, jiní vítají možnost uplatnit se 
ve školním parlamentu nebo klubu, další hledají p�íležitost podílet se na n�ja-
ké zajímavé �innosti. Tradi�ní škola nabízí málo p�íležitostí k �ast�jšímu set-
kávání se a k hlubší spolupráci, tím se ovšem zbavuje také ú�inného nástroje 
výchovného p�sobení. Velmi d�ležité, i když nikoliv nové, je potvrzení 
skute�nosti, že žáci se ve výuce hlavn� soust�e
ují na to, co je baví, v �em 
prožívají úsp�ch. Škola, zdá se, málo usiluje o optimální motivaci žák�, jed-
nostrann� se prezentuje jako instituce, které se žáci musí pod�ídit. Proto se 
�asto z �ad žák� ozývá, že se ve škole nudí. Požadavky sice pod tlakem plní, 
ale bez zájmu a vlastní iniciativy.  
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P�es �etné a stále se opakující kritiky pam�tního u�ení tento jev na našich 
školách p�etrvává. V dotazníku žáci m�li uvést n�jakého p�edstavitele národ-
ního obrození a vysv�tlit, co znamená slovo holocaust. �astou omluvou ne-
znalosti bylo, že u�ivo už zapomn�li nebo že je ješt� neprobírali. Jejich výro-
ky sv�d�í o tom, že jim chybí d�v�rn�jší seznámení s t�mito jevy, n�jaký pro-
žitek. Jednostrann� pam�tn� osvojené u�ivo bez vyvážené osobní vazby na 
vlastní zkušenosti Z. Helus (2007, s. 203) to ozna�uje jako nedostatek „socia-
liza�n� komplexní kvality u�ení“. Suverénní znalost vít�ze posledních voleb i 
jmen našich p�edních politik�, kterou respondenti prokázali, sv�d�í víc než o 
politickém rozhledu o ú�innosti p�sobení médií, která neustále v r�zných sou-
vislostech politickou situaci komentují, což škola ani p�i osvojování význam-
ného u�iva neprovádí. D�sledkem je, že i velmi závažné jevy si žáci osvojují 
jen jako „školské v�domosti“, které se postupn� z pam�ti vytrácejí. 

V rozboru výsledk�, které dotazník p�inesl, se zvláš	 zam��íme na estetic-
kou a mravní výchovu, protože a�koliv v život� �lov�ka by m�ly mít velmi 
d�ležitou funkci, ve škole �asto hrají jen druho�adou úlohu. Co se tý�e hudeb-
ních a výtvarných zájm� mládeže, jednozna�n� vít�zí poslech hudby, a to po 
n�kolik hodin v nejr�zn�jších situacích, kdežto výtvarná výchova je v záj-
mech pubescent� opravdovou popelkou. Zvrátit tento nep�íznivý trend lze jen 
novým pojetím p�íslušných vyu�ovacích p�edm�t�, zam��ením volno�aso-
vých aktivit, podporou hudebních sbor� a výtvarných kroužk� atd. Ješt� obtíž-
n�jší je situace v oblasti mravní výchovy, pon�vadž je obtížné koncipovat ji 
jako vyu�ovací p�edm�t. Ovšem nau�it žáky slušn� se chovat, dodržovat 
zásady kulturních mezilidských vztah�, osvojit si zásady mravního jednání se 
n�kde nau�it musí. Spoléhat na školní �ády, formáln� kodifikující chování 
žák�, je naprosto nedostate�né, tuto problematiku však zdaleka nepokrývá ani 
ob�anská výchova, protože se chápe jako nau�ný p�edm�t. Je proto neodklad-
n� t�eba hledat �ešení, protože nejen u nás, ale v celosv�tovém m��ítku se 
za�íná poci	ovat deficit morálního v�domí. 

Významným �initelem p�i formování lidského jedince je prost�edí, v n�mž 
osobnost vyr�stá a pr�b�žn� �eší r�zné situace. Ve škole v tomto smyslu p�so-
bí i budovy a vybavení, obrazová výzdoba apod. Nejú�inn�jší je ovšem zp�-
sob �ízení a styl práce, tradice, spolupráce v pedagogickém sboru, vztahy mezi 
u�iteli a žáky aj., tedy celková atmosféra školy a školní klima, ale také celko-
vá kulturní úrove� spole�nosti. Sou�asný rozporný život spole�nosti, jak na 
mládež, zatím sice nezú�astn�n� a zprost�edkovan�, prost�ednictvím médií, 
rodiny a spole�enských problém� doléhá, vytvá�í základy ak�ního prostoru 
pro její budoucí postoje a hodnotovou orientaci. U n�kterých mladých lidí se 
už projevuje, jak nazna�uje jejich chápání demokracie, vidina snadného života 
bez práce, n�kdy až jakýsi cynismus, nap�.: „Chci hodn� pen�z“ (dívka), 
„Chci být slavná“ (dívka), „Chci být hacker“ (hoch), „Chci cestovat, zábavu, 
holky“ (hoch). Škola by nem�la být k t�mto signál�m lhostejná, ale naopak 
jako profesionální instituce by m�la s p�edstihem p�inejmenším zajiš	ovat a 



 78 

budovat p�íkladné, podn�tné prost�edí, které by bylo protipólem i korekcí 
negativních vliv�. 

V poslední dob� se sice zvyšuje pozornost k školnímu klimatu, ale jeho 
zám�rné utvá�ení je spíše výjimkou. Ješt� ve v�tší mí�e to platí o tzv. skrytém 
kurikulu, které p�edstavuje d�ležitou �ást funkcionálních vliv� na osobnost. 
Skryté kurikulum zahrnuje všechno to, co není postiženo ve formálním kuri-
kulu. Pat�í sem nap�. p�evládající styl školních aktivit, rozvrh hodin, zp�sob 
komunikace, ale též prost�edí a vybavení školy i vliv p�íslušné ob�anské 
komunity. Respondenti ve svých odpov�dích reagovali na tyto �asto neviditel-
né síly nebo neuv�domované skute�nosti citliv� bu
 v negativním, nebo pozi-
tivním smyslu. Víc se projevovaly vlivy negativní, které vyvolal n�jaký silný 
podn�t. Pokusy vytvo�it školu, která by zohlednila všechny p�sobící determi-
nanty v zájmu harmonického rozvoje osobnosti mají bohatou tradici, ovšem 
nikoliv velké rozší�ení. Uve
me aspo� ideu školy „líbezné“ jako dílny lids-
kosti J. A. Komenského a p�ipome�me pokusy o r�zné alternativní školy. Pro 
tuto perspektivní školu jsme zvolili název „Tvo�ivá škola“ (Ma�ák 2001), kte-
rá by m�la navazovat na všechno pozitivní z minulosti a sledovat cíl rozvoje 
svobodné osobnosti v demokratické spole�nosti. 

 
Záv�ry 

 

Výsledky výzkumného šet�ení žák� a žáky� kon�ících povinnou školní do-
cházku poodhalily n�které skute�nosti, které by nem�ly uniknout pozornosti 
pedagogické ve�ejnosti. Potvrdilo se, že mládež tohoto v�ku se vyzna�uje 
rysy, které odpovídají zákonitostem tohoto vývojového období lidského jedin-
ce, ale že nesou také pe�e	 sou�asné spole�nosti, která v mnohém determinuje 
nejen život dospívajících, ale i jejich u�itel� a nás všech. Z hlediska optimál-
ních eduka�ních cíl� se n�které projevy sledovaných mladých lidí jeví jako 
nežádoucí nebo škodlivé, ale takto byli hodnoceni mladí lidé ve všech obdo-
bích lidské historie. P�esto n�které signály sv�d�í o tom, že je nezbytné n�kte-
ré názory, postoje a projevy mladých lidí vzít na v�domí, analyzovat je a po-
kusit se o jejich usm�rn�ní. To je výzva zejména pro instituce a pedagogy po-
dílející se na formování dospívající generace. Nejd�ležit�jší problémy vyplý-
vající z našeho šet�ení shrneme do n�kolika záv�r�: 
• Absolvent základní školy se jeví ve sv�tle našeho zkoumání relativn� 

dob�e vyzbrojen v�domostmi, p�evážn� však zam��enými na zkoušky 
na vyšší stupe� školy, mén� je orientován pro životní situace. Školou je 
málo poznamenán v oblasti estetické výchovy a mravních hodnot. Sle-
duje politické d�ní, jeho názory a postoje zna�n� ovliv�ují média, zej-
ména televize. Je samostatný, sebev�domý a náro�ný, v�tšinou už sice 
uvažuje o budoucí profesi, ale n�kdy ješt� romanticky. Je kritický ke 
škole a k u�itel�m. Jeho názory ješt� nejsou ustálené, je však otev�en 
vzor�m a pozitivním vliv�m. Škola je mu však ve všech sm�rech ne-
poskytuje, u�itele za své vzory nepovažuje. 
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• Škola otev�ená životu a praxi – základní škola by m�la klást skute�né 
základy pro zdravý, všestranný rozvoj osobnosti a pro uplatn�ní kaž-
dého jedince ve spole�nosti, a také získávat pro celoživotní vzd�lávání. 
Stále se zvyšující rozsah poznatk� je t�eba pr�b�žn� pro vzd�lávání 
transformovat tak, aby odpovídal mentalit� mladého �lov�ka a víc vy-
cházel z jeho zájm� a pot�eb. Nem�lo by se oslyšet volání po zajíma-
vých �innostech ve školní výuce a po praxi. 

• Nová kultura u�ení – žákyn� a žáci �asto kritizují nudu, která ve škole 
není �ídkým hostem. P�es dlouhodobé kritické p�ipomínky ve škole 
stále p�evažuje pam�tní u�ení, žáci sice p�emíru fakt� pod tlakem a r�z-
ným úsp�chem pam�tn� zvládají, ale brzy též zapomínají. V mnoha p�í-
padech chybí p�i osvojování poznatk� vnit�ní prožitek, který by nejen 
vedl k hlubším v�domostem, ale vytvá�el by též žádoucí postoje. 

• D	raz na estetickou a mravní výchovu – ukazuje se, že estetické 
ovliv�ování mládeže školou je málo ú�inné, nap�. reálné hudební zájmy 
mládeže jsou jednostranné a málo kultivované, výtvarná orientace 
tém�� zcela chybí. V oblasti mravní výchovy škola postrádá metodický 
nástroj, který by mladé lidi výrazn�ji zam��oval na humanitní hodnoty 
a vedl je k mravním ideál�m. Spoléhat jen na rodinu nebo na živelnost 
není v sou�asném globálním sv�t� reálné. 

• Tvo�ivá škola – existují ovšem školy, které v tradici reformních, alter-
nativních, pokusných, inovativních snah mají vysokou úrove�, ale málo 
jsou propagovány a podporovány. Avšak práv� jejich výsledky ukazují 
ú�innou cestu, která m�že zajistit adekvátní p�ípravu mladé generace 
pro spole�nost v�d�ní, kladoucí vysoké všestranné nároky na všechny 
její �leny. Školy koncipující eduka�ní práci s tímto zam��ením nazývá-
me tvo�ivými, protože podporují tu vlastnost �lov�ka, která charakteri-
zuje vrcholné lidství a p�ináší prosp�ch jak spole�nosti, tak uspokojení 
a životní napln�ní každému jedinci. 
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PROFIL ABSOLVENTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY  
Miroslav Špánik 

Anotácia: Sta� vyty�uje požidavky na odbornú, výchovnú a praktickú 
úrove� absolventa základnej školy. Základnú školu možno považova� za 
inštitúciu, ktorá žiakom spostredkováva vedomosti, zru�nosti primerané ich 
veku. Na profile absolventa základnej školy sa môže významne podie	a� 
formálné kurikulum, neformálné kurikulum, ale aj skryté kurikulum. 
 
Abstract: The paper identifies professional, educational and practical re-
quirements on an elementary school leaver. Elementary school is conside-
red as institution which teaches age-appropriate knowledge and skills to 
pupils. The profile of an elementary school leaver comprises the formal, in-
formal but also the hidden curriculum. 
 
 
Úvod 

 

Základnú školu možno považova	 za inštitúciu, ktorá žiakom sprostredko-
váva vedomosti a zru�nosti primerané ich veku a orientuje sa na dosiahnutie 
výchovných cie�ov. Škola tak prispieva k celkovému rozvoju žiakov. Formuje 
deti v duchu sociálnej a kultúrnej politiky štátu. Základná škola je aj inštitú-
ciou, v ktorej sa realizuje socializácia žiaka v iných podmienkach a inými spô-
sobmi ako uskuto��uje socializáciu die	a	a rodina.  

Základná škola vychováva žiakov k samostatnému jednaniu, v ktorom sa 
uplat�ujú vedomosti, zru�nosti a spôsoby správania, ktoré im umož�ujú zastá-
va	 v spolo�nosti ur�ité role. 

Základné školy sú v sú�asnosti predmetom pravidelnej kontroly z h�adiska 
obsahu a kvality vzdelávania žiakov a ekonomických nárokov na vzdelávanie. 
Ve�ké úsilie v tomto smere vykonávajú odborníci Európskej únie a v celosve-
tovom meradle odborníci OECD. 

 
1. Stav vzdelávania v sú�asných základných školách na Slovensku 

 

K 1. 9. 2006 sa nachádzalo na Slovensku 2 146 základných štátnych škôl, 
111 základných cirkevných škôl a 26 základných súkromných škôl (zdroje). 
Na základe vyjadrenia predstavite�ov Štátnej školskej inšpekcie nie sú zovše-
obecnené inšpek�né výsledky a nemožno hodnoti	 úrove� základných škôl 
štátnych, cirkevných a súkromných. Možno iba konštatova	 snahu niektorých 
zria
ovate�ov súkromných základných škôl zdôraz�ova	 finan�ný zisk školy 
pred kvalitou vyu�ovacieho procesu. 

Systém základných škôl na Slovensku možno považova	 za relatívne dobre 
vybudovaný a fungujúci. V obsahu výu�by sa redukovali u�ebné osnovy a 
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školy majú možnos	 ich modifikova	 až o 30 %, u�ebný plán možno modifi-
kova	 v rozsahu 10 %. V u�ebných plánoch základných škôl sa posilnila vý-
u�ba cudzích jazykov a zaviedol sa vä�ší po�et volite�ných predmetov. Vydá-
vajú sa alternatívne u�ebnice a overujú sa vzdelávacie a výkonové štandardy 
všeobecnovzdelávacích predmetov. Experimentálne sa overujú alternatívne 
školy vychádzajúce z humanistickej filozofie (Waldorfské školy, Otvorené 
školy, Integrované tematické vyu�ovanie a pod.). Experimentálne bol overený 
projekt WHO a EÚ Zdravé školy, ktorý sa na školách 
alej realizuje. Obsah 
vzdelávania sa rozšíril o enviromentálne vzdelávanie, právnu výchovu a vý-
chovu pre manželstvo a rodi�ovstvo. 

V základných školách sa zriadili špeciálne triedy pre žiakov so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami. Vytvorilo sa legislatívne prostredie aj pre vznik 
al-
ších špeciálnych škôl a zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva. Vy-
tvorili sa legislatívne podmienky pre 100%-nú zaškolenos	 ob�anov Slovens-
kej republiky.  

 
2. Perspektívy vzdelávania na Slovensku  

 

Koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na naj-
bližších 15-20 rokov schválila vláda SR v roku 2001 a konkretizoval ju doku-
ment Milénium.  

V oblasti základného školstva za hlavné perspektívy možno považova	 pre-
d�ženie povinnej školskej dochádzky, znižovanie po�tu negramotných obyva-
te�ov štátu. Osobitnú pozornos	 je potrebné venova	 nadaným a talentovaným 
žiakom a žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia. Zabezpe�i	 pritom 
právo rodi�ov na slobodnú vo�bu vzdelávania svojho die	a	a. Zníži	 po�ty 
žiakov v špeciálnych školách, koncepciou ich integrácie do základných škôl 
bežného typu. 

V základných školách uplat�ova	 výchovný program vychádzajúci z prin-
cípov tvorivo-humanistickej výchovy v kognitívnom a afektívnom rozvoji žia-
ka. �innos	 v školách zamera	 nielen na vzdelávanie, ale aj na výchovu žia-
kov. Pre porovnanie – na vzdelávanie dostávajú školy približne 27.000 korún 
ro�ne na jedného žiaka. Na výchovu dostanú poukaz, ktorý má hodnotu 800 
korún na školský rok na žiaka.  

V modernom školskom a výchovnom systéme podporova	 aj nápomocné 
orgány a inštitúcie. Ide najmä o špeciálnych pedagógov, logopédov, školských 
psychológov, protidrogových poradcov a pedagógov vo�ného �asu. Výchovné 
pôsobenie školy môžu zefektívni	 pedagogicko-psychologické poradne, meto-
dické centrá, centrá vo�ného �asu, školy v prírode, školské výpo�tové stredis-
ká a rozli�né združenia a nadácie, ktoré môžu priamo pomáha	 vo výchove a 
vzdelávaní detí a mládeže.  

Hlavným cie�om reformy školstva na Slovensku je premeni	 tradi�né ency-
klopedicko – memorovacie školstvo na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelá-
vanie. Zmeni	 obsah vzdelávania znížením po�tu nefunk�ných informácií a 
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nahradi	 ich poznatkami potrebnými pre život. Zmeni	 metódy a spôsoby 
vzdelávania. Od direktívnych spôsobov prejs	 k demokratickým a alternatív-
nym vyu�ovacím a výchovným metódam. K dosiahnutiu uvedených cie�ov 
zmeni	 aj prípravu pedagogických pracovníkov. Prípravu odborníkov v kon-
krétnych vedných odboroch zmeni	 na prípravu pedagógov schopných rozví-
ja	 celú osobnos	 žiaka. Zabezpe�i	 nielen pregraduálnu, ale aj postgraduálnu 
kvalitnú prípravu u�ite�ov. Zmeni	 riadenie školy dencentralizovaním a pone-
cha	 ho miestnym a regionálnym komunitám. Zvyšova	 riadenie školy zvyšo-
vaním profesionality riadiacich pracovníkov na všetkých stup�och riadenia. 
Sú�as	ou školskej reformy je aj zmena postavenia školy v štruktúre spolo�-
nosti, pretože školskú reformu treba považova	 aj za závažný spolo�enský 
problém.  

 
3. Profil absolventa základnej školy 

 

Vo vyu�ovanom procese je ve�mi dôležité venova	 sa nielen obsahu 
vyu�ovania, jeho priebehu a osobnosti u�ite�a, ale hlavne osobnosti žiaka. 
Žiak sa stáva predmetom skúmania rozli�ných vedných odborov. Nové infor-
mácie o de	och sa využívajú aj v strategických zámeroch základného vzdelá-
vania, ktoré je ur�ené pre celú populáciu. Pri vymedzení profilu absolventa 
základnej školy je nevyhnutné zoh�adni	: telesnú konštitúciu žiaka, tempera-
ment, schopnosti, kognitívne poznávacie postupy, charakterové vlastnosti, 
motiváciu k �innosti, potreby, vô�ové vlastnosti, rolu ktorú zastáva v škole, 
rodine a spolo�nosti. Výsledkom uvedených komponentov žiaka je jeho sprá-
vanie, konanie a reagovanie v konkrétnych situáciách.  

V škole sa niektoré komponenty žiaka formujú intenzívnejšie, niektoré me-
nej intenzívne. Nerozvíja	 však niektoré vlastnosti žiaka v základnej škole vô-
bec, možno považova	 za nevyužitie príležitosti pre celkovú kultiváciu osob-
nosti dospievajúceho �loveka. Medzi dôležité požiadavky na osobnos	 žiaka 
základnej školy možno považova	 nasledovné kompetencie. Kompetencia 
žiaka k nadobúdaniu vedomostí a u�eniu sa. Kompetencia komunikova	 so 
svojimi spolužiakmi a vedie	 uplatni	 svoje názory v škole a v spolo�nosti. 
Kompetencie sociálne spo�ívajúce v schopnosti socializova	 sa v žiackom 
kolektíve seberovných žiakov, rešpektova	 autority a nájs	 si primerané miesto 
v spolo�nosti. Kompetencie pracovné, ktoré sa týkajú nielen plnenia školských 
povinností, ale aj ú�asti na aktivitách celospolo�enského charakteru. 

Dosiahnutie uvedených kompetencií umož�uje základná škola svojim 
absolventom motiváciou k sústavnému zdokona�ovaniu sa, sebarozvoju a h�a-
daní zmyslu života. Škola napomáha žiakom k osvojovaniu si pozitívnych 
�udských morálnych hodnôt. 

Absolvent základnej školy by mal dosiahnu	 ur�itú úrove� aj v oblasti 
socializa�nej, ktorá sa prejavuje v kompetenciách sociálnych a komunikatív-
nych. Jedná sa o ur�itú úrove� prosociálneho správania, schopnos	 spolupra-
cova	 a komunikova	 s inými �u
mi a pomáha	 im. 
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Kompetencie pracovné sa realizujú pracovnými zru�nos	ami, schopnos	ou 
prevzia	 zodpovednos	 za svoju �innos	, stara	 sa nielen o seba, ale aj o iných 
�udí. Pracovné kompetencie sa prejavujú aj v schopnosti absolventa základnej 
školy samostatne rieši	 problémy primerané jeho veku a by	 schopný zdoko-
na�ova	 sa. 

Výsledky výchovy žiaka základnej školy by mali rešpektova	 ciele výcho-
vy sformulované v �lánku 29 Dohovoru o právach die	a	a. 

Profil absolventa základnej školy v oblasti výchovy by mal sp��a	 požia-
davky na rešpektovanie úcty k �udským právam a základným slobodám, úcty 
k rodi�om, k národným hodnotám vlastného štátu. K zodpovednosti za vlast-
ný život v duchu porozumenia a priate�stva medzi všetkými národmi a etnic-
kými, národnostnými a náboženskými skupinami. Nadobudnú	 schopnos	 k 
rozvíjaniu demokratizmu, humanizmu a pozitívnemu vz	ahu k prírodnému 
prostrediu. 

Dosiahnú	 uvedené ciele možno iba vtedy, ak bude absolvent základnej 
školy pripravený k samostatnosti, schopnosti sebazdokona�ova	 sa, schopnos-
ti samostatne sa vzdeláva	, kontrolova	 a regulova	 svoje správanie, by	 tole-
rantný a rešpektova	 vše�udské etické hodnoty a �udské práva a slobody. 

Profil absolventa základnej školy môže ovplyvni	 kurikulum školy, ako 
sústava plánovaných poznatkov a zru�ností, ur�ených cie�om a obsahom 
vzdelávania na základných školách. Kurikulum však možno chápa	 aj ako 
sústavu reálne osvojených poznatkov a zru�ností absolventmi základnej školy. 

Na profil absolventa základnej školy vplýva formálne kurikulum, ktoré je 
vymedzené u�ebnými plánmi, u�ebnými osnovami a štandardami. Môže ho 
ovplyv�ova	 aj neformálne kurikulum, ktoré tvoria aktivity žiakov vo vo�nom 
�ase. Na profile absolventa základnej školy sa však významne môže podie�a	 
aj skryté kurikulum. Skryté kurikulum predstavuje vedomosti a zru�nosti, kto-
ré žiak získal v rodine, v škole, v rovesníckych skupinách, prípadne iným spô-
sobom a nedajú sa explicitne vyjadri	 vo formálnom ani neformálnom kuri-
kule. Sem môžeme zaradi	 podnetnos	 rodinného prostredia, úrove� vzdela-
nia rodi�ov, vz	ah medzi u�ite�mi a žiakmi, klíma v školskej triede, vz	ahy 
medzi žiakmi v triede, systém odmien a trestov uplat�ovaných v škole i v 
rodine, spôsob hodnotenia žiakov a pod. 
 
Záver 
 

Základná škola má v živote každého �loveka zvláštny význam. Umož�uje 
žiakom socializáciu v iných podmienkach, ako sa realizuje v rodine. Základná 
škola poskytuje vzdelávacie šance celej populácie. Úspešnos	 žiaka v základ-
nej škole spravidla ovplyv�uje jeho vz	ah k u�eniu, u�ite�om a škole ako 
vzdelávacej inštitúcie. D�žka pobytu žiakov v základnej škole je dlhšia ako v 
iných typoch škôl. V základných školách študujú aj žiaci so špeciálnymi vzde-
lávacími potrebami. Jedná sa o žiakov nadaných a žiakov handicapovaných. 
Obidve skupiny žiakov študujú pod�a upravených kurikul, pretože v demo-
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kratickej spolo�nosti ich nemožno vy�le�ova	 z ostatnej populácie žiakov. U 
handicapovaných žiakov však treba prihliada	 pri integrácii do základných 
škôl na stupe� ich postihnutia. 

Zvláštnos	ou základnej školy v porovnaní s inými typmi škôl je skuto�-
nos	, že jej absolventi pokra�ujú v príprave pre život na stredných prípadne aj 
vysokých školách. Táto skuto�nos	 výrazne vplýva aj na profil absolventa 
základnej školy. Základná škola má charakter všeobecnovzdelávacej školy. 
Jej absolventi môžu pokra�ova	 na �ubovo�nom type strednej školy. Jednotli-
vé vyu�ovacie predmety nemajú pre profil absolventa také výnimo�né posta-
venie, ako je tomu pri štúdiu na stredných, resp. vysokých školách. 
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ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY V TROJÍ PERSPEKTIV� 
Petr Bauman 

Anotace: P�ísp�vek se zabývá problematikou vymezení profilu absolventa 
základní školy ve vztahu k jeho další životní dráze, a to ve trojí perspektiv�: 
(1) uplatn�ní na trhu práce, (2) úsp�šné navazující studium a (3) prožití kva-
litního života v nejširším slova smyslu. Autor p�edkládá stru�nou charakteris-
tiku t�chto perspektiv, analyzuje jejich díl�í konsekvence pro pojetí základního 
vzd�lávání a, ve vztahu k základní škole, argumentuje pro dominanci t�etí zmí-
n�né perspektivy; zamýšlí se rovn�ž nad úlohou, kterou by v tomto ohledu mo-
hla (�i m�la) v kurikulu základní školy plnit filozofická reflexe.  
 
Abstract: The paper deals with the issue of defining the profile of a Czech basic 
school graduate. In regard to their future life, three perspectives are examined: 
(1) success in labour market, (2) successful follow-up education, and (3) living 
a quality life. The characteristics of the three perspectives are presented to-
gether with the analysis of some of their consequences for the concept of basic 
education within the complex of Czech educational system. In this respect, the 
third perspective is seen as the most important one and the role of philo-
sophical inquiry and reflection in the basic school curriculum is pointed out. 

 
 

Úvodem 
Uvažujeme-li o obsahové dimenzi kurikula základní školy, jednou ze zásad-

ních otázek, které �ešíme, je výb�r základního u�iva, resp. základního (kme-
nového, jádrového) kurikula, tedy toho, co by si m�li žáci v pr�b�hu základního 
vzd�lávání osvojit. Podle Rámcového vz�lávacího programu pro základní vzd�-
lávání (dále RVP ZV) má základní vzd�lávání žák�m „...pomoci utvá�et a po-
stupn� rozvíjet klí�ové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného 
vzd�lání“ (2004, s. 4). Z RVP ZV dále vyplývá, že toto má být realizováno 
prost�ednictvím (v rámci) vzájemn� provázaných vzd�lávacích obor� �i oblastí. 
Výše uvedenou otázku tak lze formulovat následovn�: Na základ� jakých krité-
rií m�žeme vybrat ty podstatné klí�ové kompetence, vzd�lávací oblasti, obory 
a obsahy, které by konstituovaly profil absolventa základní školy?  

Domníváme se, že se jedná o otázku velmi aktuální. Nejen proto, že ji 
musí �ešit každý vyu�ující p�i p�íprav� na výuku i každá škola p�i tvorb� 
svého ŠVP, ale zejména proto, že samotný RVP ZV je „...otev�ený dokument, 
který bude v ur�itých �asových etapách inovován podle m�nících se pot�eb 
spole�nosti, zkušeností u�itel� se ŠVP i podle m�nících se pot�eb a zájm� 
žák�“ (RVP ZV, s. 2). Tuto sta	, která do jisté míry navazuje na náš p�edchozí 
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p�ísp�vek k tématice kurikula (Bauman 2006), chápeme jako p�ísp�vek k hle-
dání odpov�di na výše uvedenou otázku.  

Téma budeme promýšlet z hlediska další životní dráhy absolventa základní 
školy, a to ve trojí perspektiv�: (1) „o�ekávání trhu práce“ (podmínky pro 
úsp�šné uplatn�ní se na trhu práce), (2) „o�ekávání st�ední školy“ (podmínky 
pro úsp�šné navazující studium) a (3) „o�ekávání života“ (podmínky pro pro-
žití kvalitního života v nejširším slova smyslu).  

V následujícím textu se pokusíme o up�esn�ní a nástin možné hierarchizace 
t�chto perspektiv a souvisejících kritérií, jež pak �tená��m p�edložíme k diskusi. 

 
1. „O�ekávání trhu práce“ 

 

Jako první jsme zvolili perspektivu „o�ekávání trhu práce“, tedy krité-
rium úsp�šného uplatn�ní se na trhu práce: nalezení si zam�stnání a jeho 
udržení v prom�nlivých a dynamicky se vyvíjejících podmínkách trhu 
práce v �eské republice. A�koli uznáváme d�ležitost a význam pracovního 
uplatn�ní jako prost�edku seberealizace a zdroje poctivé obživy, toto 
kritérium chápeme pro vymezení profilu absolventa ZŠ jako nejmén� 
významné, a to z n�kolika d�vod�. 

Ze statistických údaj� ÚIV vyplývá, že podíl absolvent� ZŠ, kte�í nepo-
kra�ují ve studiu na SŠ, ale rovnou si hledají práci nebo jiný zdroj obživy, 
je relativn� malý a nadále se snižuje: z cca. 22 % na p�elomu osmdesátých 
a devadesátých let na cca. 8 % v sou�asnosti (viz tab. 1). 

 

 1989/90 1994/95 2000/01 2004/05 
Celkem žák� SŠ 581 069 565 252 476 009 480 755 
Podíl na populaci 14-17, resp. 15-18letých 78,6% 84,4% 88,0% 91,8% 

Zdroj: ÚIV6 
Tab. 1: Podíl žák� SŠ na odpovídající v�kové populaci (data za denní studium, bez nástaveb a 
škol p�i VÚ) 

 

Vyjád�íme-li potenciální úsp�šnost uchaze�� o zam�stnání pom�rem po�tu 
nezam�stnaných na jedno volné pracovní místo (viz tab. 2), pak zjistíme, že 
hodnoty pro základní vzd�lání (C) se �adí k pr�m�ru a bez výrazn�jších výky-
v� dlouhodob� kopírují celkový vývoj trhu práce. Nejlepších hodnot pak 
dosahuje kategorie bez vzd�lání (A+B) nebo naopak kategorie vysokoškols-
kého vzd�lání odpovídající magisterskému, a v posledních letech také baka-
lá�skému, stupni (T, R). Na druhou stranu p�íliš nep�ekvapuje problematická 
uplatnitelnost absolvent� gymnázií (K), jimž de facto chybí odbornost pot�eb-
ná pro výkon složit�jších povolání, p�i�emž však obvykle odmítají práci zcela 
neodbornou. V opa�né, mnohem p�ízniv�jší, situaci se nacházejí absolventi 
SŠ s výu�ním listem (H); mén� p�ízniv�jší je však již situace vyu�ených s ma-
turitou (L), a to zejména díky n�kolikanásobn� nižší poptávce po této kvalifi-

                                           
6 Vývojová ro�enka Školství v �R [online]. ÚIV [cit. 15.6. 2007]. Dostupné na 

http://www. uiv.cz/rubrika/101  
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kaci. Ze zjišt�ných údaj� k zamyšlení snad nejvíce vybízí skute�nost, že 
absolventi základní školy mají v rámci dané kvalifikace p�ibližn� dvojnásobn� 
lepší pravd�podobnost obstát v konkurenci na trhu práce než absolventi dok-
torských studijních program�. 

 

 A+B C H K L M R T V TP 
2000 4,38 16,50 10,07 46,72 25,90 18,33 59,95 4,89 20,00 12,86 
2001 5,43 9,80 6,48 28,50 15,82 10,04 18,95 3,41 17,00 8,11 
2002 4,06 11,26 8,15 18,79 18,98 10,98 38,68 3,72 23,38 9,58 
2003 5,17 13,90 11,84 37,01 20,70 14,25 48,57 4,25 23,63 12,80 
2004 3,79 13,38 12,05 38,14 24,56 16,17 40,05 5,44 36,25 13,20 
2005 4,43 7,22 10,56 23,28 16,93 14,93 14,13 4,48 27,13 9,67 
2006 2,71 7,33 6,90 15,99 12,68 8,21 6,35 3,43 11,60 7,30 
2007 1,06 4,03 3,50 10,27 6,99 5,37 4,07 2,77 10,63 4,00 

Zdroj: MPSV7 
Tab. 2: Vývoj po�tu nezam�stnaných na jedno volné pracovní místo dle struktury 
dosaženého/požadovaného vzd�lání 

 

Struktura pracovních pozic nabízených absolvent�m ZŠ je dlouhodob� sta-
bilní, ve v�tšin� p�ípad� se však tato zam�stnání v zásad� neliší od povahy 
nabídek práce ur�ených uchaze��m bez ukon�eného základního vzd�lání: 
nevyžadují více než znalost trivia, oce�ována je spíše „praxe v oboru“.8  
 
2. „O�ekávání st�ední školy“ 

 

Jak jsme uvedli již výše, v sou�asnosti více než 90 % absolvent� ZŠ 
pokra�uje ve studiu v n�kterém z u�ebních �i studijních obor� na st�ední 
škole. Hovo�íme-li tedy o „o�ekávání st�ední školy“, resp. kritériu úsp�š-
ného navazujícího studia, reagujeme tak práv� na tuto skute�nost. 

A�koli práv� toto hledisko bývá pro �innost ZŠ �asto ur�ující, zejména v 
souvislosti s hodnocením škol na základ� úsp�šnosti jejich absolvent� v p�ijí-
macím �ízení na SŠ, považujeme ztotožn�ní základního vzd�lávání s p�ípra-
vou pro studium na st�ední škole jako p�íliš zjednodušující, zploš	ující a cel-
kov� zna�n� problematické. Nepolemizujeme p�itom s pot�ebou p�ípravy pro 
navazující vzd�lávání, dovolíme si však uvést n�kolik d�vod�, pro� ani toto 

                                           
7 Údaje vypo�teny na základ� �tvrtletních statistik (data vždy k 31. 3.). �tvrtletní statistiky 
nezam�stnanosti [online]. Integrovaný portál MPSV [cit. 15. 6. 2007]. Dostupné na 
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/qrt. Pro kódové ozna�ení jednotlivých obor� v záhlaví tabulky 
jsme použili KKOV (klasifikaci kmenových obor� vzd�lání): A+B (bez vzd�lání + neúplné 
základní vzd�lání), C (základní vzd�lání), H (st�ední odborné vzd�lání s výu�ním listem), K 
(úplné st�ední všeobecné vzd�lání, tj. gymnázium), L (úplné st�ední odborné vzd�lání s vyu�ením 
i maturitou), M (úplné st�ední odborné vzd�lání s maturitou, bez vyu�ení), R (bakalá�ské 
vzd�lání), T (vysokoškolské vzd�lání, Mgr. apod.), V (vysokoškolské doktorské vzd�lání). TP 
ozna�uje hodnoty pro trh práce jako celek. Údaje vyjad�ují pr�m�rné hodnoty pro celou �R, 
p�i�emž, zejména díky omezené mobilit� pracovní síly, mohou být pro n�které regiony zkresleny. 
8 Srov. http://portal.mpsv.cz/sz  
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kritérium nepovažujeme pro vymezení profilu absolventa (a obsahové dimen-
ze kurikula) ZŠ za klí�ové. 

V �íselnících ÚIV v sou�asnosti figuruje více než 1500 studijních nebo 
u�ebních obor�. Skute�ná aktuální nabídka škol je sice o n�co nižší (508 
obor�), nicmén� i tak je velmi rozmanitá (viz tab. 3). Je proto velmi problema-
tické o�ekávat, že základní škola po stránce obsahové dokáže v p�íprav� 
svých absolvent� vyjít vst�íc pot�ebám všech t�chto obor�. M�že tak docházet 
k tomu, že ZŠ (�i konkrétní vyu�ující) se zam��í pouze na p�ípravu pro stu-
dium na školách „prestižn�jších“ (gymnázia, SOŠ) a výuka postavená na 
t�chto východiscích pak žáky, kte�í tomuto profilu nevyhovují (tzv. „ne-stu-
dijní typy“), v mnoha p�ípadech demotivuje a frustruje. Vztah t�chto žák� k 
dalšímu vzd�lávání je pak spíše negativní. Otázkou z�stává, zda by k tomuto 
docházelo, pokud by ZŠ spíše než „pot�eby a zájmy“ vybraných typ� st�ed-
ních škol zohled�ovala pot�eby, zájmy a možnosti svých žák�. 

Nakolik jsou s absolventy ZŠ spokojeni sami vyu�ující jednotlivých obor� 
st�edních škol, m�žeme zatím spíše jen tušit z kusých zpráv. Není nám známo 
v�tší výzkumné šet�ení, které by se touto problematikou komplexn�ji zabý-
valo. Nicmén� v únoru a b�eznu 2007 realizoval NÚOV dotazníkové šet�ení v 
rámci ve�ejného p�ipomínkového �ízení k RVP SOV. Je zajímavé, že a�koli 
šet�ení nebylo primárn� zam��eno na hodnocení absolvent� ZŠ, u�itelé SOŠ a 
SOU se v souvislosti s hodnocením požadavk� RVP SOV v otev�ených 
odpov�dích pom�rn� �asto vyjad�ovali také na adresu ZŠ a jejích absolvent�. 
V tabulce 4 jsou uvedeny �etnosti jednotlivých typ� výpov�dí, jak se nám je 
poda�ilo zachytit z vyhodnocení otev�ených odpov�dí dotazníku.9  

Jedná se samoz�ejm� pouze o letmý nástin nejpal�iv�jších negativ, nikoli o 
komplexní hodnocení. Domníváme se však, že i takto se zde mnohé ukazuje: 
zejména, jak mnoho u�itelé kladou d�raz na znalosti absolvent� ZŠ. Je otáz-
kou, nakolik podobn� �i odlišn� by absolventy ZŠ hodnotili u�itelé gymnázií 
(t�ch se zmín�né šet�ení netýkalo). 

                                           
9 RVP – p�ipomínkové �ízení; Zpracování dotazníkového šet�ení – volné odpov�di [online]. 
NÚOV [cit. 20. 6. 2007]. Dostupné na http://www.nuov.cz/public/File/Zpracování%20 
dotazníkového%20šet�ení_volné%20odpov�di.doc. Ze všech oslovených st�edních škol (1502) 
se jich k RVP SOV vyjád�ilo 280, celkem bylo vypln�no 395 dotazník� (H = 42 %, L = 7 %, M 
= 51 % respondent�). 
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Skupina u�ebních/studijních obor	 E H J K L M Celkem 
Doprava a spoje 0 2 0 0 2 2 6 
Ekologie a ochrana životního prost�edí 0 0 0 0 0 5 5 
Ekonomika a administrativa 0 0 1 0 1 21 23 
Elektrotechnika, telekomunika�ní a výp. 
technika 2 10 0 0 4 13 29 
Gastronomie, hotelnictví a turismus 2 6 0 0 2 8 18 
Hornictví a hor. geologie, hutnictví a 
slévárenství 0 3 0 0 2 5 10 
Kožed�lná a obuvnická výroba a zpracování 
plast� 3 3 0 0 2 0 8 
Obecná p�íprava 0 0 0 12 0 0 12 
Obecn� odborná p�íprava 0 0 0 0 0 9 9 
Obchod 2 19 0 0 1 2 24 
Osobní a provozní služby 5 3 1 0 1 1 11 
Pedagogika, u�itelství a sociální pé�e 0 0 1 0 13 0 14 
Podnikání v oborech, odv�tví 0 0 0 0 1 34 35 
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a 
fotografie 1 4 0 0 3 2 10 
Potraviná�ství a potraviná�ská chemie 6 9 0 0 8 0 23 
Právo, právní a ve�ejnosprávní �innost 0 0 0 0 0 6 6 
Publicistika, knihovnictví a informatika 0 0 0 0 0 2 2 
Speciální a interdisciplinární technické obory 0 0 0 0 2 4 6 
Stavebnictví, geodézie a kartografie 12 18 0 0 1 7 38 
Strojírenství a strojírenská výroba 8 21 0 0 8 4 41 
Technická chemie a chemie silikát� 4 8 0 0 1 9 22 
Textilní výroba a od�vnictví 6 4 0 0 2 3 15 
Um�ní a užité um�ní 0 13 1 0 18 50 82 
Veteriná�ství a veterinární prevence 0 0 0 0 0 1 1 
Zdravotnictví 0 1 0 0 0 6 7 
Zem�d�lství a lesnictví 8 12 1 0 2 9 32 
Zpracování d�eva a výroba hudebních 
nástroj� 8 5 0 0 1 5 19 
Celkem 67 141 5 12 75 208 508 

Zdroj: NÚOV10 
Tab. 3: Obory nabízené v jednotlivých typech vzd�lávacích program� (stav k 20. 6. 2007) 

 
 
 
 
 
 

                                           
10 Údaje byly získány na základ� detailního prozkoumání databáze škol spravované NÚOV 
[online]. Dostupné na http://data.nuov.cz/index.php?typ=3. Vzhledem k tomu, že nám šlo 
p�edevším o zmapování možností studia bezprost�edn� po absolvování ZŠ, nejsou zde zahrnuty 
nástavbové obory. Kódové ozna�ení v záhlaví tabulky odpovídá poznámce 3; kategorie E 
reprezentuje vzd�lávací programy u�iliš	 a odb. u�iliš	 (ur�eny zejm. t�m, kte�í úsp�šn� neab-
solvovali ZŠ), kategorie J zastupuje nematuritní vzd�lávací programy neposkytující výu�ní list. 
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 H L M 
p�íliš rozdílná úrove� absolvent� ZŠ 2  3 
nedostate�ná „vstupní úrove�“ absolvent� ZŠ/ nekvalitní práce ZŠ 6 1 7 
nedostate�né/chabé/chyb�jící (základní) znalosti/ 
nedostate�n� zvládnuté u�ivo ZŠ 

 
10 

 
1 

 
11 

neschopnost aplikovat znalosti získané na ZŠ   3 
nezájem o studium, nedostatek motivace pro další prohlubování 
znalostí 

2   

nedostate�né komunika�ní kompetence, problémy se �tením 6 1 1 
snižující se/nedostate�ná t�lesná zdatnost   2 

Tab. 4: Nedostatky absolvent� ZŠ z pohledu vyu�ujících SOV, po�et komentá�� pro jed-
notlivé typy škol 

 
3. „O�ekávání života“ 

 

T�etí perspektivu, kterou jsme se p�i hledání kritérií uplatnitelných pro vy-
mezení obsahové dimenze kurikula ZŠ rozhodli uplatnit, jsme nazvali „o�eká-
vání života“. Tímto rozumíme jednak osobní aspirace jedince vztahující se k 
utvá�ení kvality vlastního života, jednak o�ekávání spole�nosti (tj. ostatních 
lidí jako jednotlivc�, skupin �i institucí) ve vztahu k jedinci a jeho fungování 
ve spole�nosti. Jist� není t�eba zd�raz�ovat, že tato perspektiva se narozdíl od 
dvou výše uvedených týká všech absolvent� základní školy a otevírá se tak 
univerzální prostor, v n�mž se m�žeme hledaná kritéria pokusit vymezit. Na 
druhou stranu je z�ejmé, že individuálních aspirací a p�edstav o „dob�e proži-
tém život�“ i „dob�e fungující spole�nosti“ existuje bezpo�et. Je tedy v�bec 
možné ve vztahu k této perspektiv� vyvodit konkrétní a použitelná kritéria? 
Domníváme se, že ano, a to dvojím zp�sobem: 
• Pokud se spole�nost, a	 už na základ� všeobecn� dobrovoln� p�ijímaného 

sv�tonázoru nebo prost�ednictvím fungujícího totalitního aparátu, sjednotí 
na konkrétní podob� fungující spole�nosti, m�že také definovat konkrétní 
vzd�lávací obsahy, které budou pro život v takové spole�nosti d�ležité, 
ned�ležité nebo dokonce škodlivé (a tudíž zakázané). Tyto pak mohou být 
dále �len�ny podle toho, zda budou dostupné všem �len�m spole�nosti, 
nebo jen n�kterým (muž�m, ženám, vybraným spole�enským vrstvám, 
„zasv�ceným“ apod.). Tento p�ístup v minulosti byl (a, alespo� dle našeho 
mín�ní, do ur�ité míry také doposud je) do zna�né míry uplat�ován, nic-
mén� vždy také ur�itým zp�sobem selhával, a to zejména díky rozli�nosti 
individuálních životních aspirací. V poslední dob� se navíc problemati-
zuje díky stále se zvyšující pluralit� (nejen) �eské spole�nosti. 

• Druhý zp�sob, ke kterému se (alespo� v této fázi úvah nad daným problé-
mem) p�ikláníme a který zde nastíníme, by bylo do jisté míry možné 
chápat jako jednu z variant zp�sobu prvního, a to aplikovaného v kontextu 
liberáln� demokratické spole�nosti (tj. demokraticky �ízené spole�nosti 
založené na respektu k individuálním svobodám a práv�m). Nicmén� 
rozhodneme-li se respektovat rozmanitost životních aspirací jednotlivc� i 



 91

rozmanitost p�edstav o podob� fungování spole�nosti, ve které žijeme, 
pak, dle našeho mín�ní, jednotné vymezení obsahu vzd�lávání pro všech-
ny nebude ani možné ani žádoucí. Namísto toho bude t�eba se soust�edit 
na vymezení základních princip�, které budou sloužit jako kritéria pro 
výb�r nejen relevantních vzd�lávacích obsah�, ale také metod a organi-
za�ních forem výuky. 
Domníváme se, že fungování liberáln� demokratické spole�nosti p�edpo-

kládá ztotožn�ní se s jejími základními hodnotami, jako jsou lidská d�stojnost, 
rovnost, solidarita, svoboda a s ní se pojící zodpov�dnost (srov. Bauman 2003) 
a dovednost utvá�et si komplexní a adekvátní úsudky nezbytné pro �in�ní 
odpov�dných rozhodnutí; máme za to, že tyto p�edpoklady jsou rovn�ž pod-
mínkou pro zralou realizaci (a formulaci) osobních životních cíl�, pro prožití 
kvalitního života. Práv� kultivace t�chto p�edpoklad� by podle nás m�la být 
základním kritériem výb�ru jednotlivých vzd�lávacích obsah�. V tomto ohledu 
pak chápeme uplatn�ní filozofie (ve smyslu filozofického zkoumání a reflexe) 
na ZŠ jako prost�edek, který k této kultivaci m�že výrazným zp�sobem p�isp�t 
(srov. Bauman 2006). 
 
Záv�rem 

 

Zejména s ohledem na záv�r t�etí �ásti tohoto p�ísp�vku je patrné, že do 
zna�né míry souzníme s požadavkem RVP ZV, aby obsahová dimenze kuri-
kula základní školy podporovala utvá�ení klí�ových kompetencí, tj. aby utvá-
�ení klí�ových kompetencí bylo kritériem pro výb�r relevantních vzd�lávacích 
obsah�. Slovy RVP ZV (2004, s. 6): „k utvá�ení a rozvíjení (klí�ových kompe-
tencí) musí sm��ovat a p�ispívat veškerý vzd�lávací obsah i aktivity a �innosti, 
které ve škole probíhají“. Pokusili jsme se nicmén� o ur�itý nástin hierarchi-
zace jednotlivých kritérií. Uvážíme-li t�i výše uvedené, navzájem komplemen-
tární, p�ístupy k vymezení profilu absolventa ZŠ, docházíme k t�mto záv�r�m, 
které p�edkládáme k diskuzi. 

Kritérium uplatn�ní na trhu práce je nejrelevantn�jší v situaci, kdy absol-
vent školy sm��uje p�ímo na trh práce. Vzhledem k vývoji na trhu práce (zej-
ména povaze nabídek pracovních míst) proto nevidíme toto kritérium pro ZŠ 
jako p�íliš relevantní, a m�žeme tak �íci, že utvá�ení kompetencí pracovních 
by p�i výb�ru vzd�lávacích obsah� nem�lo hrát klí�ovou roli. Jinak by tomu 
ovšem m�lo být na školách, které pro pracovní uplatn�ní p�ipravují bezpro-
st�edn�ji: máme tím na mysli nejen SOU �i SOŠ, ale také školy vysoké. 

Uznáváme d�ležitost dalšího vzd�lávání, které by navazovalo na základní 
školu, nicmén� kritérium úsp�šného navazujícího studia považujeme pro vý-
b�r vzd�lávacích obsah� za jen st�ží uplatnitelné, a to zejména vzhledem k ší�i 
a rozmanitosti nabídky navazujících vzd�lávacích program�. Respektive kom-
petence k u�ení, jak je vymezuje RVP ZV, mohou být rozvíjeny prost�ednic-
tvím tak�ka libovolných vzd�lávacích obsah�, jež budou žáky vnímány jako 
smysluplné. 
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P�ikláníme se k tomu, aby prioritou pro vymezení obsahové dimenze kuri-
kula základní školy byla kultivace liberáln�-demokratických hodnot (resp. 
kompetence ob�anské, sociální a personální) a dovednosti utvá�ení komplex-
ních a adekvátních úsudk� (resp. kompetence k �ešení problém�). Komplexnos-
tí úsudku p�itom rozumíme zohledn�ní všech dimenzí zkušenosti, které klasi�tí 
filozofové ozna�ovali triádou pravdy, krásy a dobra, tedy zohledn�ní dimenze 
epistemologické, estetické i etické. V tomto ohledu škola nem�že rezignovat 
ani na p�esah svého p�sobení do volno�asové sféry života svých žák�. 

Ve vztahu ke kurikulu ZŠ se tedy p�ikláníme nejen k posílení d�ležitosti 
vzd�lávacích oblastí formativních (výchovných) oproti oblastem informativ-
ním, ale také k p�ehodnocení role a provázanosti obor� spole�enskov�dních s 
p�írodov�dními. V tomto slova smyslu nám jde zejména o filozofické promý-
šlení cíl� výchovy a vzd�lávání, vztahu a smyslu jednotlivých vzd�lávacích 
obsah� vzhledem k nim. P�itom máme zato, že tato filozofická reflexe �i 
zkoumání (inquiry) by nem�la být jen sou�ástí profese tv�rc� vzd�lávacích 
program�, ale také u�itel� a vychovatel� i samotných žák�.11  
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11 Filozofické zkoumání chápeme jako proces dialogický. Utvá�ení kompetencí komunikativ-

ních tedy chápeme jako integrální sou�ást základního vzd�lávání, nikoli však jako kritérium 
relevantní pro výb�r vzd�lávacích obsah�. 
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M�ŽE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝZNAMN� OVLIVNIT 
ŽIVOT SVÝCH ABSOLVENT�? 

Eva Dobšíková 

Anotace: Sta� se zabývá vlivem �eské základní školy na úsp�ch jejích absol-
vent� v život�. Definuje, co je úsp�šný život. Pokouší se ukázat, v �em spo�í-
vají n�které deficity �eské základní školy. Uvádí morální aspekty, jež ve vý-
chov� nejsou dostate�n� zd�raz�ovány. Škola p�íliš vyu�uje, málo vychovává. 
Pokoušíme se definovat, jak by m�l pracovat u�itel (škola) spole�n� s rodi�i, 
aby m�lo dít� více p�edpoklad� pro prožívání úsp�šného života. 
 
Abstract: The paper considers the question how far Czech elementary schools 
predispose pupils for succcess in life, what succcess in life in fact means and 
what the deficits of our schools in this respec are. Not enough attention is 
paid to moral aspects. The question is which methods teachers in cooperation 
with parents should use to prepare pupils adequately for successful life.  

 
 
Co je úsp�šný (dobrý) život? Jaké jsou jeho p�edpoklady? Které vlastnosti a 

schopnosti (kompetence) pot�ebuje �lov�k, aby jej byl s to prožívat? 
Kolik lidí – tolik názor�. Každý m�že za úsp�šný život pokládat n�co jiné-

ho. My budeme vycházet z toho, že každý �lov�k by m�l, snad na prvním 
míst�, optimáln� pe�ovat o své t�lesné i duševní zdraví. Obojí je základním 
p�edpokladem, k n�muž škola m�že dít�ti podstatn� p�isp�t komplexní výcho-
vou k posilování zdraví, síly, t�lesné i duševní harmonie všech svých žák�. 
Jist� k tomu nevede sout�živost a známkování výkon� ve spole�ných hodi-
nách t�locviku, což n�kterým d�tem tyto hodiny znechucuje a budí v nich po-
cit mén�cennosti. Takže se jim všemožn� vyhýbají. Základní zdravotní a pre-
ventivní pé�i bychom m�li vrátit do školy, neponechávat ji pouze v kompe-
tenci rodi��, protože d�ti ze sociáln� znevýhodn�ných rodin ji �asto postrá-
dají. Každý u�itel by m�l být informován o zdravotním stavu a sociálním zá-
zemí svého žáka. 

Dít� by m�lo p�stovat dostatek pevné v�le k dosahování svých cíl� a um�t 
odhadnout jejich p�im��enost a posoudit jejich kvalitu z hlediska nejen svého 
prosp�chu, nýbrž i druhých lidí a celé spole�nosti. Už od mate�ské školy by se 
m�lo u�it jednat a spolupracovat s ostatními, a to i s t�mi, jejichž názory a po-
stoje jsou odlišné. Neustálé u�ení, otev�enost pro nové by se m�la stát jednou 
ze základních pot�eb od školních let až do konce života. Nau�it se u�it se! Z�-
stat po celý život dychtivý, osvojovat si nové a nové schopnosti. Nikdy neztrá-
cet optimismus, nerezignovat , být stále „in“. 
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�ím více akcelerují zm�ny ve zp�sobu života spole�nosti i jedince, tím více 
platí: kdo chvíli stál, už stojí opodál. 
�lov�k by m�l už v rané dosp�losti najít pevné zakotvení, to znamená rea-

listicky poznat a hodnotit sám sebe i svoji situaci, um�t být sám sebou, nau�it 
se prožívat úsp�chy i prohry realisticky, jednat v každé situaci zodpov�dn� 
v��i sob� i ostatním, být vst�ícný a altruistický nejen v��i p�átel�m, ale i v��i 
lidem jiného vzez�ení a smýšlení a usilovat o pochopení jejich situace i moti-
vace jednání. Usilovat o poznání životních projev� a pot�eb ostatních tvor�, 
být altruistický ke všem cítícím bytostem, (podobn� jako prožívají vztah k 
cítícím tvor�m buddhisté), k �emuž je t�eba moudrosti a skromnosti. Usilovat 
o život cítících tvor� bez zbyte�ného utrpení zavi�ovaného lidmi, o život, 
který by odpovídal co nejlépe jejich p�irozenosti. 

Toto jsou n�které p�edpoklady pro úsp�ch lidského života. Jist� ne všech-
ny. Mám zato, že k nim nepat�í výše p�íjm� �lov�ka, jeho materiální blahobyt, 
jeho hv�zdné úsp�chy v jakékoliv �innosti. Pat�í k nim však ur�it� pocit, že jej 
druzí pot�ebují, že je druhým lidem prosp�šný, že jim má co nabídnout, a	 je 
již dobrým d�lníkem, dobrým u�itelem, v�dcem nebo politikem. 

Do jaké míry základní škola p�ispívá, �i p�isp�la k získání kompetencí 
svých absolvent� pro prožití úsp�šného života. To by se dalo zjiš	ovat až v 
jeho pr�b�hu po jejím absolvování. Existují díl�í výzkumy, zabývající se v�t-
šinou profesionální úsp�šností absolvent� r�zných škol. Nesetkala jsem se do-
sud však s výzkumem, který by celostn� sledoval pr�b�h života absolvent� 
škol z hlediska jejich usp�ní jako lidské osobnosti. 

Základní vzd�lání – tedy absolvování devíti let na ZŠ nebo ZvŠ, jemuž v 
p�íznivých p�ípadech p�edchází i p�edškolní vzd�lávání, není pouze p�ípravou 
pro život. Pro mladi�kého �lov�ka je to velmi významná etapa života. Možná 
tak významná, jako pro p�edp�stovanou rostlinu p�esazení z pa�eništ� (tím 
byla rodina) do zahrady, kde by se m�ly rozkošat�t ko�eny, vyr�st silný rovný 
stonek, košaté listy a vyvinout základ budoucího kv�tu. To vše uprost�ed 
mnoha jiných rostlin, jež se d�lí o slunce i vláhu a usilují s v�tším �i menším 
úsp�chem o zdárný r�st a vývoj. Dravé úsilí jedn�ch m�že vést k útlaku 
jiných a k jejich deformaci, jestliže v�as pe�livý zahradník (u�itel) nezajistil 
každému jedinci dost prostoru a ostatní nezbytné podmínky pro jeho 
individuální rozvoj. 

Každé p�irovnání prý kulhá a tohle hlavn� v tom, že p�esazením d�tí z ro-
din, �i za�ízení rodinu nahrazujících, nekon�í jejich t�sné spojení s prost�edím, 
které nadále na žáka p�sobí spolu se školou, �asto intenzivn�ji než škola, a 
všt�puje mu hodnotový systém. Proto je úzká spolupráce u�itele s rodi�i tak 
nesmírn� d�ležitá. Vždy	 jde o dít�, jehož usp�ní je jejich spole�ným cílem. 
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Opomíjená multikulturnost a altruismus 
 

Každá výchova a vzd�lávání jsou adresné – �lov�k se rodí do ur�itého spo-
le�enství a rodina i škola je produktem tohoto spole�enství, jež p�izp�sobuje 
své mladi�ké �leny k p�edpokládanému životu hlavn� v n�m. 
�eská škola se jen velmi pozvolna otevírá jiným kulturám a jiným zp�so-

b�m myšlení a prožívání, než t�m tradi�n� domácím. Je to tak i.p�esto, že 
dnes je již nepochybné, že na �eském území žijí trvale a v budoucnu ješt� p�i-
budou lidé jiných etnik s odlišnou kulturou. Tak nap�.v Rámcovém vzd�láva-
cím programu není obsaženo poznávání hlavních sv�tových náboženství, kul-
turních charakteristik p�íslušník� r�zných národ� a jejich historických i geo-
grafických p�í�in, rozdílnost etnická atd. Docela nedostate�n� je zmín�n 
biologický vývoj živo�ich� a v�bec ne jejich psychický život, schopnosti, pro-
žívání, z �ehož by mladí lidé poznali, že neexistuje ostrá hranice mezi biolo-
gií, psychikou a jednáním lidských a jiných cítících bytostí. Vedlo by to také 
alespo� k �áste�nému chápání smyslového a duševního života r�zných druh� 
zví�at., k pochopení, že s nimi �lov�k zachází jako s v�cí, s níž ke svému 
užitku a zábav� jedná i nejkrut�jším zp�sobem.. To p�ece musí vést, a také 
vede, k p�ekotnému rozmnožování spot�eby „nás vysoce dominantních“ a k 
totálnímu ni�ení p�írodních podmínek, životních podmínek ostatních druh�, k 
záboru jejich prost�edí pro život.  

By	 v „kultivovan�jší“ podob� než minulé generace, zato s použitím 
vrcholné techniky, obracíme se ke všem tvor�m, kte�í nejsou lidmi, jako na 
pouhou v�c, se kterou si m�žeme pro náš prosp�ch a pot�šení nakládat ne-
omezen�. Zví�ata bez nezbytné pot�eby zabíjíme, vyko�is	ujeme znehodnoco-
váním a zkracováním jejich života (nap�. výroba vajec v klecovém chovu, vý-
roba mléka a telecího masa ve vazných stájích atd.), mu�íme je, mimo jiné 
v pokusných laborato�ích, a dokonce mrza�íme i geneticky. Zví�ata lze snad-
no ovládat a manipulovat s nimi. Mají jiný zevn�jšek, jiné chování, �asto se 
jich i bojíme. Nemáme pot�ebu s nimi soucítit a vmýšlet se do nich. Pouze se 
chránit p�ed nebezpe�ím, které by jejich existence v naší blízkosti mohla p�í-
padn� p�edstavovat. Nejjednodušší zp�sob jak se chránit je jejich odstran�ní.  

Odtud je jen kr��ek, ni�ím neohrani�ený, k rasismu. Kdo je odlišný vzez�e-
ním a chováním, vzbuzuje obavy. Pokládáme jej vzhledem k nám za mén�-
cenného. Nestojí za to se snažit mu rozum�t, m�žeme-li ho ovládnout, podle 
pot�eby potla�it a, dojde-li k mezní situaci, zni�it. Krajním vyúst�ním byl 
holocaust v��i Žid�m a Cikán�m. 

V �eské škole, p�esto, že dnes už mnoho lidí se snaží o zm�nu, jsou tako-
vou odedávna v negativním smyslu vy�le�ovanou skupinou romské d�ti. Jen 
málo u�itel� jim hloub�ji rozumí a porozum�ní up�ímn� hledá. Jak bychom 
mohli rozum�t prostému Romovi, když ani nevíme, že v jeho kultu�e má 
nesmírný význam rodina, její opora, ale mizivý význam vzd�lání. Samostatné 
rozhodování, cílená v�le, jsou dokonce brány jako nebezpe�í, jež by mohlo 
oslabit rodinné svazky a nakonec vést k vylou�ení z nich. Také �asto nevíme, 



 96 

že d�ti žijí v rodin� jako dosp�lí, ke všemu se vyjad�ují, všeho jsou ú�astny. 
Nemají žádnou cílenou výchovu a neznají �as m��ený hodinami a kalen-
dá�em, ani t�ebas zákazy a p�íkazy, jimiž je limitováno chování stejn� starých 
vrstevník� majority. Nehled� k neznalosti �eského jazyka, (doma se mluví 
etnolektem) a k r�znosti n�kterých pojm� v romštin� a �eštin� atd. Romové 
jsou v �esku nejpo�etn�jší menšinou, jejíž populace rychle p�ibývá. Systema-
tické multikulturní �ešení výchovy, integrace, jejich pracovní a spole�enské 
uplatn�ní se stále systémov� ne�eší. Jde zejména o mládež, o základy kvalitní 
p�edškolní pé�e a pak úplné základní vzd�lání pro všechny. To se stále ne-
uskute��uje. Romská mládež po jakéms takéms absolvování devítileté školní 
docházky z�stává v�tšinou bez pracovního za�azení, bez získání kvalifikace – 
bez pocitu, že ji tento sv�t (sv�t rádž�) pot�ebuje. Programov� žít na podpo�e 
znamená neosvojit si pracovní návyky ani dovednosti, dostat se do „autu“ 
v��i v�tšinové spole�nosti.  

Jist� v budoucnu zde budou i nadále žít velmi po�etné menšiny asijských 
národ�, jejichž kultury jsou naprosto jiné než naše. Mén� se liší od nás men-
šiny slovanských národ�, a jiných Evropan�, ale i oni byli formováni jinak, 
než my. D�ti všech absolvují �eskou základní školu, která o nich málo nebo 
skoro nic neví. Neinformovaní jsou u�itelé i žáci. P�íslušníci jiných kultur do 
ní p�icházejí s r�znou znalostí našeho jazyka, s neznalostí naší kultury a my se 
k nim obracíme s úplnou neznalostí jejich jazyka, zp�sobu života, a všeho, 
v�etn� rodiny,všeho,co je utvá�elo p�ed vstupem do �eské školy a p�sobí na 
n� b�hem jejího absolvování. 

 
�eská škola by m�la rovnocenným zp	sobem všem svým žák	m usnad-
�ovat v�len�ní do �eské spole�nosti, jejich plnohodnotné uplatn�ní a 
zdravý rozvoj jejich osobnosti v ní. 

 
Konstatovali jsme, že u nás žije a trvale bude žít n�kolik velmi rozdílných 

kultur. Vezm�me však krom� toho i v potaz, že vzhledem k politice našeho 
státu po skon�ení vlády komunismu se spole�nost také rychle roz�le�uje verti-
káln� na bohaté, tak zvané st�ední vrstvy, chudé a lidi vy�azené na samé dno. 
M�lo by být povinností p�edevším naší vlády podržet je a pomoci jim k op�-
tovnému návratu a uplatn�ní nebo d�stojnému dožití. Jejich situace vznikla 
jako rub naší polistopadové cesty k demokracii. Je tedy za n� zodpov�dná vlá-
da, nikoliv charita neziskových organizací. Sem pat�í také bezdomovci. Zej-
ména lidé na spole�enském dn� tvo�í ohrani�enou, všemi opušt�nou skupinu 
živo�ící a �asto i umírající na ulicích. Ale i oni jsou �leny naší komunity, i oni 
jsou t�mi (nebo zejména oni?), kterým z�ejm� i škola z�stala hodn� dlužna. 
Po komunistické prosociální politice v dobách komunistického �ízení spole�-
nosti, jež poskytovalo záchrannou sít t�m nejslabším, v podob� pracovní 
povinnosti, bydlení, bezplatné zdravotní pé�e pro každého a jiných pot�eb, v 
nových podmínkách bezohledné dravosti silných, se dostávají n�kte�í na dno, 
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z n�hož už v�tšinou vlastními silami nevstanou. Spole�nost není ochotna z 
n�kterých svých „pot�eb“ ubrat a dát t�m nejchudším“ zdravotní pé�i, st�echu 
nad hlavou a t�m, kte�í ješt�.nejsou tak nemocní, že pracovat nemohou, 
poskytnout práci a nad�ji. Kolik bezohledného sobectví to v nás všech v�zí? 
Jist� nás k tomuto nesoucítícímu chování nevedla jen škola, ba možná ani 
hlavn� škola, ale bez podílu nez�stala. Také možná proto, že p�íliš u�ila a 
málo vychovávala. 

Skupiny jiných kultur a skupiny s ostrou sociální hranicí jsou tvo�eny okrajo-
vými lidmi neintegrovanými do �eské spole�nosti. Stonequist (1937) definuje 
okrajového �lov�ka takto: „Je to n�kdo, koho osud odsoudil žít ve dvou spole�-
nostech a ve dvou nejen odlišných, ale antagonistických kulturách.“ Okrajoví 
lidé zastávají obojetnou pozici mezi dv�ma kulturními skupinami s opa�nými 
zp�soby. Mají své d�vody, aby se p�idružili k ob�ma skupinám, ale opravdov� 
je nep�ijímá do sebe ani jedna. Rolí vyžadované zp�soby chování v obou skupi-
nách si navzájem proti�e�í. Z toho vznikají t�žké konflikty. 

 
�eská základní škola stále z	stává mnoho dlužna v multikulturní, citové 
a altruistické výchov�, málo vychovává k soucít�ní s odlišnými.  

 
Všichni její absolventi, nech	 už získají další školní druh a stupe� vzd�lání 

jakýkoliv, se stanou tv�rci ob�anské spole�nosti. Nevím, jak ji prezident 
Havel, který pojmu ob�anská spole�nost užíval, definoval. Ale uvedu definici 
profesora Vladimíra Smékala, která se mi zdá jako vize, k níž je t�eba sm��o-
vat, výstižná: „�eská republika jako �lenský stát Evropské unie má p�ed 
sebou zna�n� podce�ovaný, ale politicky i sociáln� významný úkol stát se ob-
�anskou spole�ností, �emuž dosud není náležit� rozum�no a co není náležit� 
objas�ováno ani v médiích ani v povinném školním vzd�lávání. Ob�anská 
spole�nost – je spole�enstvím civilizovaných lidí s vysp�lou sociální, mravní a 
politickou kulturou osobnosti. Lidí, kte�í jsou si v�domi svých práv, ale v�dí, 
že s každým právem je spojena ur�itá povinnost a snaží se povinnosti odpo-
v�dn� plnit!“ K tomu podotýkám, že autor rozumí civilizovaností základní 
ob�anskou slušnost. Je opakem sebest�ednosti, probouzí v lidech zájem o ce-
lospole�enská témata, respekt k oprávn�ným zájm�m druhých, rozvíjí proso-
ciální orientaci, jež vede k vytvá�ení spole�enství založenému na v�domí sou-
náležitosti. Multikulturalita a sociální solidarita se slabými tedy beze zbytku 
do Smékalova definování zapadá. Smékal zd�raz�uje, že k t�mto hodnotám je 
t�eba ve škole vychovávat po celou dobu školní docházky. Mají být sou�ástí 
kultury školy. 
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Realizace ideálu ob�anské spole�nosti ve školství: 
• Vztahy ve sboru a ve t�ídách budou založeny na vnášení sounáležitosti a 

kooperace. 
• Žáci se budou už ve škole u�it, co to je ob�anská spole�nost a co to 

znamená žít podle jejích ideál� (rovn�ž Smékal). 
 

Uvedu nyní zdánliv� nevýznamné schopnosti, které absolvent�m základ-
ního vzd�lání podle mého orienta�ního pr�zkumu chybí a o nichž se domní-
vám, že podlamují jejich sebev�domí a také je skute�n� v praxi b�žného živo-
ta postrádají: 

 
Škola nevyp�stovala pot�ebu neustále aktualizovat své schopnosti, trvale 
se u�it. 

 
V pr�b�hu n�kolika týdn� jsem navštívila hlavní brn�nské nádraží a nádra-

ží ve Vranovicích, hlavní brn�nskou poštu a poštu �. 2 u hlavního nádraží, 
Komer�ní banku a �eskou spo�itelnu. Hovo�ila jsem asi s 25 lidmi r�zného 
v�ku p�ed p�epážkami a v každém ú�ad� se t�emi ú�edníky za p�epážkou. 
Cílem mého pr�zkumu bylo zjistit, jak umí lidé používat služeb t�chto institu-
cí, zejména lidé se základním vzd�láním. (Vybírala jsem respondenty, u kte-
rých jsem p�edpokládala, že mají pravd�podobn� jen základní vzd�lání.) Ptala 
jsem se jich, p�i rozhovoru, zda se na základní škole u�ili t�chto služeb použí-
vat, �i pozd�ji? Tak jsem nep�ímo zjistila, zda n�kdo z dotazovaných má i 
vyšší vzd�lání. 

Vypl�ování složenek – 10 um�lo, ti kte�í neum�li, nechali si složenku 
n�kým doma vyplnit, v 6 p�ípadech, a byli to mladší lidé, z toho dv� Romky a 
jeden cizinec, byli bezradní a požádali mne o pomoc. Nikdo nepožádal o po-
moc ú�ednici za okénkem. Nem�li odvahu, u okének bylo n�kolik �ekajících, 
ostýchali se je zdržovat. Mezi t�mi, kte�í p�išli s vypln�nou složenkou a sami 
neum�li, byli i dva vyu�ení mladší muži.Usoudila jsem, že mají špatné p�ed-
chozí zkušenosti s neochotou ú�edník�. 

Orientace na digitálním panelu volby druhu služeb – v pen�žních ústa-
vech byla orientace horší než na pošt�. D�lala potíže i mladým lidem. V pe-
n�žních ústavech asi polovina lidí se základním vzd�láním nerozum�la, jaká 
služba se na panelu nabízí a ú�ednice je od okénka vracela. Byli mezi nimi i 
dva st�edoškoláci. Na poštách si lidé �ekající u digitálního panelu navzájem 
radili. V pen�žních ústavech nikoliv.  

Orientace v jízdním �ádu – oslovovala jsem v nádražní hale lidi r�zného 
v�ku s prosbou o pomoc v nalezení odjezdu vlak� do r�zných stanic.Také 
jsem se p�itom ptala, zda v ZŠ používali a u�ili se používat jízdní �ád na vlak 
�i autobusy. Asi polovina si vzpomn�la, že n�co takového jim ve škole �íkali, 
ale že už si to nepamatují a neumí si spojení vyhledat. Um�li jen dva st�edo-
školáci. Ostatní �íkali, že když n�kam cestují a vlak, který pot�ebují, nebo 
autobus není na tabuli s odjezdy vyzna�en, pak se n�koho musí zeptat. Koho? 
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N�koho doma, protože informa�ní kancelá� už není a na po�íta�i nebo panelu 
se nevyznají, takže by je ú�ednice za okénkem asi poslala pry�… 

 

Jak asi se orientují lidé se základním vzd�láním v pojiš	ovnách, spo�itel-
nách, bankách, respektive p�i vytrvalých jednáních agent� pen�žních ústav�, 
když si cht�jí uzav�ít pojistku nebo vzít p�j�ku, založit r�zné druhy spo�ení. 
Jak snadné musí být vmanipulovat je do nevýhodných finan�ních akcí, ve kte-
rých se zadluží, pozbudou naspo�ené peníze apod. 

Jist�že základní škola nem�že p�edvídat, do jakých situací bude v neustále 
se vyvíjejícím modernizování služeb �lov�k postaven, ale m�že jej nau�it 
p�edpokládat taková nebezpe�í a jak se jim bránit pe�livým p�e�tením nabíze-
ných smluv a zjišt�ním všech následk�, které by málo uvážený podpis mohl 
mít. B�žn� se vyznat ve službách dopravních institucí a pošt, a dnes již p�ipra-
vit žáky i na jejich digitalizaci, je jist� v možnostech ZŠ i škol speciálních. 

Jde nejen o praktické využití takových dovedností, ale o sebev�domí �lo-
v�ka, který není v jednoduchých b�žných v�cech odkázán na druhé. 

 
Tém�� všechno záleží na u�iteli – jak by m�l pracovat s dít�tem? 

 

Zdánliv� to, co jsme jako výsledky pr�zkumu uvedli, jsou jen konkrétní ma-
li�kosti, ale sv�d�í o tom, že absolvent základní školy nezískal pot�ebu se stále 
u�it, p�izp�sobovat se rychlým zm�nám. Možná, že se mnohý v ZŠ nenau�il 
plynule s porozum�ním �íst, a to m�že po celý život hodn� jeho situaci a mož-
nost neustálého u�ení se i praktickým dovednostem zt�žovat. Škola by od sa-
mého za�átku v mate�ské škole m�la u�it spolupráci, altruismu, vyjad�ování 
svých myšlenek jasn� a stru�n�, cílev�domému jednání a férovému prosazo-
vání svých zájm�. U�itel by m�l v každém žákovi podporovat d�v�ru ve vlastní 
síly, tedy sebed�v�ru a v�domí, že jej tento sv�t pot�ebuje. To je jen tehdy 
uskute�nitelné, jestliže u�itel má vztah ke každému dít�ti založený na opravdo-
vém, trvalém zájmu o n�. Aby to mohl realizovat, m�l by být stálý. Hlavní u�i-
tel – t�ídní – by m�l postupovat se svou t�ídou. Jen tak m�že také vybudovat opti-
mální vztah s rodi�i, s nimiž má spole�ný zájem a cíl: optimální rozvoj dít�te. 

Dít� se do školy t�ší, jestliže se v ní cítí bezpe�né, jestliže škola mu dává 
pocit tepla a domova. Strach je vždy škodlivý a nelze se ve strachu u�it. U�itel 
má udržovat radost z u�ení, vzbuzovat zv�davost d�tí o sv�t (u�ivo). Ptát se 
mají d�ti – není dobré odpovídat na nepoložené otázky, jinak �e�eno: nesnažit 
se p�edávat n�komu v�domosti �i dovednosti, o které neprojevil zájem. 
Nejd�ív se musí probudit v žákovi zv�davost, motivovat.  

Jak zacházet s chybujícím? V N�mecku jsem slyšela pojem „Fehlerkultur“, 
což je pravý opak vytýkání chyb, dokonce trestání za n�. Tu platí i �eské p�í-
sloví: chybami se �lov�k u�í! A tak, když d�lá u�ící se dít� chyby, využijme je! 

Dít� se postupn�, dodáváme-li mu odvahu, u�í zodpov�dn� rozhodovat sa-
mo o sob�. Vzít sv�j život do ruky, vyr�stat ve zdatného, pevného �lov�ka. 
U�itel i rodi�e je musí povzbuzovat v samostatnosti, nikdy srážet. 
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Nejlépe se d�ti u�í vlastní �inností, �tením a poslechem mnohem h��e a 
mén�. To co samy umí, rády pak p�edávají druhým, a tím se zase u�í. To je 
výhoda smíšených integrovaných t�íd Není na škodu, když jsou t�ebas dva 
ro�níky dohromady (pedagogická výhoda málot�ídních ško). Také rodi��m na 
školních slavnostech d�ti rády ukazují, �emu se nau�ily. 

Smíšená škola pro nadané a mén� nadané, kte�í jsou spole�n� v téže t�íd�, 
vychová u všech pod vedením dobrého u�itele sociální kompetence. 

Vstup d�tí do základní školy z mate�ské školy, která je te
 podle nového 
školského zákona u nás povinná pro všechny d�ti alespo� v posledním p�ed-
školním roce (mnohé d�ti by pot�ebovaly alespo� dva roky), se musí poda�it. 
P�echod z jednoho prost�edí do druhého by m�l být pozvolný, žádné dít� by 
nem�lo utrp�t neúsp�ch a citov� strádat. Bezkonfliktní, radostný za�átek p�ed-
znamenává úsp�šnou školní dráhu. Stejn� tak i ukon�ení a p�echod do života 
práce by m�l být pozvolný – d�ti by se v posledních ro�nících m�ly aktivn� 
zú�ast�ovat pracovní �innosti na r�zných pracovištích a poznat r�zné obory 
lidské �innosti. 

Školní docházka, kombinovaná s prací, by m�la trvat o n�kolik let déle. 
Žádný absolvent základní školy by se nem�l octnout náhle ze školy „vyvr-
žen“, bez dalšího pokra�ování v jiném odborném �i všeobecném vzd�lávání 
nebo pokra�ování v praktické pracovní �innosti. Jedno z nejhorších nešt�stí, 
které m�že mladého �lov�ka potkat, je v�domí, že jej nikdo nepot�ebuje, že je 
ve sv�t� zbyte�ný. Prevence takové situace je i v obtížných p�ípadech jist� 
�ešitelná ve spolupráci školy, u�itele a rodiny, když má u�itel opravdový, léta 
trvající zájem o dít�, které léta provázel. 
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JAKÉ JSOU MOŽNOSTI A POT�EBY ORIENTACE 
ABSOLVENTA NA DALŠÍ STUDIUM 

Miroslav Janda, Jan Š�áva 

Anotace: P�ísp�vek rozebírá možnosti vzd�lávání na �eských školách v ev-
ropském kontextu. Zam��uje se na orientaci žák� základních škol po ukon-
�ení základního vzd�lávání. V záv�re�né �ásti v p�ísp�vku reagujeme na 
možnosti celoživotního vzd�lávání a u�ení. 
 
Abstract: The paper deals with the possibility of education at Czech schools 
in the European context. It focuses on the educational orientation of primary 
school leavers. In the final part the possibilities of lifelong learning are dis-
cussed. 

 
 
Úvodem 

 

Požadavek, aby se �lov�k vzd�lával v celoživotním pojetí, není žádnou no-
vou akvizicí. Mezinárodní organizace, jako Rada Evropy, UNESCO, OECD 
již v druhé polovin� minulého století ve zpracovaných dokumentech spe-
cificky definují problematiku vzd�lávání jako periodickou a permanentní. 
OECD, nadnárodní instituce s propracovanou metodickou základnou, která 
„...produkuje �etné poznatky v oblasti mezinárodního komparativního systé-
mu, a to zejména prost�ednictvím mezinárodních indikátor� vzd�lávání“, 
(Pr�cha 1999, s. 17) v 90. letech minulého století p�edkládá koncepci celo-
životního vzd�lávání ve spojitosti s novými ekonomickými a politickými pod-
mínkami a formuje nové cíle z pohledu aktuálnosti rozvoje lidských zdroj�. 

 Celoživotní vzd�lávání nap�. podle A. Malacha (2006, s. 9), je „...obsáh-
lý soubor cíl� a strategií soust�ed�ný kolem teze, že jedním z hlavních atribut� 
moderních spole�ností by m�ly být celoživotn� otev�ené možnosti u�ení, je-
jichž dostupnost bude zajišt�na na co nejširším základ�. Specifický požadavek, 
že tyto možnosti musejí být pro všechny, je dopln�n pro zd�razn�ní toho, že 
bude-li celoživotní vzd�lávání vyhrazeno privilegované skupin�, vytvo�í se tím 
ve spole�nosti nep�ijatelné p�ehrady, které mohou do zna�né míry ohrozit 
sociální soudržnost“.  

V kontextu s nastín�nými sm�ry a zám�ry je vydáváno mnoho dokumen-
t�, výzkumných zpráv mající za cíl informovat a srovnávat komparace 
vzd�lávacích systém� (international comparative education) s evalua�ními 
nástroji a doporu�ením. P�íkladem nám m�že být publikovaná studie Po-
hled na školství v ukazatelích OECD (1996), která umož�uje srovnávat 
tém�� 50 ukazatel� vzd�lávacích systém� zemí OECD, v�etn� �eské repu-
bliky (Pr�cha, 1999, s. 18). 
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Reformní požadavky 
 

Z toho d�vodu dochází také ke schválení záv�ru, že �lenské zem� zapo-
jené v Evropské komisi „…musí urychlit tempo reforem v systémech vzd�-
lávání a odborné p�ípravy – jinak velké �ásti p�íští generace hrozí sociální 
propad. Jde o naléhavý problém, protože se navzdory zna�nému úsilí všech 
�lenských stát� neda�í významn�jší m�rou pokro�it v pln�ní orienta�ních 
cíl�, stanovených pro zvyšování kvalifikace a dovedností u mladých lidí. To 
má závažné d�sledky pro všechny ob�any, zvlášt� pak pro znevýhodn�né 
skupiny a pro pracovníky s nízkou kvalifikací, kterých je po celé Evrop� 
p�ibližn� 80 milion�. Situace m�že negativn� ovlivnit konkurenceschopnost 
celé ekonomiky a omezit možnosti pro vytvá�ení pracovních míst. Komise 
sou�asn� schválila návrh na ustavení evropského rámce pro klí�ové doved-
nosti. Ten se má stát referen�ní pom�ckou na podporu snah vyvíjených v 
�lenských zemích“12, kdy v jejich zájmu bude podporovat jednotné tržní 
prost�edí, což je vyjád�ené v Lisabonské strategii. P�ítomní zástupci zemí 
jednozna�n� podpo�ili názor, jak je nezbytné a systémov� d�ležité zvyšo-
vání hodnot vzd�lávání i odborné a �emeslné p�ípravy pro její realizaci. 
„Kvalitn�jší vzd�lávání a odborná p�íprava …p�ispívá k trvale udržitelné-
mu hospodá�skému r�stu, k sociální soudržnosti a k vytvá�ení nových a vý-
hodn�jších pracovních míst“13 

V souvislosti s celoevropskými reformními požadavky pro pot�ebu vý-
voje prosperující spole�nosti, je „...mimo�ádn� závažným mezinárodním 
programovým dokumentem pro rozvoj celoživotního u�ení zejména v dos-
p�lém v�ku Memorandum o celoživotním u�ení Evropské komise z listopa-
du 2000. Není dokumentem „školským“, nýbrž spíše ekonomickým �i poli-
tickým. Z�eteln� dokazuje, že u�ení a vzd�lávání a jejich výsledky rozhodují 
a stále více budou rozhodovat o inovacích, ekonomickém r�stu a prosperi-
t�, konkurenceschopnosti a kvalit� života“ (Malach, 2006, s. 10). 

U�ící se spole�nost (Learning Society) je brána jako p�edpoklad zvýšení 
konkurenceschopnosti podnik� a trvale udržitelného života zemí EU. Mezi 
konkrétní rozpracování pat�í otázka kultivace v�d�ní jako klí�ový faktor 
produkce14. Lze vysledovat kontinuální vazbu mezi ekonomickým r�stem a 
vzd�lanou spole�ností v jejich dopadu na spole�enský rozvoj. V�d�ní, zna-
losti postavené na vysokém stupni komunika�ní propojenosti a jejich kog-
nitivní úrove� dává edukaci fakticky jiný rozm�r a naléhavou pot�ebu.  

 

                                           
12 Týden v Evrop� (7.-13.11.2005). Zastoupení Evropské komise v �R. Info-

service@evropska-unie.cz 
13 Konference ministr� školství. Záv�re�né komuniké o výsledcích diskuze ze 17. 

b�ezna 2006. Info-service@evropska-unie.cz.  
14 VESELÝ, A.; KALOUS, J.; MARKOVÁ, J. Univerzita Karlova – FSV – CESES 2004. 
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Profesionalizace u�itelské profese 
 

Náhled na formativní a obsahovou stránku profese pedagogického pra-
covníka není unifikovaný, r�zní se odlišn� v jednotlivých oborech, situa-
cích, postavení a zám�rech v jednotlivých zemích. M�žeme �íci, že jde o 
odlišné pojetí v otázce o�ekávání ú�astník� – spole�nosti jako takové, poli-
tických struktur a garant� projekt�, samotného ob�ana, rodi�e i ú�astníka v 
ekonomické rovin�. Tak se m�žeme p�iblížit a jasn� identifikovat rysy globa-
liza�ního trendu v nárocích na vývoj profese pedagoga. Z materiál�, které 
zpracovávají tematiku globaliza�ních pot�eb a vývoje, m�žeme vyvodit, že 
jde o formu a tendenci „profesionalizace profesí“ (Spilková, 2002, s. 45). 
Autorka spat�uje situa�ní prom�nlivosti vztah� u�itel a žák ve všech jeho 
životních peripetiích. P�jde o celistvé formování v eduka�ním procesu, který 
mívá variabilní symptomy a kdy edukátor, mající odborn� oborové pedago-
gické vzd�lání, uplat�uje procesn� �ídící roli a kdy v širším profesním záb�ru 
se podílí na socializaci a celkové kultivaci, vedle altruismu, tolerance, solida-
rity, zodpov�dnosti apod. Coolohan (1991) otevírá (upozor�uje na) další 
aspekty, komunikativní role, flexibilní otev�enost zm�nám, vnímání smyslupl-
nosti svojí aktivity, �innosti, vcít�ní se a chápání druhých a s uv�domováním 
si dalších kontext� p�sobících na konkrétní pracovní aktivitu. 

 
Prom�ny 

 

Školská politika prochází dlouhodob� (po�átky v devadesátých letech) zá-
sadními prom�nami. Na úrovni �eské republiky je problematice celoživotního 
u�ení a dalšího vzd�lávání v�nována pozornost zejména v „Národním pro-
gramu rozvoje vzd�lávání – Bílá kniha“ a v dokumentu „Dlouhodobý zám�r 
vzd�lávání a rozvoje výchovn�-vzd�lávací soustavy �R“, kde je zmi�ována 
nutnost za�len�ní dalšího vzd�lávání do systému vzd�lávání v �R. Jejich 
zam��ením, stupn�m konkurenceschopnosti musí reagovat na progresivn� dy-
namický vývoj v evropských dimenzích. Zákonná norma, tj. Školský zákon �. 
561/2004 Sb. akcelerovala problematiku v celé �ad� konkrétních transforma�-
ních krocích. Pro globaliza�ní prom�ny tak „…mají stále v�tší význam mezi-
národní aktivity subjekt� zapojených v systému odborného vzd�lávání v �eské 
republice. Umož�ují totiž využít bohatých zkušeností zahrani�ních partner� a 
institucí p�sobících ve stejné oblasti, p�ípadn� i stále aktivn�ji ovliv�ovat 
trendy budoucího vývoje odborného vzd�lávání v celoevropském kontextu“ 
(Výro�ní zpráva..., 2004, s. 42).  

Vlády a školští politikové stále výrazn�ji aktualizují a usm�r�ují vývoj ná-
rodního vzd�lávacího systému v kontextu využívání poznatk� o vývoji vzd�-
lávacích systém� v jiných zemích. Jde nap�. o snahu zajistit, „..aby se vzd�lá-
vací systémy chovaly jakožto sou�ást ve�ejných služeb, s respektováním po-
t�eb klient� a s vykazováním kvality a akontability (zodpov�dnosti za výsledky) 
svého fungování“ (Pr�cha, 1999, s. 15). 
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Odborná kvalifikace 
 

Vzd�lanost a odborná kvalifikace nabývá nových kvalit vstupem �eské 
republiky do Evropské unie. Na tomto míst� je pat�i�né upozornit na vý-
znamnou publikaci, vydanou Evropskou komisí – Generálním �editelstvím 
pro vzd�lávání a kulturu s názvem „Vzd�lávání a odborná p�íprava v 
Evrop�: r�zné systémy, spole�né cíle do roku 2010“. Pracovní program 
formulující cíle systém� vzd�lávání a odborné p�ípravy (srov. Education 
and training in Europe... 2002). 

Za�átkem zá�í 2006 byl p�ijat Evropskou komisí evropský rámec kvalifi-
kací, který p�isp�je k p�ehlednosti a ujasn�ní a umožní také adekvátní srov-
návání mezi jednotlivými státy. J. Pr�cha v této souvislosti uvádí, že „v 
sou�asnosti se v jednotlivých zemích uplat�ují takové p�ístupy, kde rozho-
dování o sfé�e vzd�lávací politiky jsou výrazn� závislá i na stavu �ešení 
p�íslušné problematiky v jiných zemích. P�íkladem m�že být zavád�ní vzd�-
lávacích standard� pro vyhodnocování toho, zda jsou ve vzd�lávacím sys-
tému dosahovány ty cíle, které se vymezují v kurikulárních dokumentech“ 
(1999, s. 17). To evokuje p�edstavitele školské politiky i vládních a politic-
kých stran vyvíjet tlak a mít zájem – i s využitím mezinárodních zkušeností – 
na maximáln� vhodném �ešení a vývoji vlastního vzd�lávacího systému. 

P�irozenou reakcí je tudíž názor a pohled MŠMT �R, specifikovaný ve 
Výro�ní zpráv� 2005 (s. 42): „Vzhledem ke vzr�stající mobilit� pracovních sil 
a student� na evropském trhu práce vzr�stá pot�eba vzájemného uznávání 
odborných kvalifikací. Jedním z významných nástroj� na podporu transpa-
rentnosti je projekt unifikovaného souboru dokument� Europass, na jehož im-
plementaci se �eská republika intenzivn� p�ipravovala“. Koncipování cha-
rakteristik kvalifikací a stanovení standard� pro hodnocení jejich dosažení, 
budou znamenat jednozna�nou transparentnost p�i porovnávání kvalifika�ních 
hledisek ve vlastním a následn� i mezinárodním prost�edí. Tím, že každý 
ob�an (bezúhonný) m�že žít, pracovat, bydlet, podnikat, vzd�lávat se apod. v 
�lenských zemích EU, bylo nezbytné podniknout i opat�ení, která by zname-
nala, aby „..v souvislosti s existujícími rozdíly ve vzd�lávacích soustavách 
byla v rámci EU vytvo�ena pravidla pro uznávání odborných kvalifikací, které 
tyto p�ekážky volného pohybu osob p�ekonávají a jejichž podstatou je princip 
vzájemné d�v�ry �lenských stát�“ (Výro�ní zpráva... 2004, s. 45). 

Pro pot�ebu odborné kvalifikovanosti zde významnou roli sehrála institu-
ce – Evropské st�edisko pro rozvoj odborného vzd�lávání – Cedefop. Její 
nezastupitelná role spo�ívá v koordinování zám�r� jednotlivých zemí EU v 
oblasti profilace odborného vzd�lávání. 
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Možnosti financování z Evropského sociálního fondu 
 

 �eská republika jako plnoprávný �len Evropské unie má možnost tak 
získávat a pln� využívat finan�ní prost�edky ze zdroj� strukturálních fond� 
EU. Jak MŠMT �R konstatuje, „..byla v�nována zna�ná pozornost p�ípra-
v� na �erpání prost�edk� z Evropského sociálního fondu (ESF) a sestavo-
vání tzv. systémových projekt�, ur�ených na podporu rozvoje a implemen-
taci nástroj� transformace odborného vzd�lávání v naší zemi“ (s. 42). EFS 
je hlavním nástrojem finan�ní podpory v oblasti lidských zdroj� a zajiš	uje 
systematickou podporu t�ch �lenských stát�, které sm��ují ke zlepšení 
perspektiv lidí p�i hledání práce a získávání požadovaných kvalifikací. Na 
pomoc a podporu školám v letech 2004 – 2006 (a v p�ipravovaném progra-
mu na léta 2007-2013) je zam��en Opera�ní program rozvoje lidských 
zdroj� (OP RLZ), který slouží k investicím do lidských zdroj�. Opera�ní 
program Rozvoj lidských zdroj� je rozd�len na priority. Školám a škols-
kým za�ízením je ur�ena priorita 3 – Rozvoj celoživotního u�ení, která se 
dále �lení na opat�ení: 
3.1 – Zkvalit�ování vzd�lávání ve školách a školských za�ízeních a rozvoj 
podp�rných systém� ve vzd�lávání. 
3.2 – Podpora terciárního vzd�lávání, výzkumu a vývoje. 
3.3 – Rozvoj kapacit dalšího profesního vzd�lávání. 

Realizaci OP RLZ �ídí Ministerstvo práce a sociálních v�cí (MPSV) a 
zastává ve struktu�e Opera�ního programu funkci �ídícího orgánu. Mini-
sterstvo školství, mládeže a t�lovýchovy (MŠMT) vystupuje ve struktu�e v 
roli zprost�edkujícího subjektu pro opat�ení 3.1 a 3.2 a odpovídá za 24,5 % 
finan�ních prost�edk� z rozpo�tu OP RLZ, tj. 97,4 mil. EUR alokovaných 
pro období 2004 – 2006. Pro opat�ení 3.1 to znamená cca 2 265 mil. K� a 
pro opat�ení 3.2 cca 755 mil K� (Malach, 2006b, s. 126). 

 
St�ední školství 

 

Úsp�šným ukon�ením p�íslušného vzd�lávacího programu základního 
školství se nabízí pro další vzd�lávání absolvent� st�edoškolského vzd�lání 
tyto sm�ry. Je to: st�ední vzd�lání; st�ední vzd�lání s výu�ním listem; 
st�edního vzd�lání s maturitní zkouškou. Zákon 561/2004 Sb. ve zn�ní 
pozd�jšími p�edpis� v § 57 specifikuje cíle, stupn�, organizaci a pr�b�h vzd�-
lávání takto: „St�ední vzd�lávání rozvíjí v�domosti, dovednosti, schopnosti, 
postoje a hodnoty získané v základním vzd�lávání d�ležité pro osobní rozvoj 
jedince. Poskytuje žák�m obsahov� širší všeobecné vzd�lání nebo odborné 
vzd�lání spojené se všeobecným vzd�láním a upev�uje jejich hodnotovou 
orientaci. St�ední vzd�lávání dále vytvá�í p�edpoklady pro plnoprávný osobní 
a ob�anský život, samostatné získávání informací a celoživotní u�ení, pokra-
�ování v navazujícím vzd�lávání a p�ípravu pro výkon povolání nebo pracovní 
�innosti“ (Zákon 561/2004 Sb.).  
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Výro�ní zpráva MŠMT �R pro rok 2005 konstatuje skute�nost, „...že 
vzd�lávání v oborech st�edních škol je ur�eno p�edevším absolvent�m 9. 
ro�níku základní školy, výjimku tvo�í osmileté obory gymnázií, do kterých 
žáci vstupují po ukon�ení 5. ro�níku základní školy, a šestileté obory 
gymnázií, kam jsou p�ijímáni žáci po ukon�ení 7. ro�níku základní školy. 
Krom� obor� st�edních škol jsou do vzd�lávacího systému za�len�ny i 
programy pro ty žáky, kte�í ukon�ili povinnou školní docházku v nižším 
než devátém ro�níku základní školy (obory odborných u�iliš	), a pro ty, 
kte�í absolvovali základní školu praktickou nebo základní školu speciální 
(obory odborných u�iliš	 a praktické školy). 

V sou�asné dob� tém�� všichni absolventi základních škol pokra�ují v 
dalším vzd�lávání. St�ední školy, které poskytují st�ední vzd�lání s maturit-
ní zkouškou v daném oboru vzd�lání, mohou v tomto oboru organizovat 
nástavbové studium pro uchaze�e, kte�í získali st�ední vzd�lání s výu�ním 
listem v p�íbuzném oboru vzd�lání v délce 3 let denní formy vzd�lávání. 
Vzd�lávání se uskute��uje podle platných u�ebních dokument� pro p�ísluš-
ný obor vzd�lání. Vzd�lávání v nástavbovém studiu trvá 2 roky v denní 
form� vzd�lávání a je ukon�eno maturitní zkouškou. St�ední školy, které 
poskytují st�ední vzd�lání s výu�ním listem v daném oboru vzd�lání, mo-
hou v tomto oboru vzd�lání uskute��ovat také zkrácené studium pro zí-
skání st�edního vzd�lání s výu�ním listem pro uchaze�e, kte�í získali 
st�ední vzd�lání s maturitní zkouškou. Zkrácené studium trvá 1 až 1,5 roku 
v denní form� vzd�lávání. 

Zrovna tak st�ední školy, které poskytují st�ední vzd�lání s maturitní 
zkouškou v daném oboru vzd�lání, mohou v tomto oboru vzd�lání uskute�-
�ovat také zkrácené studium pro získání st�edního vzd�lání s maturitní 
zkouškou. Zkrácené studium trvá 1 až 2 roky v denní form� vzd�lávání. 

Gymnázia nabízejí st�ední vzd�lávání s maturitní zkouškou všeobecného 
charakteru a p�ipravují absolventy p�edevším pro další vzd�lávání na vyšší 
odborné a vysoké škole. St�ední vzd�lávání odborného charakteru zajiš	ují 
p�edevším st�ední odborné školy (SOŠ), které nabízejí vzd�lávání v r�zn� 
zam��ených oborech vzd�lání ukon�ené maturitní zkouškou. V posledních 
letech byly za�azeny do soustavy obor� vzd�lání i obory Ekonomické lyceum, 
Technické lyceum, Pedagogické lyceum, Zdravotní lyceum a P�írodov�dné 
lyceum – viz na�ízení vlády o soustav� obor� vzd�lání �. 689/2004 Sb.  

Tyto obory v sob� kombinují vzd�lávací nabídku gymnaziálních obor� a 
obor� st�edních odborných škol. Absolventi nezískávají odbornou kvalifi-
kaci, jsou však lépe p�ipraveni ke studiu širšího spektra vzd�lávacích a 
studijních program� v rámci terciárního vzd�lávání než absolventi obor� 
st�edních odborných škol a na druhé stran� v pr�b�hu vzd�lávání získávají 
odborné zam��ení. 

St�ední vzd�lávání s výu�ním listem je zajiš	ováno zejména st�edními 
odbornými u�ilišti (SOU), jejichž hlavním cílem je p�íprava absolvent� s 
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vyššími nároky na manuální dovednosti. St�ední odborná u�ilišt� nabízejí i 
st�ední vzd�lávání s maturitní zkouškou. 

V roce 2005/06 v �eské republice vyu�ovalo žáky celkem 1 696 st�ed-
ních škol, z toho 380 (22,4 %) byly školy soukromé a církevní. Z ve�ejných 
st�edních škol je pouze 16 škol z�ízeno obcemi, což je necelé 1 % z po�tu 
všech st�edních škol. Ve všech formách vzd�lávání (bez nástavbového 
studia) vyu�ovaly st�ední školy v roce 2005/06 celkem 558,5 tis. žák�., z 
toho 522,9 tis. v denní form� vzd�lávání. Údaje jsou bez škol pro žáky se 
speciálními vzd�lávacími pot�ebami. 

 
Míra ú�asti na st�edoškolském vzd�lávání 
 

Podle dostupných údaj� MŠMT �R (Výro�ní zpráva... 2005)), „...v �eské 
republice je tradi�n� vysoká míra ú�asti na st�edoškolském vzd�lávání (s vý-
jimkou období, kdy st�edním školám chyb�l jeden postupový ro�ník) – od 
roku 1990/91 se pohybuje nad hranicí 80 % odpovídající v�kové populace, v 
roce 2005/06 byl podíl 15–18letých zapojených v procesu st�edního vzd�lává-
ní (v�etn� speciálního školství, odborných u�iliš	 a praktických škol) 95,7 %. 
Podíl nov� p�ijímaných žák� do obor� na gymnáziích (v�etn� žák� víceletých 
gymnázií odpovídajících 1. ro�níku st�edních škol – tj. 5. ro�níku osmiletých 
gymnázií a 3. ro�níku šestiletých gymnázií) na po�tu všech p�ijatých na 
st�ední školy se v posledních letech stabilizoval na 17 % až 22 %. Obdobný 
stabilní trend se projevuje i v p�ípad� odborného vzd�lávání ukon�eného ma-
turitní zkouškou, do n�hož jsou v pr�m�ru p�ijímány dv� p�tiny žák� (48 % v 
roce 2005/06). 

Celkov� tedy do vzd�lávání ukon�eného maturitní zkouškou vstupuje 71 % 
nov� p�ijímaných na st�ední školy (v�etn� nástavbového studia). Nov� p�ijí-
maných žák� do st�edního vzd�lávání a st�edního vzd�lávání s výu�ním listem 
je zhruba jedna t�etina (29 % v období 2005/06). Žáci zdravotn� postižení mo-
hou být integrováni do b�žných st�edních škol nebo mohou navšt�vovat st�ed-
ní školy pro žáky se zdravotním postižením. Žáci mentáln� postižení a absol-
venti základních škol praktických a základních škol speciálních se mohou dále 
vzd�lávat v programech, které jsou speciáln� pro jejich postižení ur�eny – tedy 
ve vzd�lávacích programech odborných u�iliš	 a praktických škol. 

 Se vstupem �eské republiky do Evropské unie se m�ní i požadavky na 
absolventy škol na trhu práce. Školy by proto m�ly své absolventy p�ipravit na 
další proces vzd�lávání prostupující celým životem, na celoživotní vzd�lávání 
nejen v rámci školského systému, ale i na další dopl�ování vzd�lání, které je 
základem uplatn�ní na trhu práce. 
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Ostatní formy vzd�lávání 
 

Mezi ostatní formy vzd�lávání m�žeme zahrnout dálkové, ve�erní, 
distan�ní a kombinované vzd�lávání na st�edních školách. Jsou velice d�le-
žitou sou�ástí celoživotního u�ení vzhledem k možnosti získání další kvali-
fikace pro ty, kte�í již vstoupili na pracovní trh. V roce 2005/06 je v 
ostatních formách vzd�lávání celkem 35,6 tis. žák� (proti p�edchozímu 
roku mírný pokles), z nichž se již tradi�n� nejvíce ú�astnilo vzd�lávání v 
oborech nástavbového studia (23,8 tis.); v ostatních oborech kon�ících 
maturitní zkouškou studovalo celkem 9,3 tis. žák�. Po�et žák� v oborech s 
výu�ním listem, p�íp. záv�re�nou zkouškou je 1,5 tis. V každém regionu 
existuje institucionáln� odlišná struktura sít� st�edních škol a jednotlivé 
regiony se tedy liší podle struktury žák� na jednotlivých typech st�edních 
škol. Celorepublikov� je nejvyšší míra ú�asti populace 15–18letých na 
st�edních odborných školách (v roce 2005/06 se jedná o 40,5 %), pak násle-
dují st�ední odborná u�ilišt� (36,2 % v roce 2005/06) a gymnázia (19,3 %). 
Údaje jsou za denní formu vzd�lávání bez škol pro žáky se speciálními 
vzd�lávacími pot�ebami. 

 Z pohledu jednotlivých kraj� se naprosto atypicky chová Praha, kde je 
celkov� nejvyšší míra ú�asti na st�edoškolském vzd�lávání (125,9 %) a je 
zde i jiné rozložení odpovídající populace – více než polovi�ní míra ú�asti 
(58,4 %) je na st�edních odborných školách, t�etina (32,1 %) na gymnázi-
ích, 35,4 % na st�edních odborných u�ilištích. Vysoká míra ú�asti na vzd�-
lávání v Praze je dána spádovostí Prahy p�edevším pro okolní okresy 
St�edo�eského kraje a v n�kterých p�ípadech i celorepublikovou p�sobností 
st�edních škol.  

 Dalším zna�n� atypickým regionem je St�edo�eský kraj se svou 76,7% 
mírou ú�asti na st�edoškolském vzd�lávání, který však ve velké mí�e 
(zvlášt� okresy Praha-východ a Praha-západ) využívá spádovosti pražských 
st�edních škol. Ostatní regiony vykazují míru ú�asti od 83,5 % v Karlovars-
kém kraji do 101,7 % v Jihomoravském kraji (zde se také projevuje to, že 
Brno je spádovou oblastí pro okolní okresy). 

 Zajímavý je i pohled na st�edoškolské vzd�lávání z hlediska zájmu o 
st�edoškolské vzd�lávání a míry uspokojování tohoto zájmu (data za rok 
2005/06). Z pohledu p�ijímacího �ízení jsou v celorepublikovém m��ítku 
nejúsp�šn�jší uchaze�i o vzd�lávání na st�edních odborných u�ilištích (91 
%) a uchaze�i o vzd�lávání na st�edních odborných školách (81,4 %). O 
n�co více než t�í�tvrtinovou úsp�šnost vykazují �ty�letá gymnázia (77,9 %) 
a nejnižší úsp�šnost p�i p�ijímacím �ízení se projevuje u víceletých gymná-
zií (50,8 %). Tato nízká úsp�šnost p�i p�ijímacím �ízení na víceletá gymná-
zia je dána p�edevším faktem, že rodi�e a žáci v mnohých p�ípadech berou 
víceleté gymnázium jako „první šanci“ jak se dostat na st�ední školu, a k 
p�ijímacímu �ízení se hlásí i prosp�chov� slabší žáci“. 

 



 109

Vzd�lávání v roce 2005 v datech 
 

Podíl p�ijímaných žák� do všeobecného vzd�lávání dosáhne cca 35 % mezi 
p�ijímanými st�edoškoláky v denní form� vzd�lávání. Na všech školách 
vyu�ujících gymnaziální obory v �eské republice se vyu�uje podle centráln� 
schváleného Standardu z roku 1996 a od roku 1999 podle nov� schválených 
u�ebních dokument�. Tyto dokumenty umož�ují školám realizovat výuku 
nejen v r�zných zam��eních, posilovat výuku povinných vyu�ovacích p�ed-
m�t� v rámci disponibilních hodin, ale i zavád�t volitelné p�edm�ty podle záj-
mu žák�, podle pedagogických zám�r� a podmínek jednotlivých škol. Pilotní 
verze RVP GV (rámcový vzd�lávací program pro gymnaziální vzd�lávání) je 
ur�ena pro dvouletý projekt pilotního ov��ování tvorby školních vzd�lávacích 
program� (ŠVP) na vybraných pilotních gymnáziích z celé �R, který se reali-
zuje od zá�í 2004 do �ervna 2006. Sí	 škol vyu�ujících gymnaziální obory je 
v �eské republice velice hustá a umož�uje v�tšin� student� získat všeobecné 
vzd�lávání na st�edoškolské úrovni prakticky bez nutnosti náro�ného dojížd�-
ní. Školy vyu�ující gymnaziální obory existují ve všech okresech s výjimkou 
okresu Praha-západ. Žáci z tohoto okresu však bez problém� mohou navšt�-
vovat tyto školy v Praze. Po�et škol vyu�ujících gymnaziální obory se v po-
sledních t�ech letech p�íliš nem�ní, v roce 2005/06 fungovalo v �eské republi-
ce celkem 350 t�chto škol, z nichž 76 škol (21,7 %) bylo z�izováno soukro-
mým z�izovatelem nebo církví.  

Škol vyu�ujících gymnaziální obory se, stejn� jako ostatních st�edních 
škol, dotkla reforma státní správy a b�hem roku 2001 zm�nily všechny 
školy vyu�ující gymnaziální obory dosud z�izované ministerstvem vlast-
níka a p�ešly pod kraje. Osm škol je z�izováno obcemi, což jsou 2 % z cel-
kového po�tu gymnázií (bez škol pro žáky se speciálními vzd�lávacími 
pot�ebami). Naprostá v�tšina škol (311, tj. 88,9 %) realizovala v roce 
2005/06 víceleté vzd�lávání a jen 39 (11,1 %) škol nabízelo pouze �ty�leté 
vzd�lávání. Po�ty nov� p�ijímaných žák� do denní formy vzd�lávání na 
víceleté školy se v roce 2005/06 proti p�edešlému školnímu roku mírn� 
zvýšily na 12,1 tis. nov� p�ijímaných.  

 Celkov� bylo do denní formy vzd�lávání na školy vyu�ující gymnaziál-
ní obory p�ijato 28,2 tis. žák�. Na soukromé a církevní školy bylo p�ijato 
více než 3,5 tis. žák�. Také po�et žák� škol vyu�ujících gymnaziální obory 
denní formy vzd�lávání v roce 2005/06 stoupl na zatím nejvyšší po�et 
143,5 tis. Žáci víceletých škol tvo�í tém�� 60 % všech žák� škol vyu�ují-
cích gymnaziální obory. Nezanedbatelný podíl na celkovém po�tu žák� 
tvo�í žáci soukromých a církevních škol – v posledních letech se jejich 
podíl pohybuje kolem 12 %. Po�et absolvent� �ty�letých škol vyu�ujících 
gymnaziální obory ve sledovaném roce 2004/05 vzrostl na 13,3 tis. absol-
vent�, na víceletých gymnáziích absolvovalo 11,9 tis. žák�. Celkov� absol-
vovalo v roce 2004/05 gymnaziální studium 25,3 tis. žák�, což je o 0,7 tis. 
více, než v p�edchozím roce.  
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Pojetí celoživotního vzd�lávání 
 

„Poslední desetiletí ukázala, že znalosti jsou základním faktorem pod-
porujícím ekonomický r�st a zprost�edkovan� i spole�enský rozvoj. Vznik 
ekonomiky založené na v�d�ní a znalostech, ekonomiky postavené na komu-
nikaci, s d�razem na vysoce rozvinuté technologie v pr�myslu ale i v sekto-
ru služeb, dává vzd�lávání nový rozm�r a p�edstavuje novou výzvu. 
Znalosti se �ím dál více stávají neopominutelnou ekonomickou kategorií a 
také p�edm�tem tržní sm�ny. Celoživotní vzd�lávání (angl. Learning 
Society) dnes p�edstavuje zásadn� n�co jiného než jen získání diplomu ve 
formálním školském systému. Vzd�lávání, vysoká kvalifikace, nové poznat-
ky a technologie pronikají do celého hospodá�ství a stávají se podstatným 
hybatelem ekonomiky, zdrojem r�stu produktivity práce a konkurence-
schopnosti v mezinárodním obchod�“ (Malach, 2006b, s. 14). 

Celoživotní u�ení (angl. Lifelong Learning) je pojmem užívaným od 
roku 1996 místo pojmu celoživotní vzd�lávání, aby se tak zd�raznil aktivní 
p�ístup jedince ke svému rozvoji. Celoživotní u�ení p�edstavuje zásadní 
zm�nu pojetí celého vzd�lávání, kdy všechny možnosti u�ení – a	 už v 
tradi�ních vzd�lávacích institucích v rámci vzd�lávacího systému �i mimo 
n� – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a 
�etné p�echody mezi vzd�láváním a zam�stnáním a který umož�uje 
získávat stejné kvalifikace a kompetence r�znými cestami kdykoli b�hem 
života. Formalizovaný vzd�lávací systém, jak jej známe dnes, vytvá�í pro 
toto pojetí celoživotního u�ení nezbytné základy, tvo�í však jen jednu jeho 
�ást. Celoživotní u�ení má �lov�ku poskytovat možnosti vzd�lávat se v 
r�zných stadiích svého rozvoje až do úrovn� svých možností v souladu s 
vlastními zájmy, úkoly a pot�ebami.15 

 
Celoživotní vzd�lávání  

 

Z mezinárodních pr�zkum� vyplývá, že participace na programech dalšího 
vzd�lávání obecn� roste spolu s úrovní dosaženého vzd�lání – nej�ast�ji se 
kurz� dalšího vzd�lávání ú�astní pracovníci s terciárním vzd�láním. Tento 
fakt odráží jak relativn� vyšší ochotu nejvíce vzd�laných vrstev dále studovat 
a u�it se novým v�cem, tak stále stup�ující se nároky, které jsou v sou�asnosti 
kladeny na vysoce kvalifikované odborníky a manažery. 

Spolu s rostoucím vzd�láním se samoz�ejm� m�ní i charakter kurz�: zatím-
co u pracovník� s nižším vzd�láním a kvalifikací p�evažují kratší instruktáže a 
ú�elová školení, pop�. kurzy zam��ené na bezpe�nost práce, u manažer� 
dominují vedle odborných kurz� (marketing, prodej) kurzy personálních a 
sociálních dovedností (problematika �ízení, vytvá�ení strategie apod.). 

 Zatímco ú�ast pracovník� s nižším a vyšším st�edním vzd�láním se v 
�R pohybuje více �i mén� okolo mezinárodního pr�m�ru (vyjma muž� s 
                                           
15 PALÁN, Z. Výkladový slovník lidské zdroje. Praha : Academia, 2002.  
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vyšším st�edním vzd�láním, kde je ú�ast znateln� podpr�m�rná), v p�ípad� 
pracovník� s terciárním vzd�láním se �R �adí na jedno z posledních míst 
mezi sledovanými zem�mi. Lze tak �íci, že další vzd�lávání a rozvoj 
lidských zdroj� se v �eských zemích dosud nestaly sou�ástí b�žného stan-
dardu – a	 již sledujeme údaje o zastoupení podnik�, které vzd�lání posky-
tují, �i participaci zam�stnanc� na zmín�ných programech. Nep�íznivým 
faktem je zejména nízká ú�ast pracovník� s nejvyšším vzd�láním a kvalifi-
kací na kurzech dalšího vzd�lávání (Malach, 2006b, s. 34). 

 
Legislativní podmínky dalšího vzd�lávání 

 

A. Malach ve zpráv� pro Obchodní a hospodá�skou komoru uvádí, že 
„…pro orientaci v legislativním prost�edí, které se vztahuje k celoživotnímu 
vzd�lávání, je nezbytné vycházet z celkového legislativního rámce, který je za-
vazující pro celý vzd�lávací systém �eské republiky. Základ zákonného pro-
st�edí školského systému �eské republiky je stanoven Ústavou �eské republi-
ky a Listinou základních práv a svobod a tvo�í jej soustava základních zákon�, 
vydaných v posledních dvou letech, z nichž podstatné jsou školský zákon a 
zákon o uznávání kvalifikací. Považujeme za d�ležité zd�raznit, že �eská 
republika nemá zákon, který by se zabýval problematikou celoživotního, 
p�ípadn� dalšího vzd�lávání jako samostatnou oblastí. Celoživotní, p�ípadn� 
další vzd�lávání je zákonn� ošet�eno podle zájm� a pot�eb, které jsou na n�j 
kladeny pod r�znými úhly pohledu. Oblast celoživotního vzd�lávání je tak 
vymezena p�edevším množstvím p�edpis� a vyhlášek, které tuto problematiku 
upravují. V legislativ� zam��ené na celoživotní vzd�lávání je pozornost 
v�nována zejména dalšímu profesnímu vzd�lávání, a to p�edevším léka��, 
u�itel� a jiných vysoce kvalifikovaných �inností, které již svým charakterem 
vyžadují neustálé vzd�lávání pracovník�“ (Malach, 2006a, s. 16). 

 
Záv�r  

 

Záv�rem lze �íci, že všude na sv�t� se ve vzd�lávací politice spolu s ekono-
mickou silovou stránkou každé zem� zd�raz�uje mimo�ádný význam práce s 
lidskými zdroji a jejich rozvíjení pro zvyšování vzd�lanosti a potenciálu zem�. 
„Tento rozvoj se v mezinárodních komparacích �asto vyjad�uje pomocí uka-
zatele, který je ozna�ován jako ú�ast v terciálním vzd�lávání (participation in 
tertiary education), resp. v užším pojetí ú�ast ve vysokoškolském/univerzit-
ním vzd�lávání (participation in university-level tertiary education). Je zde 
p�edpokládaný efekt: �ím v�tší je participace obyvatel na vysokoškolském 
vzd�lávání, tím kvalitn�jší je kvalifika�ní struktura populace zem� a tím 
vyšší je ekonomický potenciál zem�“ (Pr�cha 1999, s. 163). 
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PROFESNÍ ORIENTACE DOSPÍVAJÍCÍCH: 
ROLE RODINY A ŠKOLY 

Petr Hla�o 

Anotace: Volba povolání je jedním z klí�ových úkol� období dospívání. Aby 
byli žáci tohoto rozhodování schopni, musí dosáhnout dostate�ného stupn� 
sebepoznání, nau�it se plánovat, pracovat s informacemi a získat orientaci ve 
sv�t� práce. P�ísp�vek hodnotí roli dvou nejvýznamn�jších faktor�, rodiny a 
školy, v tomto rozhodovacím procesu. Nejvýznamn�jší instituci, která odedáv-
na sehrávala p�i volb� povolání hlavní úlohu, p�edstavuje rodina. Rodi�e 
ovliv�ují d�ti svými radami, doporu�eními a p�áními, ale i stylem výchovy, 
socioekonomickým statusem, vykonávaným povoláním, dosaženou úrovní 
vzd�lání aj. Rodi�e jako každodenní vzory p�edávají d�tem postoje k práci a 
jednotlivým povoláním, sd�lují jim svá o�ekávání a p�edstavy o jejich profesní 
budoucnosti. Zahrani�ní studie potvrdily, že p�estože jsou rodi�e nejvýznam-
n�jším faktorem p�i volb� povolání, nejsou vždy adekvátn� informováni o tom, 
jak d�tem správn� pomáhat. Systematickou p�ípravu na volbu povolání a 
poradenství poskytuje škola, která spolu s rodinou pomáhá dospívajícím s 
utvá�ením reálného profesního cíle a perspektivy. Rodina i škola musí žáky 
vést ke zodpov�dné volb� povolání, p�i�emž podmínkou úsp�chu je jejich 
vzájemná spolupráce v této oblasti.  
 
Abstract: This paper focuses on the preparation of adolescents for their 
career choice. Special attention has been paid to the most significant factors 
having an effect on the final decision-making about career choice – school 
and family. Parents have always had major influence on career decision-ma-
king by giving advice, recommendations, wishes, but also by the educational 
methods, socioeconomic status, occupation, obtained qualifications etc. 
Parents as role models also teach their children attitudes to work and indivi-
dual occupations, they express their expectations regarding their children´s 
future professions. Foreign research confirms that although parents play the 
most important role in career choice, they are not always well informed about 
how to advise their children. School provides systematic preparation and 
guidance on career choice and in the necessary cooperation with the family it 
must guide pupils to a responsible and realistic career choice. 
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Základní škola poskytuje žák�m všeobecné vzd�lání, které by m�lo být 
p�edpokladem pro další všeobecné nebo odborné vzd�lávání na st�ední 
škole. Jedním z cíl�, ke kterému by m�lo toto vzd�lávání sm��ovat, je p�i-
pravit absolventy na zodpov�dnou volbu povolání16.  

Rozhodování žák� o volb� povolání na konci základní školy p�edstavuje 
závažnou etapu v celoživotním procesu profesní orientace17 a významn� 
rozhoduje o budoucnosti mladého �lov�ka. Tato volba podle H�ebí�ka (1987) 
znamená pro dospívající základní zam��ení jejich celého dalšího profesního 
vývoje a pat�í mezi nejzávažn�jší kroky v lidském život� (srov. Klímová 
1987; Mojžíšek 1981). Podle Mojžíška (1981, s. 174–175) má správná pro-
fesní orientace na jedince dalekosáhlý vliv. Vhodn� umíst�ný jedinec má 
p�edpoklady být vyrovnanou osobností, s pocitem samostatnosti a spole�ens-
ké hodnoty své práce, má pocit sociální jistoty, který brání negativním depre-
sivním prožitk�m, neurotizaci, porušení stability osobnosti. Takový �lov�k 
m�že usilovat o zdravou seberealizaci, má p�edpoklady pro vyrovnaný rodin-
ný život, zabezpe�í své d�ti atd. Není-li profesní zam��ení do�ešeno, objevují 
se disharmonie možností a povinností, nespokojenost s prací, neklid, nejistota, 
konfliktní situace a pocit mén�cennosti.  

D�ti musí volit své první profesní zam��ení v nelehké dob� dospívání 
(obvykle ve v�ku 14–15 let), pro které je charakteristická „nízká úrove� 
schopnosti sebehodnotit se (…). Není v silách mladistvých pln� obsáhnout 
a pochopit všechny závažné objektivní determinanty volby povolání a ani se 
pln� vyznat v sob� samých“ (H�ebí�ek 1987, s. 44; srov. Krapta 1971, s. 
10–11; Ho�ánková 1995, s. 47–49; Klímová 1987, s. 153). Z tohoto d�vodu 
hledají d�ti pomoc ve svém nejbližším okolí. Zásadní instituci, která ode-
dávna sehrávala p�i volb� povolání rozhodující roli, p�edstavuje rodina 
(H�ebí�ek 1984, s. 46).  
 
Vliv rodiny na volbu povolání 

 

Obecn� lze �íci, že volba povolání dospívajících je ovlivn�na okolím, ve 
kterém žijí, p�i�emž nejv�tší vliv je p�ipisován rodi�	m a rodin�. Vý-
zkumy ukazují, že jsou d�ti p�i formování profesních cíl� a rozhodování 
signifikantn� více závislé na svých rodi�ích než na u�itelích, vrstevnících a 
dalších vzorech (Peterson et al. 1986).  

                                           
16 Volba povolání – proces zahrnující rozhodování o volb� studia nebo p�ípravy na povolání, 
konkrétního povolání a celou profesní dráhu �lov�ka. Sou�ást celkového vývoje osobnosti, v 
n�mž hlavní roli hrají rozhodovací procesy (Pr�cha, Walterová, Mareš 2003, s. 274).  
17 Hlavním obsahem profesní orientace je utvá�ení a rozvíjení reálného profesního cíle a 
perspektivy mladého �lov�ka a vlastností a schopností významných pro proces volby povo-
lání, jeho vykonávání a event. rekvalifikace. Jeden z úkol�, které plní výchovné poradenství 
pro žáky základních, st�edních a speciálních škol. Zajiš	ují zvl. odborná za�ízení výchov-
ného poradenství, školy, podniky a ú�ady práce. V zahrani�í zprav. sou�ást profesního pora-
denství nebo samostatn� fungující služba (Pr�cha, Walterová, Mareš 2003, s. 181).  
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Na vzd�lávací aspirace d�tí a volbu povolání p�sobí nap�. rodinné pro-
st�edí, p�ístup rodi�� k d�tem, úrove� rodinných interakcí, zp�sob komuni-
kace v rodin� a celková úrove� rodinné výchovy. Rodi�e jako každodenní 
vzory p�edávají d�tem kulturní vzorce, postoje k práci a jednotlivým povo-
láním, sd�lují jim svá o�ekávání a p�edstavy o jejich profesní budoucnosti. 
D�ti se u�í z postoj� rodi��, jejich chování p�i práci a tím, jakým zp�sobem 
o práci mluví (DeRidder 1990; Lankard 1995). D�ti jsou p�i volb� povolání 
dále ovlivn�ny socioekonomickým statusem rodiny, jejím kulturním kapi-
tálem, vykonávaným povoláním a dosaženou úrovní vzd�lání rodi��. 
DeRidder (1990) upozornil na to, že nižší úrove� vzd�lání rodi�� ovliv�uje 
stupe� dosaženého vzd�lání potomk�. Narodit se rodi��m s nízkým vzd�lá-
ním snižuje pravd�podobnost studia na vysoké škole a dosažení vyšších 
profesn�-pracovních cíl� a v podstat� p�edur�uje pravd�podobnou volbu 
povolání d�tí. 

Mat�j� a Straková (2003) zjistili, že �ím jsou žáci mladší, tím více o 
jejich dalším osudu rozhodují rodi�e, a nikoli jejich vlastní zájmy a schop-
nosti. Rodi�e s vyšším socioekonomickým statusem mají v�tší zájem o to, 
aby jejich dít� navšt�vovalo výb�rovou školu, a jsou ochotni vynaložit více 
energie, aby bylo dít� do takové školy p�ijato.  

Katr�ák (2004) dosp�l k zajímavému zjišt�ní, že d�lni�tí rodi�e18 nezasa-
hují do rozhodování d�tí o jejich budoucím povolání. Nechávají na d�tech, 
zdali p�jdou po ukon�ení základní školy do u�ebního oboru nebo na st�ední 
školu. V samostatné volb� vidí záruku spokojenosti dít�te ve škole. Jakýko-
liv nátlak, jakýkoliv zp�sob ovlivn�ní dalšího studia a budoucího povolání 
nepovažují za vhodný. Nátlakem se podle nich potla�uje osobní rozhodnutí 
dít�te, vycházející p�edevším z preferencí a zálib, což by v kone�ném 
d�sledku mohlo vést k tomu, že by se dít�ti v u�ebním oboru nemuselo líbit 
a poté by nemuselo ve škole vydržet a vyu�it se. Naopak vysokoškolsky 
vzd�laní rodi�e v�dí, že by se dít� na konci základní školy m�lo o dalším 
studiu rozhodnout samo, p�esto toto rozhodnutí na n�m nenechávají. Vy-
sokoškolsky vzd�laní rodi�e mají vysoké aspirace a cht�jí, aby jejich d�ti 
dosáhly co nejvyššího vzd�lání. 

Hovo�íme-li o vlivu rodiny na volbu povolání dospívajících, je t�eba 
upozornit na fakt, že v „mnoha p�ípadech podléhají d�ti p�i volb� povolání 
sugestivním p�áním rodi��, která nemají základ v jejich nadání, školní zra-
losti �i zájmech. Rodi�e �asto vycházejí ze své vlastní ctižádosti, z p�edsud-
k�, také však z nahodilých d�vod�“ (Mojžíšek 1981, s. 175). Mnoho zahra-
ni�ních studií potvrdilo, že p�estože jsou rodi�e nejvýznamn�jším fakto-
rem p�i volb� povolání, nejsou adekvátn� informováni o tom, jak d�-
tem pomáhat (Ginger a Horan 2001). 

                                           
18 Tyto rodi�e Katr�ák (2004, s. 75) chápe jako lidi vyu�ené, kte�í se živí manuální ne-

zem�d�lskou prací, zam�stnance, tedy nepodnikatele. 
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Úloha školy p�i p�íprav� na volbu povolání 
 

Vzhledem k nespornému vlivu rodiny je nutné uvažovat p�i p�íprav� 
žák� i o úloze školy na volbu povolání. Škola zaujímá v této oblasti neza-
stupitelnou roli, nebo	 spolu s rodinou pomáhá d�tem s utvá�ením reálného 
profesního cíle a perspektivy. Hlavním cílem školní p�ípravy je p�ipravit 
žáky k tomu, aby byli schopni samostatn� a zodpov�dn� rozhodovat o své 
další profesní a studijní orientaci a objektivn� posuzovat všechny vlivy, 
které mohou tuto volbu ovliv�ovat (srov. Strádal a Nouzová 1995, s. 5). 
Škola musí u všech žák� rozvíjet pot�ebné v�domosti, dovednosti, návyky 
a postoje, pomáhat jim poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu 
s reálnými možnostmi a uplat�ovat je spolu s osvojenými v�domostmi a 
dovednostmi p�i rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.  

Mertin (2002, s. 6) se domnívá, že „úkolem školy je vybavit žáka kom-
petencemi pro to, aby dokázal efektivn� využít poradenské služby a další 
p�ípadné zdroje a aby se podle nich nau�il samostatn� a zodpov�dn� rozho-
dovat. Jde p�edevším o to, aby si uv�domil, které faktory z oblasti práce a 
vzd�lávání je t�eba p�i volb� povolání brát v úvahu, jakou jim má p�isuzo-
vat váhu, jak je má hodnotit a kde o nich získá informace“. Žák by se m�l 
také nau�it poznávat sám sebe, své zájmy, šance i hranice, aby se mohl lépe 
zorientovat ve sv�t� práce a vzd�lávání.  

Systematická p�íprava na volbu povolání by m�la být zahájena s dosta-
te�ným p�edstihem p�ed samotným rozhodováním (nejlépe již od 7. ro�ní-
ku ZŠ). I když toto rozhodnutí dospívající v jejich dalším profesním vývoji 
zcela nedeterminuje (v život� je �eká nejen studium, ale i �ada dalších roz-
hodování týkajících se budoucího povolání), volba oboru vzd�lání do 
zna�né míry sm�ruje �lov�ka k budoucímu povolání a omezuje množství 
povolání, z nichž si jednou bude moci vybírat. 

Ve školách vyu�ujících podle vzd�lávacího programu Základní škola 
jsou žáci na volbu povolání p�ipravováni p�edevším ve vyu�ovacích p�ed-
m�tech ob�anská výchova, rodinná výchova a praktické �innosti, do 
nichž je na základ� metodického pokynu MŠMT od roku 2002 za�azena 
výuka vzd�lávací oblasti Výchova k volb� povolání.  

Vzd�lávací oblast Výchova k volb� povolání si klade za cíl vyp�stovat u 
žák� dovednosti d�ležité p�i rozhodování o významných životních krocích 
a p�i plánování vlastní budoucnosti. Zam��uje se na utvá�ení a rozvíjení 
praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žák�, které jsou 
p�edpokladem pro jejich budoucí úsp�šné za�len�ní do pracovního života. 
P�ipravuje žáky na p�echod ze základní školy na školu st�ední a do zam�st-
nání, u�í je optimáln� posuzovat své možnosti vzhledem k požadav-
k�m a situaci na pracovním trhu. Výchova k volb� povolání dále p�ináší 
žák�m komplexní informace z oblasti sv�ta práce, u�í je s nimi pracovat a 
na základ� nich se i dále správn� a samostatn� rozhodovat o volb� budoucí-
ho profesního zam��ení a o výb�ru vhodného povolání.  
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K dalšímu zvyšování úrovn� p�ípravy na volbu povolání v nižším se-
kundárním vzd�lávání by m�l p�isp�t Rámcový vzd�lávací program pro zá-
kladní vzd�lávání. Podle tohoto kurikulárního dokumentu bude p�íprava na 
volbu povolání realizována zejména vzd�lávacím oborem �lov�k a sv�t 
práce (tematický okruh Sv�t práce). Jeho cílem je koordinovan� p�ipravo-
vat žáky na první volbu povolání, tj. p�edevším je nau�it orientovat se ve 
vzd�lávací nabídce st�edních škol, v pracovních �innostech vybraných pro-
fesí, získat zp�sobilost efektivn� využívat profesních informací a poradens-
kých služeb pro výb�r vhodného vzd�lávání a posoudit individuální mož-
nosti p�i rozhodování o volb� vhodného povolání a profesní p�ípravy. 
M�žeme �íci, že se škola pro žáky stává partnerem �i prost�edníkem, který 
jim umožní vyzkoušet si sv�t práce a dosp�losti „nane�isto“ a p�evzít odpo-
v�dnost za vlastní rozhodování.  

Vedle informa�n�-vzd�lávacího p�sobení poskytují školy žák�m a jejich 
rodi��m také služby profesního poradenství. Klí�ovým poradenským sub-
jektem, na který se žáci základních škol v otázkách volby povolání obracejí 
nejvíce, je osoba výchovného poradce (NÚOV 2003, s. 26–31). Žáci se na 
výchovného poradce obracejí p�edevším s žádostmi o informace o dalších 
možnostech studia, testování zájm� a schopností, p�íp. doporu�ení vhodné-
ho studijního oboru a povolání.  

V rámci komplexního poradenského systému by m�li poradenští pracov-
níci na školách plnit úlohu primárního, „záchytného“ subjektu, od kterého 
se v p�ípad� pot�eby odvíjejí další specializované služby a odborná pé�e 
(nap�. v pedagogicko-psychologických poradnách apod.).  

 
Faktory ovliv�ující rozhodování �eských žák	 

 

Výzkum NÚOV (2003) zjiš	oval, jaké jsou nej�ast�jší rozhodovací zdro-
je, tedy nejen nej�ast�jší druhy informa�ních zdroj�, ale také jiné, socio-
empirické podn�ty, jejichž projekce do rozhodování m�že významným zp�so-
bem ovlivnit volbu povolání žák�.  

Z výsledk� výzkumu vyplývá, že nejv�tší po�et žák� promítá do svého 
rozhodování rady a doporu�ení rodi�	 (78 %). Druhým nej�ast�ji uvád�-
ným zdrojem získávání informací jsou dny otev�ených dve�í (52 %), 
následovány doporu�eními ostatních p�íbuzných a p�átel (50 %). V po-
rovnání s hodnotami p�edchozích odpov�dí dosáhlo významných hodnot 
také využívání internetu (43 %). Doporu�ení výchovného poradce se ve 
vyjád�eních respondent� p�ekvapiv� umístilo až za t�mito faktory (42,6 %). 
Z dalších významn�ji hodnocených zdroj� zasluhují pozornost nejr�zn�jší 
tišt�né a propaga�ní materiály (41 %) a informace získané na ú�adu 
práce (34 %). V této souvislosti je pon�kud p�ekvapující zjišt�ní, že infor-
mace získané v pedagogicko-psychologické poradn� uvedlo jako zdroj 
pouhých 11 % dotázaných. 
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V komplexním pohledu je z tohoto výzkumu z�ejmé, že zna�ný vliv na 
rozhodování o další vzd�lávací dráze má úzké i širší rodinné prost�edí a 
zkušenosti p�átel. 

Nejd�ležit�jší faktory, které ovliv�ují rozhodování žák� základních škol o 
volb� povolání, jsem zjiš	oval ve své rigorózní práci (Hla
o 2004). Výzkum 
potvrdil, že rozhodování žák� nejvíce ovliv�ují rodi�e (59 %) svými doporu-
�eními, vzory v rodin�, p�edáváním osobních zkušeností apod. Druhým nej-
významn�jším faktorem jsou zájmy a záliby žák	 (37 %), které mají pro-
kazateln� nejv�tší vliv na spokojenost ve škole a povolání. Významným 
zjišt�ním pro pedagogickou praxi je, že exkurze ovlivnila 26 % žák�. V 
porovnání s hodnotami p�edchozích odpov�dí dosáhl významných hodnot 
také vliv kamarád	 a p�átel (19 %). Rozhodování žák� dále ovlivnily násle-
dující faktory: informa�ní a poradenská st�ediska ú�adu práce (7 %), vy-
zkoušení si zvoleného povolání v praxi (6 %), rada odborníka, který 
zvolené povolání vykonává (6 %), u�itelé a t�ídní u�itelé (5 %), výchovný 
poradce (5 %). Zajímavý je fakt, že na tém�� 4 % žák� m�ly vliv masové 
komunika�ní prost�edky (televize, rádio, �asopisy, internet atd.). Jiné 
faktory (nap�. školní prosp�ch žák�, neúsp�šné složení p�ijímacích zkoušek 
na jinou školu, zdravotní zp�sobilost, prestiž povolání, doprava do školy, ro-
dinná tradice) ovlivnily rozhodování 9 % dotázaných. Pon�vadž se jedná o 
kategorii nesourodou, nelze ji z kvantitativního hlediska jednozna�n� srovná-
vat s výše jmenovanými kategoriemi. 

Výsledky obou výzkum� ukazují na nezanedbatelný význam neformální-
ho prost�edí p�i rozhodování o volb� povolání. Není to tedy pouze žák, kdo 
by m�l získat pot�ebné informace nutné pro rozhodování, ale také rodi�e, 
kte�í volbu svých d�tí ovliv�ují. Jako zcela nezbytné se ukazuje posilování 
spolupráce a komunikace mezi rodinou a školou, která p�edstavuje nezbyt-
ný základ efektivní p�ípravy žák� základních škol na volbu povolání. 

 
Záv�r 

 

Volba povolání na konci základní školy je jedním z klí�ových úkol	 
období dospívání, p�ed nímž je nutné posoudit celou �adu faktor�. Na jed-
né stran� stojí osobnost žáka a jeho p�edpoklady pro výkon ur�itého povo-
lání (zájmy, schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav aj.), na druhé stran� práce 
a požadavky povolání. Rozhodovací proces pak p�edstavuje hledání soula-
du mezi ob�ma kategoriemi. Aby byli žáci tohoto rozhodování schopni, 
musí dosáhnout dostate�ného stupn� sebepoznání, nau�it se plánovat, pra-
covat s informacemi a získat orientaci v informacích d�ležitých pro volbu 
povolání.  

Žáci fakticky pot�ebují p�ed kone�ným rozhodováním systematickou p�í-
pravu a pomoc svého okolí, což je p�edevším úkolem rodiny a školy. Ob� 
instituce by m�ly žáky vést a motivovat k tomu, aby si uv�domili pot�ebu 
odpov�dného p�ístupu k volb� profesní orientace a vzd�lávací dráhy, 
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význam vzd�lávání pro život a odpov�dnost za své rozhodování. Rodina i 
škola mohou d�tem pomáhat, radit, doporu�ovat. Je to však dospívající, 
kdo by se m�l rozhodnout! 
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ABSOLVENT V ZRCADLE P�IJÍMACÍCH TEST� 
NA ST�EDNÍ ŠKOLY 

Milada Pelajová 

Anotace: �eský vzd�lávací systém v sou�asnosti �eší krom� jiného také 
otázky týkající se p�ijímacích zkoušek na st�ední školu. Sta� p�ináší pohled 
na tuto problematiku z hlediska základní školy op�ený o výzkum, a to vzhle-
dem k návrhu p�ijímací zkoušky zrušit. Analyzuje problém školního hodno-
cení na základní škole a ukazuje možnost p�ijmout toto hodnocení pro p�i-
jetí na st�ední školu.  
 
Abstract: The Czech educational system is presently trying to solve the 
problem of entrance exams to secondary school. The paper presents a view 
on the issue from the perspective of primary school based on research 
considering the proposal to cancel entrance exams. The problem of school 
evaluation at primary school is analysed and the possibility of accepting 
this evaluation for entrance exams is considered. 

 
 
Základní vzd�lávání musí být p�ínosnou službou ob�an�m. T�chto cíl� 

nelze dosáhnout bez zm�ny v tradi�ním chápání funkce základního a st�ed-
ního školství. 

Také proto vzd�lávací systém v �eské republice v souvislosti s p�ijetím 
nového školského zákona 561/2004 byl postaven p�ed �adu nových zm�n, 
se kterými se musí potýkat – reforma kurikula, vytvá�ení školských rad, no-
vá forma maturit apod. 

V souvislosti s touto problematiku jsem zam��ila svoji práci na problémy 
spojené s vytvá�ením a vhodnou volbou kompetencí v jednotlivých p�ed-
m�tech a s tím související rozvoj kompetencí u jednotlivých žák� a jejich 
odraz u absolvent� základních škol.  

Škola je místem, který by m�l žáky motivovat a podporovat k aktivnímu 
u�ení se. Nedávat nejv�tší d�raz na encyklopedické znalosti, ale pro život 
d�ležitým kompetencím u�it, u�it �ešit problémy související s životem. 
Rozvoj kompetencí byl m�l u žák� podporovat zdravé sebev�domí, rozvíjet 
kritické myšlení a schopnost seberealizace. V souvislosti s tímto problé-
mem se nabízí otázka: „Jsou sou�asní pedagogové dob�e p�ipraveni po di-
daktické stránce na výchovn�-vzd�lávací proces, nebude za�ínajícím u�ite-
l�m �init problémy rozvoj klí�ových kompetencí, jsou v�bec s problemati-
kou klí�ových kompetencí dostate�n� obeznámeni?“ 

Provedla jsem pr�zkum na školách: ZŠ Klášterní Moravský Krumlov, ZŠ 
Ivan�ická Moravský Krumlov, ZŠ Miroslav, ZŠ Olbramovice, ZŠ Vémyslice, 
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ZŠ Lod�nice, ZŠ Ostrova�ice, ZŠ Dolní Dub�any. Pr�zkumu se zú�astnilo 65 
u�itel�. Na otázku: „Jsou za�ínající u�itelé z vysokých škol dob�e p�ipraveni 
na reformu kurikula?“ odpov�d�lo 53 u�itel�, že po didaktické stránce za�ína-
jící u�itelé na tuto reformu kurikula rozhodn� nejsou p�ipraveni.  

 Jednotliví u�itelé kritizují nedostate�nou p�ípravu budoucích pedagog� 
v pr�b�hu studia na vysoké škole, tato p�íprava na budoucí povolání je 
zam��ena na encyklopedické v�domosti v jednotlivých studovaných obo-
rech a pouze malý prostor je dáván didaktice, pedagogice a didaktikám jed-
notlivých p�edm�t�. 

Další otázkou v souvislosti s rozvojem klí�ových kompetencí u žák� 
jsou u�ebnice. Každá škola používá v jednotlivých p�edm�tech u�ebnice 
schválené vyhláškou ministerstva školství. Jsou však tyto u�ebnice vhodné 
pro novou školskou reformu a umí s nimi u�itelé vhodným zp�sobem pra-
covat? K otázkám v souvislosti s vhodností u�ebnic do jednotlivých p�ed-
m�t� existují nejr�zn�jší pr�zkumy. Také na Pedagogické fakult� MU v 
Brn� vyšla velice podrobná práce na toto téma (Ma�ák, Klapko 2006). 

Položila jsem otázku u�itel�m ú�astnícím se mého pr�zkumu: „P�i výuce 
pro rozvoj klí�ových kompetencí se vám zdají vhodn�ji zpracované u�eb-
nice nebo rad�ji používáte svoje materiály?“ 
• 43 u�itel� rad�ji používá svoje materiály, které jak uvád�jí, získávají 

svým vhodn�jším zpracováním nejr�zn�jších u�enic a dopl�ují je vlast-
ními úkoly, to pochopiteln� sv�d�í o velké invenci našich u�itel�. 

• 12 u�itel� používá pouze u�ebnice, uvádí, že na hledání dalších vhod-
n�jších materiál� nemají �as a prostor, protože musí �ešit nejr�zn�jší 
problémy s kázní žák� apod.  

• 10 u�itel� se vhodností u�ebnic v�bec nezabývá, což je zarážející. 
 

Pokud chceme hovo�it o klí�ových kompetencích, musí p�edevším samotní 
u�itelé pochopit funkce a cíle kompetencí, jejích obsah (poznání praktické 
apod.), um�t zvolit vhodné metody a postupy (komunikace, organizace života 
ve škole a t�íd�), musí um�t hodnotit a kontrolovat vhodnost volby klí�ových 
kompetencí. 

Jsou však st�ední školy p�ipraveny už p�i p�ijímacím �ízení na zkoumání 
znalostí rozvoje jednotlivých kompetencí u absolvent� základních škol? Ne-
bude i nadále p�ijímací �ízení op�t prov��ováním pouze encyklopedických 
znalostí? Jsou sou�asné st�ední školy p�ipraveny na ov��ování kompetence k 
u�ení, kompetence k �ešení problém�, kompetence komunikativní, kompe-
tence sociální a personální, kompetence ob�anské a kompetence pracovní?  

P�ijímání ke vzd�lávání ve st�ední škole se �ídí zákonem 561/2004 §59 
podmínky p�ijetí ke vzd�lávání ve st�ední škole, §60 p�ijímání do prvního 
ro�níku vzd�lávání ve st�ední škole, §61 p�ijímání do prvního ro�níku 
nižšího a vyššího stupn� šestiletého a osmiletého gymnázia, §62 p�ijímání 
do obor� vzd�lání s talentovou zkouškou a §63 p�ijímání do vyššího 
ro�níku vzd�lávání ve st�ední škole. Každá st�ední škola �i u�ilišt� se p�i 
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p�ijímacím �ízení �ídí t�mito zákony a dále doporu�ením jednotlivých 
kraj�, pod které daná st�ední škola �i u�ilišt� spadá, a mají dostate�ný 
prostor pro zjiš	ování rozvoje jednotlivých kompetencí u p�ijímaných žák�, 
avšak v�tšina škol p�istupuje pouze k p�ijímacímu �ízení, který obsahuje 
vstupní pohovor se žáky o podmínkách u�ení a celkovém klimatu školy. 
Do hloubi dalších zjiš	ování p�edpoklad� budoucích žák�, natož zjiš	ování 
rozvoje klí�ových kompetencí pohovor nezjiš	uje. Je to dáno množstvím 
st�edních škol a úbytkem žák�. Také samotná paní ministryn� školství tento 
trend podporuje svými návrhy o zrušení p�ijímacího �ízení. Položila jsem 
otázku u�itel�m ú�astnících se pr�zkumu: „Souhlasíte s p�edb�žnými 
návrhy ke zrušení p�ijímacích zkoušek?“ 
• 63 u�itel� tvrd� tyto návrhy odmítají s od�vodn�ním, že žáci devátých 

ro�ník� základní školy ztrácejí zájem o výuku v jednotlivých p�edm�-
tech, p�ijímací �ízení je jedním z motiva�ních prvk� pro dosažení lep-
ších studijních výsledk�. Zrušením p�ijímacího �ízení by žáci tuto moti-
vaci ztratili. 

• 2 u�itelé s návrhem zrušení p�ijímacích zkoušek souhlasí s od�vodn�-
ním, že na v�tšin� st�edních škol se sleduje pouze prosp�ch získaný na 
základních školách. 

 

A co výstupní hodnocení, které je také sou�ástí reformy kurikula? Jak k 
jeho zpracování p�istupují na základních školách a jaký d�raz mu p�ikládají 
st�ední školy? 
• 7 škol za�azených do pr�zkumu v souvislosti s výstupním hodnocením 

dalo p�ednost slovnímu zpracování, ve kterém jsou obsaženy: získání 
kompetence k u�ení (být schopen vzít v úvahu zkušenost, dát v�ci do 
souvislostí, být schopen �ešit problémy), kompetence komunikativní 
(rozum�t a domluvit se, být schopen prezentovat, mluvit na ve�ejnosti), 
kompetence pracovní (p�ispívat k práci skupiny a spole�nosti, organi-
zovat svou vlastní práci), kompetence ob�anské (respektovat p�esv�d-
�ení druhých) atd. 

• 1 škola p�ijala výstupní hodnocení zpracované v n�kolika bodech, kde 
jsou obsaženy jednotlivé kompetence k u�ení, kompetence ob�anské, 
kompetence k u�ení, neobsahuje však za�azení kompetence sociální a 
personální, kompetence pracovní a kompetence komunikativní. Dalším 
nedostatkem tohoto výstupního hodnocení je, že stejným m��ítkem byli 
hodnoceni žáci pátých ro�ník� odcházejících na víceletá gymnázia.  

 

Jak p�istupují k výstupního hodnocení jednotlivé st�ední školy a u�ilišt�? 
Podle výro�ní zprávy �ŠI a jejího pr�zkumu v�tšina st�edních škol, gymná-
zií a u�iliš	, na kterých byla provád�na inspek�ní kontrola, brala výstupní 
hodnocení pouze jako informativní zprávu. 
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Dotázala jsem se SOŠO a SOU� Moravském Krumlov� a Gymnázia v 
Moravském Krumlov�, jak p�istupují k výstupnímu hodnocení oni. Ob� dota-
zované školy berou výstupní hodnocení jako sou�ást p�ijímacího �ízení a v 
rámci bodového ohodnocení, kde jsou zapo�ítávány známky ze základní ško-
ly, samotný výsledek p�ijímacích test� a výstupní hodnocení, dostávají absol-
venti základních škol za výstupní hodnocení nejvíce 2 body ze 100 bod�.  

Byl by jist� zajímavý pr�zkum v oblasti výstupního hodnocení v oblasti 
vhodného uspo�ádání výstupního hodnocení tak, aby bralo ohled na rozvoj 
všech klí�ových kompetencí žáka a zárove� pro možnost jednotného p�ístu-
pu st�edních škol k tomuto výstupnímu hodnocení. 

Jist� se nabízí další otázky p�i �ešení problematiky klí�ových kompetencí 
– jak z hlediska základních, tak z hlediska st�edních škol. Podstatné je, že 
se touto problematikou zabývají pedagogové na školách a cht�jí tuto pro-
blematiku �ešit. Nemalou m�rou k tomu p�isp�la i konference Kurikulum 
v prom�nách školy. 

 
Literatura: 
MA�ÁK, J.; KLAPKO, D. (ed.) U�ebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006. 
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PR�ZKUM O�EKÁVANÝCH VÝSTUP� 
ABSOLVENTA ZŠ U�ITELI SŠ 

Svatava Kašpárková, Petr Vilímek 

Anotace: Tento výzkum zjiš�oval, jaké požadavky mají u�itelé st�edních 
škol na výstupní kompetence žáka základní školy. Snažili jsme se upozornit 
na n�které znalosti a vlastnosti, které by žáku nem�ly chyb�t p�i jeho 
nástupu na st�ední školu. 
 
Abstract: This research aimed to find out secondary school teachers´ re-
quirements on primary school leavers´ competences. We paid attention to 
the knowledge and abilities which should not be left out in the profile of a 
pupil entering secondary school. 
 
 

Jaké znalosti žák�m p�edat a jakým zp�sobem je co nejlépe rozvíjet jako 
osobnosti obecn�? Rámcový vzd�lávací program jasn� �íká, že by u�itelé 
nem�li tak „zásadov� usilovat na �istém p�edávání v�domostí“, ale že by 
m�li dbát hlavn� na všestranné rozvíjení žáka. D�raz by tedy m�l být kla-
den na klí�ové kompetence. 

Klí�ové kompetence p�edstavují soubor v�domostí, dovedností, postoj� a 
hodnot, které jsou d�ležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do 
spole�nosti, budoucí uplatn�ní v pracovním i mimopracovním život� i pro 
další vzd�lávání (Belz, Siegrist 2001). Jejich výb�r vychází z toho, které kom-
petence považuje spole�nost za podstatné pro ty žáky, kte�í mají získat po-
�áte�ní odborné nebo pokra�ující všeobecné vzd�lání a jaké nároky na n� kla-
de. Klí�ové kompetence prostupují celým výchovn�-vzd�lávacím procesem a 
lze je rozvíjet prost�ednictvím všeobecného i odborného vzd�lávání, v teore-
tickém i praktickém vyu�ování, ale i prost�ednictvím r�zných dalších aktivit 
dopl�ujících výuku, kterých se žáci sami aktivn� ú�astní. 

Kurikulární dokument Rámcový vzd�lávací program (RVP) pro základní 
vzd�lávání uvádí klí�ové kompetence, kterými by na konci vzd�lávacího 
programu m�l absolvent disponovat (RVP ZV 2005). Uvedený dokument 
však nedává školám p�íkaz, aby do svých školních vzd�lávacích program� 
zahrnuly profil absolventa základní školy. Za nejkompetentn�jší posuzova-
tele lze v tomto sm�ru považovat u�itele st�edních škol. Jsou to totiž práv� 
oni, kte�í p�ebírají žáky a dále s nimi pracují. Rozhodli jsme se tedy provést 
menší pr�zkum, jehož cílem bude zjistit, jaké výstupy tj. znalosti (v�do-
mosti a dovednosti) u�itelé st�edních škol o�ekávají od absolvent� základ-
ních škol. Jako výzkumné metody bylo použito �ízeného rozhovoru s u�iteli 
st�edních škol uskute�n�ný v prosinci roku 2006. Jako respondenti byly o 
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vyjád�ení k problematice požádáni u�itelé šesti r�zných st�edních škol 
p�evážn� ze Zlína. Mezi 48 respondenty byly za�azeni u�itelé s r�znou 
délkou pedagogické praxe (šest za�ínajících u�itel�, dvanáct u�itel� do 5let 
praxe, dvacet �ty�i u�itel� s délkou pedagogické praxe 6 až 15 let a šest 
u�itel� s délkou praxe p�esahující 15 let).  

  
Otázky �ízených rozhovor	 

 

Každý z dotázaných u�itel� odpovídal na a osm pevn� daných, p�edem 
p�ipravených otázek. 

  
1) Jakými klí�ovými znalostmi, využitelnými v r�zných p�edm�tech 
st�ední školy, by m�l disponovat absolvent základní školy? 

 

První otázka tázající se na klí�ové znalosti absolventa ve skute�nosti 
mí�í na profil absolventa základní školy. K profilu absolventa školy množ-
ství informací zatím publikováno není. Profil absolventa stanovuje výchov-
n�-vzd�lávací cíle pro ur�itý typ školy. Jedná se o soubor zamýšlených, 
spole�ensky žádoucích výchovn�-vzd�lávacích cíl�, p�im��ených stupni a 
zralosti žák� i p�edstavám o vzd�lanostním a osobním profilu absolventa. 
„Stojí nad cíli jednotlivých vyu�ovacích p�edm�t�. Stanovuje kvality, jimiž by 
se m�l vyzna�ovat absolvent dané školy poté, co úsp�šn� dokon�í studium a 
obdrží p�íslušný právní doklad. Profil absolventa by m�l vymezovat: 
• Cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické. 
• Cíle všeobecn�-vzd�lávací i odborné. 
• Cíle respektující vývoj v�dy i požadavky praxe. 
• Cíle respektující aktuální pot�eby jedince a spole�nosti i cíle vybavující 

jedince pro delší �asovou perspektivu“ (Pr�cha, Walterová, Mareš, 
1998, s. 170). 

 

Takto je pojednán profil absolventa školy v obecné rovin�. Nové RVP 
pro základní vzd�lávání nedávají školám za povinnost si profil absolventa 
do svých školních vzd�lávacích program� (ŠVP) zahrnout, jsou ale �edite-
l�m škol na r�zných seminá�ích týkajících se RVP a ŠVP doporu�ovány. 
Profily absolvent� se v�tšinou skládají ze t�í �ástí; a to ze všeobecných, od-
borných a speciálních znalostí a dovedností v souladu s d�razem, jaký kla-
de Evropská unie na dosahování klí�ových kompetencí. Uvádí se, že už ne-
jde pouze o tradi�ní �tení, psaní a po�ítání, které by bylo základní a klí�o-
vou schopností, kterou �lov�k pot�ebuje, aby se mohl ú�inn� ú�astnit života 
ve spole�nosti. Tyto tradi�ní t�i schopnosti se podle Rady Evropy rozši�ují 
o schopnost u�it se u�it, ovládat komunika�ní techniky, cizí jazyky, nové 
technologie, podnikání a sociální zru�nost. 
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Výsledek šet�ení 
 

Všichni dotázaní u�itelé se shodli v názoru, že absolvent základní školy 
by m�l disponovat t�mito znalostmi a vlastnostmi pot�ebnými k samostat-
nému osvojování poznatk�: 
• �íst, psát, po�ítat,  
• Základní znalosti ve „st�žejních“ oborech (matematika, �eský jazyk, 

d�jepis, zem�pis) a ovládat základy cizího jazyka 
• Základní všeobecný p�ehled o sv�t� 
• Dovednost pracovat s textem a informacemi 
• Dovednost využívat moderní techniky v praxi (ICT) 
• Schopnost komunikovat 

 
2) Jaké znalosti považujete u absolventa základní školy za nezbytné k 
tomu, aby byl schopen samostatn� si osvojovat nové poznatky? 

 

V dokumentu Klí�ové kompetence ob�an� Evropské unie se o schopnosti 
u�it se lze dobrat k následující definici: „Schopností u�it se rozumí schopnost 
provád�t tuto �innost a v procesu u�ení vytrvávat a schopnost zorganizovat si 
u�ení a efektivn� hospoda�it se svým �asem a s informacemi, a to jak samo-
statn�, tak v rámci skupin. Tato schopnost zahrnuje pov�domí o vlastních po-
stupech u�ení a vlastních pot�ebách, schopnostech rozpoznávat dostupné 
možnosti a p�ekonávat p�ekážky za ú�elem úsp�šnosti procesu u�ení. V rámci 
procesu u�ení, jak se u�it, je nutné, aby studující vycházeli ze zkušeností z 
d�ív�jšího u�ení a ze životní zkušenosti a znalosti a dovednosti používali v 
r�zných souvislostech doma, v práci, p�i vzd�lávání a odborné p�íprav�“ 
(Doporu�ení Evropského parlamentu... 2006). 

 
Výsledek šet�ení 

 

K samostatnému osvojování si nových poznatk� je t�eba, aby žáci, kte�í 
p�icházejí ze základní školy na školu st�ední, byli: 
• Samostatní 
• Zodpov�dní 
• Um�li pracovat s informacemi, orientovali se v literatu�e 
• M�li zažité jisté studijní návyky (pravidelná p�íprava, zájem o obor, 

zdravá životospráva) 
• Žáci, kte�í p�icházejí ze základní školy na školu st�ední, by m�li ovládat 
�eský jazyk a matematiku na úrovni stanovené u�ebními plány.  

• U�itelé postrádají u žák� znalost vztah� mezi pojmy.  
 



 128

3) �asto se ve školských dokumentech opakovan� konstatuje, že 
absolvent základní školy by m�l být vybaven sociálními kompetencemi. 
Co pod tímto pojmem rozumíte? 

 

T�etí otázka je mí�ena na �tvrtou klí�ovou kompetenci obsaženou v Rámco-
vých vzd�lávacích programech, a to na kompetenci sociální a personální. 
Touto kompetencí se zabývají i další školské a kurikulární dokumenty, nap�í-
klad Bílá kniha, Standard základního vzd�lávání, Vzd�lávací program Základ-
ní škola. Vzd�lávací programy Obecná škola a Národní škola pojem sociální 
kompetence nepoužívají. Obsahují však pojmy jako sociální dovednost, so-
ciální rozvoj jedince, sociální porozum�ní a spolupráce, sociální klima, sociál-
ní pozice, sociální kontakt s vrstevníky, sociální komunikace, vztahy a role. 
Sociální kompetence je také jednou z osmi základních klí�ových kompetencí, 
kterou v roce 2000 p�ijala Rada Evropy. Zajímalo nás, co si vyu�ující na 
gymnáziu p�edstavují pod tímto pojmem. 

 
Výsledek šet�ení 
 

Dotázaní u�itelé pojmem sociální kompetence rozumí: 
• Rozvinutý pocit zodpov�dnosti (v�etn� schopnosti nést za své �iny 

plnou odpov�dnost). 
• Samostatné jednání. 
• �estné jednání (nesnažit se t�eba podvád�t p�i zkoušení). 
• Spolupráce mezi žáky, práce v týmu. 
• Vztahy mezi žáky, vztahy k rodi��m a u�itel�m. 
• Etika v jednání (dodržování norem slušného chování ke spolužák�m, 

úcta hlavn� ke starším lidem). 
 

4) Jaké znalosti a vlastnosti absolventa základní, ale i st�ední školy jsou 
podle vašeho názoru žádoucí pro jeho celoživotní u�ení? 

 

Celoživotní u�ení má �lov�ku poskytovat možnost vzd�lávat se v r�z-
ných stadiích života, až do úplného rozvoje jeho možností a v souladu s 
jeho zájmy a pot�ebami. Celoživotní u�ení je chápáno jako veškeré u�ení 
„od kolébky do hrobu”. Do celoživotního u�ení se nezahrnuje pouze vzd�-
lávání realizované ve vzd�lávacích institucích, ale také neformální vzd�lá-
vání, které se realizuje mimo formální vzd�lávací systém, jenž je zpravidla 
ukon�en daným stupn�m vzd�lání. Dalším vzd�láváním je tzv. informální 
vzd�lávání, což je ur�itý proces získávání v�domostí, osvojování doved-
ností a postoj� z každodenních zkušeností a kontakt�. Jedná se o vzd�lá-
vání neinstitucionální, které probíhá v rodin�, mezi vrstevníky, p�i práci, ve 
volném �ase, p�i sledování televize �i jiných sd�lovacích prost�edk�. Mám 
zato, že práv� základní a st�ední škola, má dát žák�m co nejvíce impuls� k 
tomu, aby vedly žáky k celoživotnímu u�ení, aby v nich žáci dokázali 
objevit znalosti a vlastnosti k tomu pot�ebné. 
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Výsledek šet�ení 
 

Jako žádoucí atributy absolventa ZŠ pot�ebnými ke schopnosti se celo-
životn� u�it u�itelé uvád�li: 
• Schopnost pracovat s informacemi. 
• Uživatelské ovládání po�íta�e. 
• Schopnost samostudia. 
• Ctižádost. 
• Volní vlastnosti (vytrvalost, odpov�dnost). 
• Píle. 
• Trp�livost. 
• Zájem a zvídavost. 
• Vnit�ní a vn�jší motivace. 

 
5) Celoživotní u�ení je pedagogickými teoretiky i praktiky pokládáno za 
jeden ze základních rys� tzv. znalostní spole�nosti. Co si pod pojmem 
znalostní spole�nost p�edstavujete? 

 

Znalostní spole�nost využívá svých znalostí za podpory informa�ních a 
komunika�ních technologií k dosažení znalostí. To, co jedinec ví po osvo-
jení dat a informací za�len�ných do souvislostí, tvo�í jeho myšlenkový 
potenciál. Výsledek poznávacího procesu – to, že �lov�k ví – mu umož�uje 
porozum�t skute�nosti. 

 
Výsledek šet�ení 
 

Správností svého chápání pojmu „znalostní spole�nost“ si respondenti 
nebyli jisti. Zde je výb�r jejich odpov�dí: 
• Spole�nost, která se neustále zdokonaluje a u�í 
• Vzd�lávání po celý život, které je dnes velmi nutné a pot�ebné 
• Pom�rn� velké procento lidí se živí hlavou a ne rukama 
• Spole�nost, která je schopna zajistit, aby n�kte�í jedinci byli na špi�ce 

ve v�d� a výzkumu 
 

6) Které znalosti a vlastnosti usnadní podle vašeho názoru absolventu 
st�ední školy uplatn�ní na trhu práce? Které z t�chto znalostí a vlastností 
lze vytvá�et u žák� již na základní škole? Co to p�edpokládá? 

 

Klí�ové kompetence lze chápat jako komplexní „výbavu“, kterou žáci v 
pr�b�hu základního vzd�lávání získávají a která jim umožní efektivn�ji jednat 
a lépe využít všeho, �emu se nau�ili – p�i celoživotním vzd�lávání, p�i 
osobním rozvoji, p�i zapojování do spole�nosti a také p�i vstupu na trh práce.  
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Výsledek šet�ení 
 

U�itelé se shodovali v názoru, že se v p�im��ené podob� dají vytvá�et již 
na základní škole tyto vlastnosti: 
• Zodpov�dné pracovní návyky. 
• Schopnost plánovat sv�j �as. 
• Kreativita a fantazie. 
• Asertivita. 

 
7) Co u žák� – absolvent� základní školy – které vyu�ujete, oce�ujete?  

 

Výsledek šet�ení 
 

U�itelé na svých žácích oce�ují: 
• Chu	 se u�it. 
• Váží si skute�nosti, že se dostali na tuto školu. 
• Lidskost a slušnost, p�kné vztahy ve t�íd�. 
• Schopnost rychle vst�ebávat novou techniku. 
• V�tší sebev�domí než m�li d�ív�jší generace. 
• Ovládání cizích jazyk�. 
• Zodpov�dnost za vlastní vzd�lání. 
• Vst�ícnost a respektování druhých lidí. 

 
8) Co u žák� – absolvent� základní školy – naopak postrádáte? 

 

Výsledek šet�ení 
 

U�itelé u svých žák� postrádají: 
• Systemati�nost. 
• Pokoru. 
• Úctu k n�kterým v�cem, lidem. 
• Toleranci k jiným názor�m (nap�íklad svých spolužák�). 
• Pracovní návyky. 
• V�tší aktivitu a nebojácnost. 
• Svobodomyslné vyjád�ení se k u�ivu. 
• V�tší fyzickou zdatnost. 
 
 

Záv�re�né shrnutí výzkumného šet�ení 
 

Cílem výchovy a vzd�lávání základní školy je, aby školu opoušt�l žák, 
který je v rámci svých možností vybaven základní funk�ní gramotností; 
žák, který chce usilovat o svoje osobní i spole�enské uplatn�ní a má pro to 
vytvo�eny základní p�edpoklady a dovednosti. Po absolvování základní 
školy žák získá plnohodnotné a srovnatelné vzd�lání s pozitivním vztahem 
k u�ení. Absolventky a absolventi základní školy jsou mladí lidé, kte�í: 
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• Umí �íst, psát, po�ítat a ovládají základy cizího jazyka. 
• Plní si své povinnosti. 
• Reáln� posuzují výsledky své práce. 
• Mají základní p�ehled o uspo�ádání sv�ta. 
• Používají pot�ebné informace v procesu u�ení a p�i �ešení úloh v 

praktickém život�. 
• Ví si rady, jak získávat informace a používají p�i tom moderní techniku. 
• Orientují se v multimediálním materiálu a jsou schopni využívat 

elektronické materiály. 
• Jsou zodpov�dní a samostatní. 
• Komunikují se svým okolím a jsou schopni pracovat v týmu. 
• Ochra�ují životní prost�edí, své zdraví i zdraví ostatních. 
• Využívají znalosti i zkušenosti k p�íprav� na budoucí povolání. 

 

Kurikulární dokument Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�-
lávání sice uvádí klí�ové kompetence, kterými by na konci vzd�lávacího 
programu m�l absolvent disponovat; nedává však školám p�íkaz, aby do 
svých školních vzd�lávacích program� zahrnuly profil absolventa základní 
školy. Profil absolventa je vyžadován pouze pro základní vzd�lávání na 
nižších stupních víceletých gymnázií. Ten by ve ŠVP m�l být zahrnut v 
�ásti charakteristiky školy. Manuál pro tvorbu ŠVP popisuje profil absol-
venta víceletých gymnázií následovn�: „V tomto bod� škola jasn� popíše, 
jakými kvalitami bude disponovat absolvent jejího vzd�lávacího programu. 
Profil absolventa by se m�l odvíjet od zam��ení, které si škola zvolila, a z 
toho, co škola svým žák�m nabízí a jaké znalosti, dovednosti, postoje a 
hodnoty mohou ve škole získat“ (Manuál pro tvorbu školních vzd�lávacích 
program�...). 

M. Prášilová (2005) uvádí že písemná verze ŠVP ur�ité základní školy, 
je dob�e tehdy, kdy jsou spln�ny alespo� tyto t�i podmínky: 
• Projekt ŠVP obsahuje správn� naformulovaný výstup, tzn. profil 

absolventa konkrétní základní školy. 
• Vzd�lávací cesta, popsaná v projektu ŠVP konkrétní základní školy, 

prokazateln� vede k napln�ní jeho o�ekávaného výstupu, tzn. k profilu 
absolventa této školy. 

• V ŠVP jsou systematicky zabudované ov��ovací mechanismy. Tzn., že 
u d�ležitých výstup� (i u profilu absolventa) je již dop�edu 
projektováno, jak bude jejich skute�né dosažení v pr�b�hu realizace 
ŠVP kontrolováno (Prášilová 2005). 

 

Chyb�jící požadavek na formulaci profilu absolventa školy v ŠVP Práši-
lová považuje za problém. J. Blažková (2006, s. 1–3) je toho názoru, že 
profil absolventa souvisí s filozofií školy. Autorka provedla analýzu sou-
�asného stavu na málot�ídní základní škole, na níž pracuje, a to na základ� 
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r�zných metodologických nástroj� zjiš	ování. Výsledky šet�ení získané na 
základ� pozorování, rozhovor�, dotazník�, analýzou prací, analýzou port-
folií, analýzou záznam� u žák� ZŠ zjistila autorka pot�eby a o�ekávání 
žák�, jejich rodi��, z�izovatele, škol, do nichž žáci odcházejí, a státu. Na 
základ� rozboru získaných údaj� vypracovala p�ehled pot�eb a o�ekávání. 

Žák o�ekává od nového zp�sobu školní práce rozvoj kompetencí pomocí 
zajímavých úloh, možnost volby, možnost spolupráce, práci v p�íjemném 
prost�edí. Rodi�e od školy o�ekávají rozvíjení kompetencí a postoj� svých 
d�tí, inspirativní prost�edí pro d�ti, úzkou spolupráci školy s rodi�i, širokou 
nabídku mimoškolní �innosti, zájmové vzd�lávání, v jehož rámci vyjád�ili 
pot�ebu zachování družiny a prodloužení doby pobytu v družin�, objektivní 
hodnocení a p�ípravu na budoucí povolání (vyšší typ školy).  

Na základ� rozhovor�, analýzy kurikula, analýzy úsp�šnosti žák� a ana-
lýzou vzájemných setkání zjistila J. Blažková, že školy, do kterých žáci 
odcházejí, o�ekávají od žák� dostate�nou p�ípravu na zvládnutí p�echodu, 
zvládnutí p�edpokládaných výstup� na maximální úrovni, rozvoj spolu-
práce ve smyslu p�edávání zkušeností a informací a návaznost vzd�lávacích 
program�. 

J. Blažková se zabývá rozborem konkrétních situací, které žáka �ekají v 
nových podmínkách, v nichž žák musí prokázat konkrétní schopnosti a 
dovednosti, pozitivní osobní postoje. Konkrétními novými situacemi 
mohou být dojížd�ní do školy ve�ejnou dopravou (autobus, vlak), nutnost 
�erpat informace z dalších nových zdroj� (knihovny, internet), využití vol-
ného �asu k návšt�vám zájmových kroužk� a sportoviš	. Žák se p�i p�e-
chodu na jiný typ školy dostane do podmínek pro n�j nových. Je nucen 
prokázat konkrétní schopnosti a dovednosti, pozitivní osobní postoje. 
Všechny tyto situace kladou na žáka nároky na rozvíjení jeho kompetencí. 
Popsaná situace dojížd�ní autobusem do školy je v podstat� modelovou 
situací, která m�že sloužit jako inspirace u�itel�m p�i promýšlení jiných 
nám�t�. Jako p�ípadová studie je vhodná k pojednání. 

Dojížd�ní autobusem klade podle J. Blažkové tyto nároky na schopnosti 
a dovednosti a postoje žáka, který musí um�t:  
• �íst a poznávat �íslice, platit za jízdenku, spo�ítat si rozdíl v cen�, 

o�ekávat správnou �ástku ke vrácení; žák se musí p�i tom starat o své 
peníze a o doklady. Osv�d�uje tak základní kompetence pracovní a k 
u�ení. 

• Poznávat �asové údaje, �íst v jízdním �ádu a poznávat hodiny; chodit v�as 
a být p�ipraven na zm�nu jízdního �ádu. Uplatní tak kompetence k u�ení a 
�ešení problém�. 

• Rozlišovat prost�edí, používat vhodn� pozdravy a požádat o pomoc p�i 
potížích; jednat vhodn� s dosp�lými i d�tmi, chovat se slušn� v autobuse. 
Uplatní se kompetence komunikativní a k �ešení problém�. 



 133

• V�d�t, jak se chovat v dopravním prost�edku, a chovat se tak. Hovo�it s 
kamarády polohlasem, vnímat rozdílnost lidí. Neobt�žovat spolucestující; 
uvolnit místo tomu, kdo je pot�ebuje. V dané situaci se žák projeví jako 
kompetentní a komunikativní ob�an. 

• Znát cenu v�cí, a proto neni�it za�ízení autobusu; vážit si cizí práce, šet�it 
okolí (pe�ovat o n�j). Žák tímto svým jednáním osv�d�í sociální, 
personální a ob�anské kompetence. 

• �ídit se zásadami správné hygieny (umýt si ruce po p�íchodu do školy a 
po manipulaci s pen�zi); dodržovat hygienická pravidla. K uplatn�ní se 
tak dostanou základní kompetence sociální, k �ešení problém� a k u�ení. 

 

Situace, kdy autobusem jet žák nem�že, aktivuje jeho schopnosti, doved-
nosti a postoje: 
• Odhadnout, zda je vhodné jít p�šky a také se chovat bezpe�n� na 

silnici; dodržovat pravidla silni�ního provozu. Žák uplatní v dané chvíli 
základní kompetence k �ešení problém�, komunikativní a základní 
ob�anské kompetence. 

• Požádat o pomoc rodinu (zatelefonovat rodi��m, sd�lit jednoduchý 
vzkaz); vy�ídit telefonický hovor slušn� (p�edstavit se, pozdravit, sd�lit 
problém). Osv�d�í tak užití základní kompetence komunikativní, 
ob�anské a k �ešení problém�. 

• Dohodnout se s kamarády, zorganizovat pomoc pro mladší d�ti, 
dodržovat bezpe�nost; pomáhat slabším, spolupracovat s ostatními. 
Uplatní základní kompetence sociální, personální a ob�anské. 

 
V�domosti samy o sob� spoluutvá�ejí a jsou i stavebním materiálem pro 

kompetence, které umož�ují žák�m v�domosti uplat�ovat. Lze se oprávn�n� 
domnívat, že vytypování dalších modelových situací umožní školám „rozklí-
�ování“ kompetencí v p�ímém vztahu k profilu absolventa. 

Jednu cest aplikace v�domostí do praxe mohou p�edstavovat práce na pro-
jektech. Samostatné nebo skupinové �ešení projekt� by m�lo reáln� vést k vy-
tvo�ení výstupních kompetencí žáka. 

N�které základní školy cht�jí ov��ovat získané v�domosti a dovednosti 
svých žák� na konci povinné školní docházky záv�re�nou zkouškou, po 
jejímž složení získají žáci krom� b�žného vysv�d�ení i zvláštní absolventské 
osv�d�ení. V n�m bude uvedeno i téma oborové práce, kterou žáci vypracují v 
jednom z profilových p�edm�t�, a výsledek obhajoby oborové práce by m�ly 
p�isp�t k plynulejšímu p�echodu ke studiu na st�ední škole. 

Profil absolventa základní školy lze tedy chápat jako vizi, která se má 
b�hem let povinné školní docházky díky projektu ŠVP naplnit. Nepochy-
bujeme o tom, že ŠVP obsahuje velké množství r�zných cíl� (výstup�), kte-
rých by m�li žáci dosáhnout po absolvování základní školy. Profil absolventa 
lze považovat za stru�né shrnutí toho, co se v ŠVP píše a je zam��eno na žáka. 
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III. ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY Z HLEDISKA 
VZD�LÁVACÍCH OBOR� A VYU�OVACÍCH P�EDM�T� 
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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. 
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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. 
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MATEMATICKÁ GRAMOTNOST ABSOLVENT� 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

R�žena Blažková 

Anotace: Jak se postupn� vytvá�í matematická gramotnost d�tí, jakou gramot-
ností vy m�l být vybaven absolvent základní školy vzhledem k pot�ebám dalšího 
studia a požadavk� praxe. Vzájemná korespondence matematické gramotnosti 
a o�ekávaných výstup� vzd�lávací oblasti Matematika a její aplikace. 

Abstract: The development of children´s mathematical literacy, what literacy 
a primary school leaver should have regarding the requirements of further 
studies and demands of practice. The correspondence between mathematical 
literacy and expected results of the educational area Mathematics and its 
applications. 
 

Motto:  
Jak málo lidí ví, jak mnoho musí 

�lov�k v�d�t, aby v�d�l, jak málo ví. 
Vzd�lání je to, co ti zbude, až 

všechno, co ses nau�il, zapomeneš.  

 
Jedním z cíl� sou�asné výuky matematiky je vést žáky k užití matema-

tických znalostí v praktickém život�. Avšak pov�domí sou�asné spole�nos-
ti se spíše ubírá k názoru, že v�tšina toho, co se u�í ve školské matematice, 
�lov�k v život� nepoužije, že to na nic nepot�ebuje. Motivující aktivity 
nejsou �asto p�íliš p�esv�d�ivé, konkrétní aplikovatelnost u �ady témat je v 
nedohlednu, abstraktnost p�edm�tu je pro mnoho žák� nestravitelná. Roz-
voj výpo�etní techniky usnadnil mnoho rutinních �inností v matematice a 
nabízené programy �eší situace komplexní povahy. Výpo�ty provád�jí 
kalkulátory, v�tšina pot�ebných výpo�t� a konstrukcí je zpracována v po�í-
ta�ových programech. Pracovníci technických profesí využívají dokona-
lých software, i když v mnoha p�ípadech naprosto pasivn�. Zájem o kon-
krétní matematické poznatky klesá, sílí tlaky na omezení rozsahu mate-
matického u�iva na základní škole. Krom� mén� fundovaných tendencí k 
podce�ování rozsahu se však v�bec nedoce�uje formativní síla matematiky 
jako samotné v�dní disciplíny i jako vzd�lávacího p�edm�tu ve školské 
matematice, ani její p�ísp�vek k rozvoji velké v�tšiny klí�ových kompeten-
cí žáka. Prost�ednictvím matematiky m�že žák lépe porozum�t svému okolí 
i sv�tu, matematika m�že napomáhat �ešit problémy osobní i spole�enské. I 
když kurikulární dokumenty význam matematiky až tak nepodce�ují, pone-
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chávají napln�ní jejího obsahu do jisté míry na odpov�dnosti u�itel�, kte�í 
zpracovávají školní vzd�lávací programy. 

Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lávání (2005) v charak-
teristice vzd�lávací oblasti Matematika a její aplikace v prvním odstavci 
uvádí: „Vzd�lávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzd�lávání 
je založena p�edevším na aktivních �innostech, které jsou typické pro práci s 
matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje 
v�domosti a dovednosti pot�ebné v praktickém život� a umož�uje tak získávat 
matematickou gramotnost. Pro svoji nezastupitelnou roli prolíná celým 
základním vzd�láváním od 1. do 9. ro�níku a vytvá�í p�edpoklady pro další 
úsp�šné studium.“ 

 

Zamysleme se nad tím, co se vlastn� rozumí pod pojmem „matematická 
gramotnost“. Ve slovníku spisovné �eštiny je obecn� gramotnost uvedena 
jako znalost �tení a psaní. Matematickou gramotnost lze vnímat subjektiv-
n�, n�kdo se cítí být matematicky gramotný, když nap�. zvládá operace v 
oboru desetinných �ísel, jiný vidí svou gramotnost, když zvládne �ešit 
úlohy pomocí integrálního po�tu, další pak, když objeví novou teorii. 
Objektivní posouzení matematické gramotnosti se zpravidla provádí m��e-
ním a je rozhodující, na které oblasti se m��ení soust�edí a jakými nástroji 
se provádí a vyhodnocuje. 

 Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment) chápe 
gramotnost v mnohem širším smyslu. „Matematická gramotnost je definová-
na jako zp�sobilost aplikovat matematické v�domosti, dovednosti a porozu-
m�ní v autentických situacích. Autentickou situací se rozumí situace, která je 
založena na opravdové zkušenosti ú�astník� v dané realit� sv�ta. D�ležitou 
sou�ástí definice matematické gramotnosti je aplikace matematiky v nejr�z-
n�jších situacích. Takové situace vznikají v osobním život�, ve škole, p�i práci 
a ve sportu (ve volném �ase obecn�), v obci a ve spole�nosti v rámci každo-
denního života nebo p�i �ešení v�deckých problém�“ (http://daidalos.ff.cuni.cz). 
V jiném materiálu PISA (http://www.uiv.cz) je matematická gramotnost defi-
nována jako „...zp�sobilost rozpoznat a pochopit matematiku, zabývat se jí a 
d�lat podložené soudy o úloze matematiky v soukromém život� jednotlivce, v 
zam�stnání, v život� ve spole�nosti p�átel a p�íbuzných a v život� jako život� 
konstruktivního, zainteresovaného a p�emýšlivého ob�ana, a to jak v p�ítom-
nosti, tak v budoucnosti“. Dále pak se uvádí: „…výraz „gramotnost“ je použit 
spíše k ozna�ení zp�sobilosti funk�ního využití matematických v�domostí a 
dovedností a nikoliv pouhého zvládnutí matematiky v rámci školních osnov“. 
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Výzkum PISA se zam��il na vymezení t�í dimenzí (http://www.uiv.cz):  
 

Postupy 
 

D�raz je kladen na dovednost analyzovat, zd�vod�ovat a efektivn� sd�-
lovat myšlenky pomocí vyhledávání, formulování a �ešení matematických 
problém�. Postupy jsou rozd�leny do t�í t�íd:  
• reprodukování, definice a výpo�ty  
• propojování a integrace za ú�elem �ešení problém� a matematizace 
• matematické myšlení a zobec�ování. 
 
Obsah 
 

D�raz je kladen na význa�ná (z hlediska výzkumu) matematická témata, 
jako je zm�na a r�st, prostor a tvar, náhoda, kvantitativní zd�vod�ování a 
neur�itost a závislost. 
 
Situace  
 

Používání matematiky v r�zných životních situacích. 
 

Je pochopitelné, že jde o pojem složitý a že je t�eba zkoumat, jak se po-
stupn� vytvá�í matematická gramotnost d�tí. Aby žák byl zp�sobilý apliko-
vat matematické v�domosti a dovednosti, musí jimi být vybaven. Je t�eba, 
aby m�l ur�itou zásobu nástroj�, kterých bude moci v aplikacích využít. 
Vytvá�ení souboru nástroj�, se kterými se pracuje v matematice, je však ná-
ro�né na �as i na úsilí samotného žáka, nebo	 je nelze získat pouhým p�e-
dáváním poznatk�, ale velmi náro�nou myšlenkovou �inností. Dále by žák 
m�l disponovat ur�itou schopností a ochotou vid�t ve svém okolí a život� 
jevy, které mají matematickou podstatu a um�t je chápat. K této výbav� by 
m�la výraznou m�rou p�isp�t výuka ve škole. 

 

Co všechno souvisí s pojem „matematická gramotnost“? Uve
me nejzá-
kladn�jší atributy (bez nároku na hierarchické uspo�ádání): 

 
1. V oblasti pojmotvorného procesu 

 Matematické pojmy jsou abstraktní a jejich vytvá�ení u d�tí prochází 
složitým vývojem. Pochopení matematického pojmu a jeho používání v 
jeho správném významu sv�d�í o jisté úrovni gramotnosti. Nap�. matema-
tická gramotnost v oblasti pochopení pojmu p�irozeného �ísla se u d�tí vy-
tvá�í asi od dvou rok�, kdy dít� postupn�, na základ� �inností s konkrétními 
objekty dochází k tomu, že je schopno odpoutat se od viditelných vlastností 
p�edm�t� a dosp�t k chápání kvantity a dosp�t k pojmu p�irozené �íslo. Je 
to proces dlouhodobý, zpo�átku v�bec nesouvisí a po�ítáním a na po�átku 
školní docházky má dít� vytvo�enu p�edstavu �ísel zpravidla do šesti až do 
deseti (pochopiteln� jsou výjimky). Podobn� dít� pot�ebuje dostatek 
�inností, podn�t� a také �asu, aby pochopilo pojem zlomku jako �ásti celku 
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a dosp�lo k pojmu zlomku jako reprezentanta racionálního �ísla. Ana-
logicky se vytvá�ejí všechny matematické pojmy. Pochopení obsahu a roz-
sahu pojmu sv�d�í o jisté schopnosti matematického myšlení a matematic-
ké gramotnosti. Matematická gramotnost se u malých d�tí projevuje ve 
schopnosti vnímat ideální objekty v abstraktní podob�.  

 
2. Oblast �tení a psaní v matematice 

Gramotný žák umí �íst a psát �ísla a matematické znaky a také je použí-
vat v jejich významech. Matematická gramotnost se projevuje ve zvládnutí 
obvyklých i mén� obvyklých matematických znak� a jejich používání, ve 
zvládnutí pozi�ního desítkového systému (p�ípadn� i dalších �íselných 
systém�) a kalkulu v n�m, �tení a pochopení významu algebraických výra-
z�, nejr�zn�jších matematických formulí, atd. Pohotovost p�i po�ítání, vy-
užívání r�zných výhod založených na vlastnostech operací s �ísly, schop-
nost pracovat s odhady výsledk� operací, tvo�it algoritmy a aplikovat je, 
zd�vod�ovat a ov��ovat výsledky výpo�t� sv�d�í o jisté úrovni a jisté gra-
motnosti v oblasti chápání pozi�ního desítkového systému. �tení definic a 
matematických v�t samo o sob� nep�ispívá k rozvoji matematické gramot-
nosti, pokud není spojeno s jejich pochopením a s jejich širším využitím. 
Matematická gramotnost souvisí také s chápáním a �tením grafické inter-
pretace dat a informací prost�ednictvím obrázk�, graf�, diagram� apod. 
s porozum�ním. Pochopení obraz� objekt� v r�zných zobrazeních, pocho-
pení znázorn�ní trojrozm�rného objektu v rovin� nebo na obrazovce moni-
toru po�íta�e a sou�asn� chápání sledovaných vztah� sv�d�í o ur�ité mí�e 
matematické gramotnosti žáka.  

 
3. Oblast funk�ního myšlení 

Vnímání závislostí v b�žném život�, jejich sledování a chápání i schop-
nost postihnout jejich charakter souvisí se schopností vid�t vztahy mezi 
ur�itými veli�inami. Schopnost kvantitativního vyjád�ení závislostí, pokud 
existuje, schopnost zachytit závislosti tabulkou �i grafem a zárove� inter-
pretovat jak matematické vyjád�ení závislostí v realit� souvisí s 
matematickou gramotností.  

 
4. Oblast �ešení problém� 

Schopnost formulovat a �ešit problémy matematické i nematematické 
povahy, um�t se postavit k �ešení problému, provést analýzu, formulovat 
hypotézy, hledat cesty k �ešení problému, používat r�zné strategie �ešení 
problém�, najít optimální �ešení a problém vy�ešit matematickými pro-
st�edky, interpretovat výsledky matematického �ešení do reality, formulo-
vat záv�ry, to vše vyžaduje cílev�domost a systemati�nost v práci a také 
matematickou gramotnost.  
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5. Oblast rozhodování  
Rozhodování pat�í k b�žným každodenním �innostem. Matematicky gra-

motný žák �iní svá rozhodnutí na základ� úvahy. Dokáže posoudit nabízené 
možnosti, zhodnotit jejich klady �i zápory a na základ� správného výb�ru z 
nabízených možností u�init rozhodnutí. P�itom zpravidla využívá kombi-
na�ního myšlení, které se rozvíjí v pr�b�hu celé školní docházky a pat�í k 
matematické gramotnosti žáka. Kombina�ní myšlení souvisí s výb�rem 
skupin prvk� z ur�itého souboru podle daných pravidel (nap�. skupiny 
uspo�ádané nebo neuspo�ádané, skupiny, ve kterých se prvky mohou �i ne-
mohou opakovat). 
 
6. Oblast vzájemných vztah� a souvislostí mezi pojmy a jevy 

Všímání si a vnímání souvislostí nejprve v jednoduchých p�ípadech, 
pozd�ji v obecn�jší rovin� je pro výuku matematiky nezastupitelné, nebo	 
v matematice všechno souvisí se vším. Za�azování pojm� a vztah� do 
systému vyžaduje ur�itý nadhled. Odpov�di na otázky „ pro� to tak je“, „je 
tomu tak ur�it�“, „pro� existují tyto souvislosti“ a na další výrazn� p�ispí-
vají k rozvoji matematické gramotnosti. 
 
7. Oblast modelování 

Modelování proces� a situací reálného života matematickými prost�ed-
ky, schopnost vyjád�it jednu situaci modelem aritmetickým, algebraickým 
a geometrickým, um�t rozlišovat mezi idealizací situace znázorn�né mate-
matickým modelem a realitou, um�t matematický model správn� interpre-
tovat v praxi.  

  
8. Oblast aplikací 

Aplikace matematických poznatk� v život� a v dalších v�dních disciplí-
nách, využití matematiky v praxi a v b�žném život�. Využití matema-
tických poznatk� v nových situacích. To je pro školskou matematiku poža-
davek naprosto správný, ale o vztahu aplikací v matematice je vhodné 
pou�it se z historie. Problém aplikací v matematice jako v�decké disciplín� 
je pon�kud složit�jší, protože ve v�decké matematice vznikají nové teorie 
bu
 na základ� �ešení problém� praxe, nebo vznikají teorie, kdy jejich apli-
kovatelnost není zpo�átku tak z�ejmá a ukáže se mnohem pozd�ji. 

Problém vztahu �isté matematiky a aplikací je �ešen od po�átku vývoje 
matematiky jako v�dní disciplíny a ilustruje jej nap�. fiktivní rozhovor 
Archiméda s králem Hieronem, který ztvárnil v (1) A. Rényi (1980): 
„...Euklides cht�l zd�raznit, že skute�ným matematikem m�že být pouze ten, 
kdo se o matematiku zajímá zcela nezištn�. Matematika se v mnohém 
podobá tvé dce�i Helen�. Každého ze svých nápadník� podez�ívá, že mu 
nejde ani o ni, ani o její lásku, ale jen o to, aby se stal královým zet�m. O 
takové ženichy tvoje dcera pochopiteln� nestojí. Chce manžela, který by ji 
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miloval pro její krásu, vtip a p�vab, ne pro bohatství a slávu, které by 
získal zárove� s ní. Podobn� i matematika odhaluje svá tajemství jen tomu, 
kdo k ní p�istupuje s opravdovým zájmem o její vlastní krásu. Ti, kdo to 
dokážou, jsou samoz�ejm� obdarováni výsledky praktického významu, ale 
jestliže se n�kdo bude na každém kroku ptát, co tím m�že získat, k �emu to 
je, daleko do matematiky nepronikne. Jist� si vzpomínáš, že jsem ti �ekl, že 

ímané nikdy nemohou dosáhnout v aplikování matematiky výrazného 
úsp�chu. Te� vidíš pro�. Jsou p�íliš prakticky zam��eni“. 
 
9. Pom�cky a nástroje 

Schopnost ú�eln� používat pom�cky i výpo�etní techniku tak, aby napo-
máhaly matematickým �innostem, posoudit, jaké jsou limity t�chto pom�-
cek, kdy má �i nemá smysl techniku použít. 
 
10. Komunikace  

Rozvoj komunikativních kompetencí v matematice vyžaduje komunikaci 
v rámci b�žného jazyka i v rámci matematické symboliky. Schopnost vyjá-
d�it vlastní myšlenku svými vlastními slovy, schopnost ú�elné argumenta-
ce, zd�vod�ování záv�r�, kritického posouzení myšlenek jiných sv�d�í o 
dobré úrovni matematické gramotnosti žáka. 

 
Jestliže tyto uvedené atributy konfrontujeme s Rámcovým vzd�lávacím 

programem a vzd�lávací oblastí Matematika a její aplikace, tém�� všechny 
oblasti jsou v n�m zachyceny. O�ekávané výstupy jsou však formulovány 
skute�n� pouze rámcov� a je na každé škole, do jaké hloubky je naplní a 
jak p�isp�je k rozvoji matematické gramotnosti žák�. 

Na rozvoj matematické gramotnosti nemá vliv jen to, co se žák nau�í, ale 
zejména to, do jaké míry se rozvíjí jeho kognitivní schopnosti, jak se kulti-
vuje jeho osobnost. Rámcový vzd�lávací program formuluje základní cíle 
vzd�lávání na základní škole, p�edkládá, jaké klí�ové kompetence je t�eba 
rozvíjet i jasn� formuluje cíle vzd�lávací oblasti Matematika a její aplikace 
i o�ekávané výstupy. 
 

Co brzdí rozvoj matematické gramotnosti žák�: 
• transmisivní zp�sob vyu�ování, kdy se žák�m p�edávají hotové 

poznatky a žáci si je mají zapamatovat 
• výuka izolovaných témat bez zd�razn�ní souvislostí 
• ulpívání na nau�ených postupech bez možnosti experimentování a 

hledání �ešení r�znými zp�soby 
• nedosta�ující motivace 
• nevyužívání aplikací matematiky a jejího uplatn�ní v praktickém život� 
• úrove� matematické gramotnosti u�itele. 
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�ím p�ispíváme k rozvoji matematické gramotnosti? Konstruktivistickými 
postupy ve výuce, kdy si žáci poznatky vyvodí na základ�:  
• vlastních �inností a zážitk� 
• propojováním a integrováním matematických poznatk� a informací 
• vyhledávání souvislostí, spole�ných znak�, rozdíl�, 
• p�íznivou atmosférou p�i výuce matematiky 
• posilováním zájmu o matematiku 
• �ešením úloh a projekt� komplexn�jší povahy 
• empatií a vysokou úrovní matematické gramotnosti u�itele. 

 
P�stovat a rozvíjet matematickou gramotnost d�tí m�že jen matematicky 

gramotný u�itel. Zkvalit�ování výuky je bytostn� závislé na u�iteli. Pokud by 
se u�iteli poda�ilo naplnit výstupy vzd�lávací oblasti Matematika a její aplika-
ce a p�isp�t k rozvoji klí�ových kompetencí tak, jak jsou uvedeny v Rámco-
vém vzd�lávacím programu, p�isp�l by k rozvoji matematické gramotnosti 
žák� a k jejich p�íprav� jak pro celoživotní vzd�lávání, tak pro praxi. 

 
Literatura: 
RÉNYI, A. Dialogy o matematice. Praha : Mladá fronta, 1980. 
STRAKOVÁ, J. a kol. V�domosti a dovednosti pro život. Praha : Ústav pro 
informace ve vzd�lávání, 2002. 
ÚIV. Matematická gramotnost. Dostupné na: http://www.uiv.cz 
http://daidalos.ff.cuni.cz 
Rámcový vzd�lávací program pro základní vzd�lávání. Praha : VÚP, 2005. 
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ABSOLVENT ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KONTEXTECH 
HISTORICKÉHO V�DOMÍ, VLASTENECTVÍ A EVROPANSTVÍ 

Kamil Št�pánek 

Anotace: P�ísp�vek srovnává v kontextu výuky d�jepisu vizi absolventa ZŠ s 
údaji n�kterých mezinárodních výzkum�. P�ihlíží k perspektivnímu modelu 
historické edukace v podob� nasti�ované Evropskou komisí a též ke konkrét-
ním záv�r�m vyplývajícím z vybraných empirických šet�ení. 
 
Abstract: The paper compares the future vision of primary school graduates 
in the area of teaching history with the results of latest international research. 
It takes into consideration the model of history education as outlined by the 
European Commission and also specific conclusions of selected empirical in-
vestigations. 

 
 
Ve svém krátkém vstupu bych se cht�l zabývat vybranými pojmy, které 

jsou v souvislosti s reformou kurikula považovány také za aktuální. Neho-
vo�í se o nich pouze v charakteristice a cílovém zam��ení vzd�lávací oblas-
ti, ale i ve dvou pr��ezových tématech. Vhodným vzd�láváním žáka v uve-
dené problematice jej sm��ujeme k utvá�ení a rozvíjení pot�ebných klí�o-
vých kompetencí (RVP ZV, 2004, s. 37-38, 85-89). Na úvod bych si proto 
vyp�j�il citát významného �eského politologa, v n�mž se praví, že: „bez 
historicky, politicky, hospodá�sky a kulturn� vytvo�ené národní identity a 
d�v�ry ve vlastní národ nelze vytvo�it evropskou identitu a harmonické 
spolubytí národ� v Evrop�“19 P�estože se školní d�jepis zdaleka nepova-
žuje za jediný zdroj formování této identity, je z�ejmé, že p�i jejím utvá�ení 
sehrává významnou úlohu. 

                                           
19 Krej�í, J.: O �ešství a evropanství. I. díl. Amosium servis, Ostrava 1993, s. 40. Prof. Jaroslav 
Krej�í, který loni oslavil devadesátiny, pat�í ší�í svých badatelských zájm� k výjime�ným 
osobnostem �eské i evropské v�dy. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, v�noval se 
však spíše ekonomii. V 50. letech v�zn�n, v srpnu roku 1968 odešel do zahrani�í, kde se aktivn� 
zapojil do �innosti �eskoslovenského exilu. Po roce 1989 navázal �etné kontakty s �eskou v�-
deckou obcí a s �eskými v�dci úzce spolupracuje: je vedoucím St�ediska pro výzkum sociáln�-
kulturní plurality p�i Filozofickém ústavu AV �R, �estným p�edsedou Národohospodá�ského 
ústavu Josefa Hlávky a �estným �lenem U�ené spole�nosti �R. Badatelský zájem ho postupn� 
p�ivedl k širším spole�enským problém�m: zabýval se sociologií, politologií a sociální 
antropologií a pokusil se postihnout spole�nost v jejích d�jinných i zem�pisných dimenzích. Je 
autorem dvacítky knižních monografií, desítky analytických studií v �ad� jazyk� od �eštiny, 
p�es dominující angli�tinu k francouzštin�, n�m�in�, holandštin� a polštin�. 
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Školní historická výchova je proto také p�edm�tem zájmu Evropské 
komise, která v programovém dokumentu s názvem „Bílá kniha vyu�ování 
a u�ení, Cesta k u�ící se spole�nosti“ p�edstavila perspektivní model osv�ty 
a v jeho rámci vizi historické edukace. Výuka historie je tu podána v kon-
textu schopnosti hodnocení a rozhodování se jako základních nástroj� po-
rozum�ní sv�tu. Práv� ty podle autor� Bílé knihy poskytují kritéria výb�ru: 
pam�	 minulosti a intuici týkající se budoucnosti. „Pam�	 a pochopení mi-
nulosti jsou nezbytné pro zhodnocení sou�asnosti. Historická (historie 
v�decká i technická) a geografická kultura plní dvojitou funkci orientace, v 
�ase a prostoru, což je nezbytné pro každého, kdo touží ur�it, jaké jsou jeho 
ko�eny, a rozvinout pocit p�íslušnosti ke kolektivu, ale také porozum�ní 
jiným spole�enstvím.  

Auto�i p�edstavili také perspektivní model didaktických strategií a kon-
statovali, že prototyp evropské historické výchovy podléhá stálým zm�-
nám, p�izp�sobuje se prom�nám na našem kontinentu a také výzvám 21. 
století. Tv�rci považují p�istoupení zemí st�ední a východní Evropy 
k evropským spole�enstvím za p�elomový mezník v utvá�ení tohoto mo-
delu. Zvláštní d�raz ve své vizi kladou na cíle výchovné a vysv�tlující 
historii, zvlášt� d�jiny Evropy. Ve výb�ru obsahu se upozor�uje na nutnost 
zachovat vhodné proporce mezi lokální, regionální nebo národní historií a 
d�jinami Evropy a obecnými d�jinami. Národní historie celkov� ukazuje 
tragickou i hrdinskou minulost vlastního národa a jeho úsp�chy. Jsou zd�-
razn�ny hodnoty d�ležité pro formování Evropan�, kte�í budou akceptovat 
obecn� uznávané hodnoty20, prosti stereotyp� a p�edsudk� v��i jiným náro-
d�m, zvlášt� sousedním, kte�í budou odmítat rasismus, xenofobii, šovinis-
mus a nacionalismus, budou otev�eni multikulturnosti evropské civilizace a 
sv�ta. Výuka historie se musí orientovat na výklad sou�asnosti a p�edpoví-
dání perspektiv budoucnosti. Kritický p�ístup k minulosti a ke všem pouka-
z�m na ni má mládeži usnadnit odstup od všech ideových, politických, spo-
le�enských a kulturních extremism�.21 

Již delší dobu se vedou mezinárodní diskuse, jejichž cílem je najít opti-
mální konsensus v tom, která témata jsou nosná a která by m�la být zohled-
�ována pokud možno ve všech národních modelech d�jepisného vyu�o-
vání. Nap�íklad konference v Bruggách v roce 1991 doporu�ila konkrétní 
obsahy pro st�edoškolský d�jepis v zemích Evropské unie a nalezneme 
mezi nimi též téma Evropa a r�zné názory na její ideu.22  

                                           
20 Uvádí se demokracie, pluralismus, lidská práva apod. 
21 CENTKOWSKI, J. O formování evropského modelu školní historické výchovy. In 

Historie a škola III. Praha : MŠMT, 2006, s. 14–15. 
22 SHENNAN, M. Teaching about Europe. Cassel : VHI, 1991, s. 27. 
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Absolventi devátého ro�níku by m�li mít jistou úrove� historických po-
znatk�, které však nezískávají pouze v rámci hodin školní výuky, ale i z 
televize, rozhlasu, krásné literatury, tisku a �asopis�, cestováním, v rodin�, 
od p�átel a vlivem vlastního zájmu o historii.23 Existují výzkumy doklá-
dající 1/2 volného �asu d�tí p�ed televizní obrazovkou. Zárove� však další 
výzkumy podporují p�etrvávající dominanci školního p�edm�tu d�jepis p�i 
utvá�ení historického v�domí.24 V uvedeném kontextu se tak historické 
v�domí dostává do centra pozornosti didaktiky d�jepisu.  

Literatura na dané téma je již dnes v �ad� evropských zemí velmi po-
�etná, p�i�emž je zkoumáno empirickými metodami p�i pedagogickém a 
didaktickém výzkumu v praxi. Do poloviny 90. let u nás výzkumy tohoto 
typu zcela chyb�ly, dnes je však tento deficit postupn� eliminován a je 
možné nahlédnout do výsledk� n�kterých bádání.  

Doposud nejší�e zam��eným mezinárodním dotazníkovým šet�ením a 
výzkumem historického v�domí adolescent�, mezi jehož 29 ú�astník� se 
za�adila také �R, byl projekt Mládež a d�jiny, realizovaný v polovin� 90. 
let 20. století. Analýzou a vyhodnocením tuzemských dat se zabývala 
katedra historie PdF MU a zú�astnil se jich i autor tohoto textu. Data jsou 
již mírn� antikvována, nicmén� vytvá�í jakýsi obraz názorového spektra 
zkoumané evropské mládeže ve v�kovém rozmezí 15-16 let.25 

N�které vybrané položky postojového dotazníku z tohoto výzkumu 
v�nované otázkám vlastenectví a vztahu k integrující se Evrop� hovo�í 
pom�rn� jasnou �e�í. Vlastenectví pat�í mezi kategorie duchovních hodnot, 
které zárove� nepostrádají historickou dimenzi. Naši studenti se vyjad�o-
vali na p�tistup�ové škále ve st�edních a nižších hodnotách a nazna�ili tím-
to rezervovaný p�ístup k pojmu má vlast. V souvislostech mezinárodního 
výzkumu, kde by p�íkladem mohli být (v % vyjád�ení) mladí Turci (92%) a 
�ekové (87%) s nejvyššími kladnými hodnotami, proto zaznamenali Fran-
couzi (32%), Belgi�ané (38%) a mladí �eši (50%) nejz�eteln�jší propad 
zájmu o vlast. Následující otázka zjiš	ující zájem o vlastní národnost, 
sehrála u mladých lidí podobnou úlohu. Zatímco nejsiln�ji poci	ovali vztah 
k národnosti �ekové (80%), Francouzi (26%) a �eši (33%) projevili op�t 
nejslabší národnostní cít�ní. Jiná položka zjiš	ovala úrove� evropské di-
menze cít�ní a uvažování mezi mládeží. P�i charakteristice Evropy se s nej-
v�tší kladnou odezvou setkala p�edstava kontinentu jako kolébky demokra-
                                           
23 Srov. nap�. BENEŠ, Z. Co se školním d�jepisem. In Historie a škola I. Praha : MŠMT, 2002, 

s. 10–19. 
24 VASILOVÁ, D. Analýza výskumných materiálov k téme Podiel výu�by dejepisu na 

formovaní historického vedomia u študujúcej mládeže. In Školní výuka d�jepisu a p�ekonává-
ní stereotypních obraz� sousedních národ�. Ostrava : FF OU, 1999, s. 137 – 152. Toto v�do-
mí jako sou�ást širšího spole�enského v�domí je svázáno �etnými kulturními kontexty s p�í-
tomností. Analýza výskumných materiálov… 1999, s. 137–152.  

25 KLÍMA, B. a kol. Mládež a d�jiny. Brno : CERM, 2001.  
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cie a míru, osv�ty i pokroku. Mezi �eskými respondenty v�tšina (57%) sou-
hlasila. Další zajímavé podpory se dostalo v mezinárodním m��ítku výroku 
evropské integrace jako jediné cesty k míru. U �eské mládeže však bylo 
možno vysledovat zna�ný názorový rozptyl. Souhlas projevilo p�ibližn� 40 
%, zatímco 45 % vyjád�ilo v této otázce nerozhodnost. P�ipomínám, že se 
jedná o údaje z poloviny 90 let.26 

Jiné empirické šet�ení, by	 v�nované pouze n�kterým aspekt�m historic-
kého v�domí tentokrát z roku 1999, se provád�lo mezi st�edoškoláky vy-
braných moravských m�st. Sledovala se rovn�ž sociální distance k ob�a-
n�m n�kterých národností. Obecn� byla konstatována absence nadstandard-
ních sympatií, ale taktéž spíše výjime�n� negativní postoje.27 Mezinárodní 
výzkumný projekt národního a evropského v�domí školní mládeže se 
realizoval v letech 1996-1999 a jeho výsledky za �eskou republiku zpraco-
val Vratislav �apek. Mezi sledovanými položkami mimo jiné figurovala 
míra nacionalismu a xenofobie ve v�domí žák� ZŠ a gymnázií.28 

Za zmínku stojí též sociologické výzkumy Petra Saka, jenž se ve své 
poslední vydané práci zam��uje také na národní a evropskou identitu �eské 
mládeže a na její postoje k evropské integraci.29 

Již od roku 1992 se problematikou výchovy k evropanství soustavn� 
zabývá Odd�lení komparativní pedagogiky ÚPPV, jenž kooperuje s Nadací 
Ji�ího z Pod�brad pro evropskou spolupráci a St�ediskem mezinárodních 
studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztah� VŠE v Praze. Krom� 
pokus� o teoretické i praktické rozpracování tématu probíhají �etné mezi-
národní výzkumy, podložené rozsáhlou publika�ní �inností. T�žišt� bádání 
spo�ívá p�edevším v rovin� pedagogické a obecn� didaktické.30  

Z �eských historik� a oborových didaktik� v�nujících se dané problema-
tice na teoretické bázi je t�eba zmínit p�edevším Vratislava �apka a Petra 
�orneje. 

Dosud ojedin�lé empirické výzkumy historického v�domí �eské školní 
mládeže ve vztahu k evropanství a evropským d�jinám se uskute�nily na 
kated�e historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.31 Nejaktuáln�jší 
                                           
26 KLÍMA, B. a kol. Mládež a d�jiny. Brno : CERM, 2001, s. 31–33, 148–150. 
27 St�edoškolská mládež m�st Moravy a Slezska a lidská práva. Marketingová laborato� Ostrava 

1999. 
28 �APEK, V. Národní a evropské v�domí školní mládeže. In Historica, 204/2002, �. 9, FF 

OU, Ostrava 2002, s. 27–63. 
29 SAK, P.; SAKOVÁ, E. �eská mládež na k�ižovatce. Praha, 2003. 
30 Evropská dimenze ve vzd�lávání a p�íprav� u�itel�. Praha : SVI PedF UK, 1996, s. 20. 
31 Pod odborným vedením Blaženy Gracové se touto tematikou zabývají Denisa Labischová a 

Petra Psotová. První rozsáhlejší šet�ení B. Gracové se realizovaly roku 1996 v �eské 
republice a v Polsku, ta pak byla dopln�na obdobnou sondou Denisy Drabinové do v�domí 
rakouských a n�meckých gymnazist�. Výsledky tehdejších výzkum� u mladých lidí všech 
�ty� zemí byly zahrnuty do knižní publikace Blaženy Gracové Obraz �ech�, Polák� a jejich 
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výzkum tohoto pracovišt� vycházel z porovnání názor� adolescent� v dob� 
p�íprav vstupu naší zem� do Evropské unie s odstupem let 2000 a 2002, 
p�i�emž se auto�i také chystají zachytit vnímání zm�n, které realizace p�i-
pojení k unii p�inesla. V centru jejich zájm� se ocitlo odhalování postoj� 
�eské mládeže v��i jednotlivým evropským národ�m, antipatie, sympatie, 
stereotypy a jejich historická zát�ž. Sou�ástí šet�ení bylo též zjiš	ování 
p�sobení jednotlivých informa�ních zdroj� na utvá�ení tohoto pov�domí, a 
tedy i školní výuky a jmenovit� d�jepisu.  

Empirický výzkum s dvouletou pauzou potvrdil zna�n� ustálené postoje 
�eské studující mládeže k evropanství, obsahující �adu pozitiv, které od 
„dokonalého“ Evropana o�ekávají. Vize o evropské integraci jsou spojeny 
s pozitivní perspektivou, by	 neskrývají i jisté obavy. Horší je to se znalost-
mi o tomto probíhajícím procesu. Respondenti nepochybují o významném 
vlivu školy na jejich informovanost, avšak jejich v�domosti jsou na hony 
vzdáleny obsahu u�ebnic.32  

Z uvedeného stru�ného, jist� neúplného a nesystematického nástinu unij-
ních vizí o absolventovi evropské historické výchovy a výzkumných aktivi-
tách na dané téma, se v �eském prost�edí rýsuje v kontextu vybraných polo-
žek �ada úkol�. 

Pat�í mezi n� hledání optimálního zp�sobu výuky �eských d�jin domácí-
mi historiky bez posilování nacionalismu a nesnášenlivosti a naopak vý-
chova správného chápání pojm� národní a evropská identita. Od zjišt�ných 
rezerv se bude t�eba odrazit a ješt� více angažovat d�jepisnou výuku. Ji-
nými slovy, pomáhat v praktické implementaci evropské dimenze p�ímo do 
p�edm�tového modelu, nebo	 poznání je nedíln� propojeno s pochopením. 
Druhou rovinu záv�re�ného shrnutí pak p�edstavuje úkol promítnutí vý-
sledk� zjišt�ní do odborné p�ípravy budoucích u�itel� d�jepisu.  

 

                                                                                                                            
minulosti u studující mládeže. O rok pozd�ji vyšly sborníky z �esko-polsko-slovenského 
pracovního seminá�e Školní výuka d�jepisu a p�ekonávání stereotypních obraz� sousedních 
národ� 1,2, zahrnující záv�ry z dotazníkových šet�ení z let 1998 a 1999. 

32 GRACOVÁ, B. V�domí evropanství u �eské studující mládeže. In Historie a škola 
III. Praha : MŠMT, 2006, s. 39–63. 
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PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOS
 
AKO SÚ�AS
 PROFILU ABSOLVENTA 1. STUP�A ZŠ 

Adriana Wiegerová 

Anotácia: Autorka sa v príspevku venuje analýze pojmu prírodovedná gra-
motnos� vo vz�ahu k modelu kultúrnej gramotnosti. Zamýš	a sa nad cie	mi 
prírodovedného vzdelávania vo vz�ahu ku kompetenciám (spôsobnostiam) 
žiaka 1. stup�a. Prírodovedné vzdelávanie dáva do vz�ahu s konceptom príro-
dovednej gramotnosti die�a�a mladšieho školského veku. 
 
Abstract: The author analyzes the notion of science literacy in relation to the 
model of cultural literacy. She reflects the goals of science education in rela-
tion to the competences of a primary school pupil. She examines the relation 
between science education and the concept of science literacy of a child at 
younger school age. 
 
 
Gramotnos�, funk�ná gramotnos�, kultúrna gramotnos� 

 

Gramotnos	 je dnes pojmom, ktorý sa na nás „rúti“ z množstva odbor-
ných štúdií, ale aj populárnych �asopisov, médií a podobne. Konštruovanie 
pojmu gramotnos	 je historicky viazané. Pojem gramotnos� bol spájaný so 
schopnos	ou �loveka s porozumením �íta	 a písa	. Inak povedané išlo o 
schopnos	 �loveka dorozumie	 sa medzi �u
mi, s ktorými žije. I dnes je 
táto schopnos	 dôležitá, no z
aleka neposta�uje na plnohodnotnú existen-
ciu �loveka v sú�asnej spolo�nosti. Ur�ite každý z nás raz zažil nemohúc-
nos	 z toho, ako sa nevie dohovori	 v inej krajine sveta, alebo ako nevie 
nájs	 informácie, ktoré by práve potreboval.  

V tomto kontexte sa pojem gramotnos	 posúva k tzv. širšiemu chápaniu 
v podobe funk�nej gramotnosti. Vo všeobecnosti možno poveda	, že 
funk�ná gramotnos	 predstavuje súbor vedomostí, zru�ností a schopností, 
potrebných pre život dospelého �loveka v modernej spolo�nosti (pozri 
Ková�iková, 2002). Uvedená definícia by sa dala doplni	 charakteristikou 
funk�ne gramotného �loveka: „funk�ne gramotný �lovek je schopný za�le-
�ova� sa do všetkých tých aktivít, v ktorých je gramotnos� potrebná pre 
efektívne fungovanie spolo�nosti“ (Pr�cha, 1999). Ak sa zamyslíme nad 
obsahom oboch definícií, potom je na mieste zamyslenie, �o všetko by mal 
„ovláda	“ dospelý �lovek, aby si v sú�asnej spolo�nosti mohol poveda	, že 
je gramotný. Ur�ite by každého napadla adekvátna práca s po�íta�om, 
schopnos	 vyh�adáva	 si informácie cez internet, alebo ovládanie aspo� 
jedného cudzieho jazyka. Možno však málokoho ihne
 napadne, že ku gra-
motnosti v zmysle, o akom hovoríme, patrí i život s vedomím neubližova-
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ním prírode, alebo h�adanie modelu zdravého spôsobu života pre seba, �i 
svojich najbližších. Definovanie gramotnosti, resp. to, �o budeme považo-
va	 za gramotnos	 v sú�asnosti, je spojené s úvahami o sociálnej podstate a 
sociálnej konštrukcii poznania. G. G. Hruby (2001) v tejto súvislosti ho-
vorí, že konštruktérom poznania je sociálne spolo�enstvo, v rámci ktorého 
sa v procese sociálnej interakcie poznanie tvorí. Definovanie pojmu gramot-
nos	 sa teda obohacuje ešte o profilovanie termínu tzv. kultúrna gramotnos�. 
Ani tu nenájdeme jednozna�nú odpove
 na to, �o kultúrna gramotnos	 je.  

Za podstatné však možno považova	, že ide o potrebu zdie�a	 ur�ité kul-
túrne obsahy a vedomosti v záujme možnosti komunikova	 v rámci kultúry 
(Zápoto�ná, 2004). Odraz týchto postulátov pre vzdelávanie by mal teda 
znamena	, že sa budú transformova	 vzdelávacie obsahy tak, aby výsledni-
cou procesu výchovy a vzdelávania bola osobnos	 kultúrne gramotná.  

Ako sa však má sú�asná škola vysporiada	 so snahami o aplikovanie 
rôznych oblastí poznania do rámca svojej koncepcie? Ako sa dajú prepoji	 
všetky snahy o adaptovanie environmentálnej, sexuálnej, multikultúrnej, 
náboženskej, etickej, �i iných výchov do koncepcie výchovy a vzdelá-
vania? Je odpove
ov na tieto snahy preferencia iba tzv. povinných obsahov 
primárneho vzdelávania? Ako sa má škola vysporiada	 s týmito tlakmi?  

B. Pupala a O. Zápoto�ná (2001, s. 268–269) formulujú východisko z 
dnešnej „krízy“ vzdelávania v nieko�kých bodoch: 
• Po�iato�né vzdelávanie je akultura�ný proces, v ktorom dochádza k osvo-

jovaniu si základnej kultúrnej gramotnosti detí. 
• Kultúrna gramotnos	 reprezentovaná vzdelávacími obsahmi sa formuje 

sprostredkúvaním modalít �udského myslenia a verejného konania, 
variantov základných diskurzívnych praktík, ktoré charakterizujú kultúrne 
bytie konkrétneho spolo�enstva. 

• Osvojenie si kultúrnej gramotnosti predpokladá zvládnutie týchto modalít 
a praktík ako nástrojov kultúrnej existencie �loveka, pri�om v tejto podo-
be by mali vystupova	 tak v obsahu vzdelávania, ako aj v procese jeho 
sprostredkovania de	om. 

• Vzdelávanie ako osvojovanie si kultúrnej gramotnosti vystupuje ako fak-
tor, ktorý jednak zabezpe�uje kontinuitu s kultúrnou tradíciou (minulos-
	ou a prítomnos	ou) a sú�asne v sebe obsahuje potencie kultúrnej repro-
dukcie a obnovy novou generáciou. 

 
Je samozrejmé, že kultúrna gramotnos	 sa delí na množstvo podoblastí, 

ktoré by bolo nesporne zaujímavé i teoreticky analyzova	. Na obrázku sú na-
zna�ené iba niektoré. Proces 
alšieho prepracovávania je zaiste potrebný.  
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Terminologické konštruovanie pojmu prírodovedná gramotnos� 
 

Sú�asné názory na to, ako by sa malo transformova	 prírodovedné vzdelá-
vanie do jednotlivých vzdelávacích obsahov primárnej školy sa rôznia. Do po-
predia sa však dostáva schopnos	 porozumenia pojmom, metódam, v
aka 
ktorým veda získava dôkazy na podporu svojich tvrdení. Vysoko je hodnotená 
schopnos	 aplikova	 toto porozumenie v reálnych situácicách, ktoré sa vz	a-
hujú k prírodovedným témam. Podstatným výsledkom prírodovedného vzde-
lávania by mala by	 prírodovedná gramotnos�. Stru�ne je možno poveda	, 
že ide o schopnos	 jedna	 s porozumením, sebadôverou a na odpovedajúcej 
úrovni takým spôsobom, ktorý vedie k lepšiemu ovládaniu bežného sveta a 
sveta vedeckých a technických myšlienok. Ako sme už uviedli, prírodovednú 
gramotnos	 chápeme ako schopnos	 využíva	 prírodovedné vedomosti. Je 
však mylné domieva	 sa, že ide o to, aby sa deti �o najviac oboznamovali iba 
s faktami a odbornými termínmi. Ide naozaj o ich správnu aplikáciu a uchope-
nie v reálnom živote. Inak povedané, ide o spôsobilos	 – kompetenciu použi	 
kognitívne procesy na riešenie konkrétnych problémov. Termín prírodovedná 
gramotnos	 nemá dichotomickú povahu. To znamená, že nie je možné hovo-
ri	 o �loveku prírodovedne gramotnom a prírodovedne negramotnom.  

prírodovedná 
gramotnos� 

Kultúrna 
gramotnos� 

 

literárna 
gramotnos� 

jazyková 
gramotnos� 

Podmienky: 
úrove� kultúry, dlhodobá vízia, 
spolupráca v rôznych rezortoch, 
zmena výchovného pôsobenia v 
škole i v rodine, zmena poh�adu na 
procesy socializácie a akulturácie 

cestovateská 
gramotnos� 

 

matematická 
gramotnos� 

vzdelanostná vybavenos	 
�loveka pre plnenie 
základných životných 
potrieb, pre fungovanie v 
spolo�nosti 
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I v prípade prírodovednej gramotnosti možno hovori	 o rôznych úrov-
niach (Bybee, 1997). V zásade je možné vyextrahova	 štyri stupne prírodo-
vednej gramotnosti: 
1. nominálna prírodovedná gramotnos	 – je tvorená vedomos	ami základ-

ných prírodných termínov a názvov, 
2. funk�ná gramotnos	, ktorá spo�íva v schopnosti používa	 prírodovednú 

terminológiu v istých jednoduchých súvislostiach, 
3. pojmová a procedurálna prírodovedná gramotnos	 – schopnos	 využíva	 

prírodovedné vedomosti v konkrétnej �udskej �innosti 
4. viacrozmerná prírodovedná gramotnos	 – zahr�uje pochopenie podstaty 

vedy, jej histórie a kultúrnej významnosti. 
 
Štvrtá úrove� prírodovednej gramotnosti je stup�om, ku ktorému sa dopra-

cuvávajú odborníci, skôr vedecká elita. Možno i to bol zásadný dôvod výberu, 
pre ktorý sa dostal do centra pozornosti koncep�ného rámca výskumu OECD 
(Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)/PISA práve tretí stupe� prírodovednej 
gramotnosti.  

PISA – International Programme for Student Assessment, je medzinárod-
ným programom pre výskum žiakov. Predstavuje nový záväzok vlád �lens-
kých štátov OECD monitorova	 na základe medzinárodného koncep�ného 
rámca výstupy vzdelávacích systémov prostredníctvom výsledkov žiakov. 
Cieom výskumu OECD/PISA je odpútanie sa od tradi�ných školských 
osnov a snaha ukáza� možné prístupy na ich zmenu.  

Žia� pri �iastkových hodnoteniach výstupov z týchto analýz je �asté posu-
dzovanie, napríklad Slovensko patrí k podpriemeru v gramotnosti (Korš�áko-
vá, Tomegová, 2004). No už sa nikde nestretneme so skuto�nos	ou, že analý-
zy boli robené práve v rámci tradi�ných školských osnov, minimálne na Slo-
vensku. 

V cie�och výskumu PISA sa hovorí o tzv. riešení problémov (problem 
solving). Ide o také riešenie problémov, ktoré si vyžadujú integráciu vedo-
mostí a sú komponované ako komplex otázok s ve�kou variabilitou, sú 
otvorené a majú jasný cie�. Pri ich riešení je potrebné využi	 kognitívne ná-
stroje a vsadi	 ich do reálnych životných situácií. Jednozna�ne je v popredí 
skuto�nos	, že prírodovedná gramotnos	 má smerova	 k rozvoju ob�ians-
kych, nie len vedeckých postojov. 

Môžeme teda poveda	, že prírodovedná gramotnos� je spôsobilos� 
(kompetencia) využíva� prírodovedné vedomosti, klás� otázky a na zá-
klade dôkazov vyvodzova� závery, ktoré vedú k porozumeniu podstaty 
problémov a uah�ujú rozhodovanie týkajúce sa sveta prírody a zmien, 
ktoré v �om nastali v dôsledku udskej �innosti. 

Tento prístup zahr�uje tri h�adiská, ktoré majú reálny dopad na prácu 
u�ite�a v škole: 
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• prírodovedné postupy – tu ide o vedomosti z prírodných vied, tieto vedo-
mosti však nie sú hlavným predpokladom k dosiahnutiu dobrého výsledku, 

• prírodovedné pojmy – ich pochopenie je hodnotené pod�a toho, ako sú 
využité v prírodovedných oblastiach, 

• situácie – to sú úlohy, pri ktorých je ukázaný kontext postupov a pojmov 
v konfrontácii s riešním v danom prírodnom prostredí. 

 

�astokrát sa pri vymedzení akejko�vek oblasti gramotnosti stretneme s 
definovaním a prezentovaním tzv. k�ú�ových kompetencií – spôsobilostí. 
Mnohé výskumné štúdie a závere�né správy grantov (Pichani�ová a kol., 
2005) nás oboznamujú s tým, aké všetky kompetencie spadajú pod prírodo-
vedné vzdelávanie. I pre odborníka je 	ažké sa orientova	 v de�be na u�ebné, 
kognitívne, informa�né komunika�né a iné kompetencie (správa KEGA 
3/115803), ak nie je jasný cie�ový základ, alebo inak povedané, ak nie sú eta-
blované zmysluplné ciele prírodovedného vzdelávania. Na Slovensku to tak 
nie je, pretože obsahová podoba cie�ového programu (kurikula) základnej 
školy je už skôr retrospektívou ako perspektívou „novej podoby školy“. 

V prípade prírodovednej gramotnosti by bolo potrebné viac hovori	 o spô-
sobilosti jednej a tou je samotná prírodovedná gramotnos	. Jej vz	ah k obsahu 
prírodovedného vzdelávania je potrebné h�ada	 v jasne stanovenom cie�ovom 
rámci. Dnes už nie je podstatné to, aby die	a vedelo popísa	 a správne pome-
nova	 všetky prírodné deje. Dôležitejšie je pochopenie ú�innosti týchto proce-
sov pre reálny život v danej kultúre. 

Pojem prírodovedná gramotnos	 a jej vz	ah k prírodovednému vzdeláva-
niu bude zaiste predmetom 
alších odborných diskusií. Ako chápu pojem 
prírodovedná gramotnos	 samotní u�itelia základných škôl, bolo cie�om 
našej malej sondy do názorov u�ite�ov prvého stup�a ZŠ na Slovensku. 

 
Prírodovedná gramotnos� a pohad na jej vymedzenie cez názory 
u�iteov prvého stup�a ZŠ   

Na Slovensku v kurikule 1. stup�a získavajú žiaci prírodovedné vedomosti 
v predmetoch prvouka a prírodoveda. Nie je možné vylú�i	 i 
alšie vzdeláva-
cie vplyvy (dobrovo�né organizácie, spolky v rámci vo�no�asových aktivít 
detí, ale i vplyv rodiny). My sa však budeme venova	 predovšetkým získava-
niu prírodovedných vedomostí v škole.  

Oslovili sme 288 u�ite�ov 1. stup�a základných škôl. Zaujímalo nás, �o si 
oni predstavujú pod pojmom prírodovedná gramotnos	 a ako by sa pod�a nich 
jej cie�ová podoba mala odzrkadli	 v kurikule 1. stup�a ZŠ. Samozrejme je 
nám jasné, že nejde o reprezentatívny výskum, a ani si nedovolíme o výskume 
hovori	. Skôr nám išlo o zistenie názorov u�ite�ov na nami analyzovanú 
oblas	. Význam týchto zistení vidíme predovšetkým v tom, aby bolo možné 
teoreticky ale i aplika�ne dôslednejšie prepracova	 podstatu školskej cesty ku 
prírodovednej gramotnosti.  
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Pojem prírodovedná gramotnos	 naši respondenti spojili s environmentál-

nou výchovou. Predovšetkým zdôraz�ovali vz	ah k životnému prostrediu a 
dôležitos	 poznania zákonitostí prírody. Z týchto výpovedí by sme mohli 
usudzova	 i to, že tieto proklamované ciele po�ujú u�itelia ve�mi �asto. Na 
Slovensku je totiž bežná situácia, že pri kontrole práce u�ite�a inšpek�nými 
orgánmi v triedach sa kontroluje predovšetkým to, �i má u�ite� vo svojich 
pedagogických dokumentoch správne slovne podchytenú environmentálnu 
výchovu. Už menej dochádza ku kontrole toho, �o žiaci v triedach na hodi-
nách prvouky a prírodovedy robia a �i naozaj rozumejú niekedy naozaj náro�-
ným odborným pojmom.  

Cie�ové i obsahové vymedzenie environmentálnej výchovy síce úzko 
korešponduje s cie�ovou líniou prírodovedného vzdelávania, ale tieto dva poj-
my nie je možné zamie�a	.  

Na otázku, ktoré témy by sa mohli viac orientova	 na cie�ové zameranie prí-
rodovednej gramotnosti, naši respondenti vyberali naj�astejšie (témy o �uds-
kom tele, ekosystémoch, témy fyzikálne (napr. sily a pohyb a pod.)  

Je tu teda zrete�ná snaha o prepojenie všetkých poznatkov žiakov s reálnym 
životom, teda s ich prírodovednou gramotnos	ou, resp. spôsobilos	ou (kom-
petenciou) použi	 to, �o vedia v reálnych situáciách. 

Našich respondentov sme sa spýtali i na ich názor na koncepciu prírodo-
vedného vzdelávania na 1. stupni ZŠ na Slovensku. Predovšetkým u�itelia z 
Bratislavy vyjadrovali svoju nespokojnos	 s koncepciou predmetu prvouka v 
1. a 2. ro�níku základných škôl. K zjavne problematickému vnímaniu tohto 
predmetu prispieva skuto�nos	, že ide o integrovaný predmet, v ktorom žiaci 
získavajú informácie zo spolo�enskovedných, ale i prírodovedných oblastí. v 
kontexte reálnej prípravy prváka na školu však u�itelia �asto uprednost�ujú 
práve predmety „nosné“ – teda matematiku a slovenský jazyk a mnohokrát sa 
prvouka (s �asovou dotáciou 2 hodiny týždenne) zmení na akýsi „náhradný 
predmet”, ktorý sa dá z týždenného plánu vynecha	. U�itelia však zdôraz�o-
vali i problém nevhodnosti koncipovania predmetu prvouka v u�ebných osno-
vách a vyjadrovali nespokojnos	 so stavom pracovného zošita z prvouky. O 
nie�o vä�šia spokojnos	 sa viazala k predmetu prírodoveda. Tam je kon-
štrukcia poznatkov, ktoré majú žiaci získa	, pod�a respondentov jasná. 

Prekvapujúce bolo zistenie, že do koncepcie prírodovedného vzdelávania 
respondenti nezaradili také predmety ako vlastiveda, pracovné vyu�ovanie i 
napriek tomu, že v otázke neboli navádzaný na žiaden konkrétny predmet. 
Z tohto možno usudzova	, že u�itelia vnímajú prírodovedné vzdelávanie ve�-
mi izolovane a že pravdepodobne nás �aká ve�a práce na poli ich 
alšieho 
vzdelávania. 

Našu výskumnú sondu by sme sa chceli pokúsi	 v budúcnosti rozšíri	 a 
okrem použitia prebratého výskumného nástroja (dotazník zo štúdie PISA) by 
sme chceli zisti	, aká je naozaj reálna situácia v triedach pri práci s prírodo-
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vednými témami. Uvedomujeme si však, že dotazníkové šetrenie posta�ova	 
nebude. Pod�a nášho názoru bude potrebné uvažova	 o využití iných výskum-
ných metód.  
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P�ÍSP�VEK VÝUKY P�ÍRODOV�DNÝCH P�EDM�T� 
K ROZVOJI �EŠENÍ PROBLÉM� ŽÁKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Aleš Chupá� 

Anotace: Absolvent základní školy má být, podle novodobého kurikulár-
ního dokumentu �R – Rámcového vzd�lávacího programu pro základní 
vzd�lávání, vybaven dovednostmi �ešit problémy na základ� vhodn� zvole-
ných metod a postup�. P�ísp�vek se blíže zabývá nástinem n�kterých mož-
ností, které zap�í�i�ují rozvoj tzv. kompetence k �ešení problém� u žáka ve 
výuce p�írodov�dných p�edm�t� na základní škole. 
 
Abstract: According to the modern curricular document in the Czech Repu-
blic – the Framework Educational Programme for primary education – a pri-
mary school leaver should be equipped with skills for solution of problems 
based on chosing suitable methods. The paper presents an outline of some 
possibilities which contribute to the development of the so-called competence 
for problem solving in pupils in science at primary school. 
 
 

V novodobém dokumentu školství �eské republiky – Rámcovém vzd�lá-
vacím programu (2005) jsou stanoveny tzv. klí�ové kompetence, kterými má 
být žák vybaven na úrovni, která je pro n�j dosažitelná, a jejich osvojení je 
p�edpokladem pro jeho další vzd�lávání. V dokumentu jsou definovány jako 
„souhrn v�domostí, dovedností, schopností, postoj� a hodnot d�ležitých pro 
osobní rozvoj a uplatn�ní každého �lena spole�nosti“ (RVP ZV, 2005, s. 6). 
Mezi klí�ové kompetence pat�í i kompetence k �ešení problém�, která uvádí, 
že žák na konci základního vzd�lávání  
• vnímá nejr�zn�jší problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a 

pochopí problém, p�emýšlí o nesrovnalostech a jejich p�í�inách, pro-
myslí a naplánuje zp�sob �ešení problém� a využívá k tomu vlastního 
úsudku a zkušeností; 

• vyhledá informace vhodné k �ešení problému, nachází jejich shodné, 
podobné a odlišné znaky, využívá získané v�domosti a dovednosti k 
objevování r�zných variant �ešení, nenechá se odradit p�ípadným ne-
zdarem a vytrvale hledá kone�né �ešení problému; 

• samostatn� �eší problémy; volí vhodné zp�soby �ešení; užívá p�i �ešení 
problém� logické, matematické a empirické postupy; 

• ov��uje prakticky správnost �ešení problém� a osv�d�ené postupy apli-
kuje p�i �ešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje 
vlastní pokrok p�i zdolávání problém�; 
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• kriticky myslí, �iní uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uv�domuje 
si zodpov�dnost za svá rozhodnutí a výsledky svých �in� zhodnotí. 

 

V rámci výuky p�írodov�dných p�edm�t� na základní škole rozvíjí u�itel 
u žáka kompetenci k �ešení problém� takto: 
• u�í jej formulovat problém 
• vede jej k samostatnému pozorování a k vyvozování záv�r� 
• p�edkládá mu problémové situace související s u�ivem 
• dává mu na výb�r r�zné alternativy zp�sobu �ešení problému 
• vede jej k promýšlení pracovních postup� experimentálních cvi�ení 
• klade d�raz na aplikaci v�dního oboru v praxi – každodenním život� �lov�ka 
• vede ho k vyhledávání informací z r�zných informa�ních zdroj�, jejich 

t�íd�ní a aplikaci 
• vede jej k tvo�ivému p�ístupu p�i �ešení problémových situací (úloh). 

 

Problematika rozvoje �ešení problém� žákem ve výuce není žádné no-
vum. Existuje n�kolik r�zných metod, které lze aplikovat ve vyu�ování p�í-
rodov�dných p�edm�t� na základní škole. Jednou ze základních možností, 
kterou lze využít p�i rozvíjení výše formulovaných kompetencí, je problé-
mová u�ební úloha (nebo jen problémová úloha; slovo „problema“ z latiny 
a �e�tiny znamená „p�edložená (nesnadná) otázka nebo úloha“). Chápeme 
ji jako úlohu, kdy žáci znají cíl, ale v daném okamžiku neznají cestu 
(zp�sob), jak jej dosáhnout (�ížková, 2002). Touto cestou jsou pak p�ísluš-
né rozumové operace a úsudky, opírající se o úhrn jeho v�domostí (Oko�, 
1966). �adíme je do tzv. problémového vyu�ování. To lze popsat jako sou-
bor �inností organizování problémových situací, formulování problém�, 
poskytování nezbytné pomoci žák�m p�i �ešení problém� a p�i ov��ování 
t�chto �ešení a kone�né �ízení procesu systemizace a upev�ování takto 
získaných poznatk� (Oko�, 1966). 

Problémové úlohy jsou nesmírn� d�ležitým prost�edkem k aktivizaci a 
�ízení u�ební práce žáka. Jsou zadávány ve všech fázích výuky, navozují u 
žáka problémové situace. P�i jejich �ešení žák získá nové poznatky nebo 
nový zp�sob �innosti. Samotný pojem �ešení problému �i problémové 
úlohy m�žeme definovat jako „postup, p�i n�mž jedinec používá kognitivní, 
n�kdy i heuristické operace. Za�íná rozpoznáním, uv�dom�ním si problé-
mu. Pokra�uje analýzou problému, jeho za�azením do ur�ité t�ídy, konfron-
továním s dosavadními zkušenostmi p�i �ešení obdobných problém�, formu-
lováním hypotéz, hledáním vhodného postupu, p�íp. p�eformulováním pro-
blému, vlastním �ešením, kontrolou pr�b�hu a výsledku �ešení“ (Pr�cha et 
al. 2001, s. 193). Žák vychází ze svých zkušeností (pracuje s dostupnými 
informacemi), které v pr�b�hu �ešení transformuje (m�ní). Lze tedy v 
jednoduchosti �íci, že pro úsp�šné �ešení problému je nutná �innost žáka v 
následujícím postupu: 
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a) nalezení problému 
b) formulování problému 
c) �ešení problémových situací 
d) ov��ování výsledku �ešení. 
 

Problémové vyu�ování v chemii blíže popisuje prof. Silný (Silný et al., 
1992). Rozlišuje n�kolik metod, pomocí kterých je lze realizovat. Jednou z 
nich je heuristická metoda, p�i níž zmín�ný autor upozor�uje na formování 
tvo�ivé poznávací �innosti, kterou považuje za základ úsp�šného samostat-
ného �ešení problémové úlohy. S tímto se ztotož�ují i Belz a Siegrist 
(2001), jež blíže popisují �ešení problém� v kontextu s tvo�ivostí. 

Jestliže žák v procesu u�ení �eší problémy, vede jej to ke vzniku takové 
situace, která jej nutí, aby se pokoušel najít �ešení samostatn�. Situace to-
hoto druhu nevznikají ovšem samy sebou, dovednost vyvolávat takovéto 
situace je výsledkem u�itelova didaktického mistrovství (Oko�, 1966). 
Chce-li u�itel tedy takový typ úlohy použít (s podmínkou aktivní myšlen-
kové �innosti žák�), pak je t�eba si uv�domit n�kolik základních aspekt�, 
které musí u�ební úloha splnit. M�la by u žáka vzbudit zájem (motiva�ní 
aspekt). Musí být zohledn�n v�k a individualita žáka. Žák by m�l být scho-
pen ji vy�ešit s již dosaženými znalostmi a dovednostmi. Dalším aspektem 
je její jednozna�nost. Ze zadání žák musí pochopit cíl, ke kterému má sm�-
�ovat. A v neposlední �ad� musí být k dispozici informace, jež �ídí, usm�r-
�uje a usnad�uje hledání správného �ešení.  

Ze zkušeností i mnoha záv�r� výzkumných šet�ení vyplývá, že žáci ne-
jsou schopni dostate�n� vy�ešit problémové úlohy, jelikož se stále opakují 
tytéž nedostatky. Žáci ve v�tšin� p�ípad� 
• nemají osvojen postup p�i �ešení problémových úloh. Znají v�tšinou 

pouze základní algoritmus �ešení problému, který nedovedou 
transformovat, 

• nemají dostatek v�domostí a dovedností, kterých by využili p�i �ešení 
úlohy, 

• nejsou schopni vybrat z celkového množství informací ty, které jsou 
podstatné práv� p�i �ešení úlohy – viz práce Solárové (2001) k práci 
žák� s textem ve výuce chemie, 

• se nau�í požadovaný obsah u�iva mechanicky, aniž by uvažovali nad 
souvislostmi mezi základními pojmy a také nad aplikací v b�žném život�. 

Je t�eba však poznamenat, že žák musí být veden k �ešení tohoto typu 
úloh u�itelem, stejn� tak práci s textem (výb�ru d�ležitých informací) apod. 

Na základních školách se žáci ve výuce chemie nej�ast�ji setkávají s pro-
blémovými úlohami v souvislosti s chemickým názvoslovím, chemickými 
výpo�ty, chemickými (redoxními) reakcemi, chemií každodenního života. 
Problémové úlohy mohou být zadávány písemn�, ústn�, graficky nebo 
experimentáln�. Níže uvedené úlohy byly vybrány z p�ipravovaného pra-
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covního sešitu s názvem Úlohy z chemie pro základní školy, který jsme p�i-
pravili a vyjde v pr�b�hu roku 2007.  
Konkrétní p�íklad problémové úlohy: 
Na internetu vyhledej webovou stránku:  
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/livechem/transitionmetals_content.html 

 

Zjisti, jakou barvu má hydroxid kobaltnatý a hydroxid m�
natý (barvy jed-
notlivých produkt� zakresli pastelkou do zkumavek na obrázcích). Oba vzni-
kají reakcí kationt� solí s hydroxidem sodným (nap�. kationty m�
naté soli 
Cu2+ s hydroxidem sodným. Dále dopl� a vy�ísli chemické rovnice reakcí.  

 

Poznámky k technickému �ešení úlohy na webové stránce 
Po na�tení webové stránky se objeví na ploše mj. dv� �ady „tla�ítek“ – 
horní, která obsahuje vzorky iont� (nap�. Cu+2) a spodní, jež obsahuje 
�inidla (nap�. Sodium Hydroxide – �esky hydroxid sodný). Po vybrání 
(kliknutím) iontu, a poté �inidla a po kliknutí na tla�ítko „Play Movie“ se 
zobrazí zkumavka s roztokem iontu, do kterého je p�idáváno zvolené �inidlo 
a nastává názorný pr�b�h chemického d�je. 

 

1. reakce: Cu2+ + NaOH � … + … 2. reakce: Co2+ + NaOH � … + … 
 

           
Další z metod vyu�ování, která umož�uje žákovi rozvíjet své postupy 

(možnosti) p�i �ešení daného problému – velmi �astou pro p�írodov�dné p�ed-
m�ty na základní škole – je projektová metoda. Jde o metodu výuky, p�i níž 
skupina žák� �eší zadané téma, žáci vyhledávají informace v r�zných infor-
ma�ních zdrojích, následovn� je analyzují a prezentují ostatním spolužák�m.  

Problematika projektové metody výuky, tedy za�azování projekt� do 
vyu�ování není nová, jak lze usoudit z definice projektu S. Vrány z roku 
1936 (in Malach, 2001, s. 118): „Projekt je totéž co podnik. Projekt ve 
škole je podnik žáka nebo skupiny žák�. Je to podnik, za jehož výsledky 
p�evzal žák odpov�dnost. Je to podnik, který jde za ur�itým cílem.“ 
V rámci skupiny žák� jde tedy p�edevším o: 
• rozd�lení celého projektu (tématu) na díl�í témata (úkoly), 
• rozd�lení práce (díl�ích úkol�) žák� mezi sebou v�et. �asového 

harmonogramu, 
• pr�b�h vlastní prezentace (žáci nehled� na u�itele sami díl�í úkol, �ást 

projektu, nastudují a poté prezentují) a hodnocení projektu. 
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G. Petty (1996) charakterizuje projekt jako úkol nebo sérii úkol�, které mají 
žáci plnit, a to bu
 individuáln�, nebo ve skupinách, p�i�emž žáci se mohou více 
mén� sami rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provád�t. 

Zavedení projektové metody do výuky p�edstavuje �asov� náro�nou 
�innost jak pro vyu�ujícího, tak pro samotné žáky. J. Ma�ák uvádí ve své 
publikaci Nárys didaktiky (1995, s. 45) pojetí projektu, které vystihuje 
tento fakt: „...projekt p�edstavuje relativn� rozsáhlou, prakticky významnou a 
reálné skute�nosti blízkou problematiku, jejíž �ešení žáci plánují p�evážn� 
samostatn�, p�i�emž používají fyzické prost�edky na vlastní zodpov�dnost“.  

Všichni auto�i (nap�. Ma�ák, 1995, Petty, 1996, Beneš, Pumpr, Herink, 
2001, Švecová, 2001, Solárová, 2003) zabývající se ve svých publikacích 
mj. problematikou projektové metody, spole�n� popisují projektovou me-
todu jako metodu inova�ní. Realizace jakékoli inova�ní metody zahrnuje 
nejen aspekty informa�ní, využití kvality znalostí u�itele, ale také aspekty 
�innostní, které jsou spjaty s osobností u�itele, s cíli, které uznává a sle-
duje, s jeho hodnotovými postoji, s citovým zaujetím, se sférou jeho prak-
tických zkušeností a dovedností. 

Žáci vedeni k �ešení komplexních problém� získávají zkušenosti praktic-
kou �inností a experimentováním (Pr�cha et al., 2001). 
Konkrétní nástin realizace projektového vyu�ování: 
 

1. hodina seznámení žák� s projektem, promyšlení 
(ujasn�ní) obsahu jednotlivých témat, 
rozd�lení žák� do skupin, domluva na dv� 
konzulta�ní sch�zky mimo vyu�ování 

2. hodina (po uplynutí 3 týdn�) práce žák� s p�inesenými materiály 
(literatury, obrázky, schémata) v hodin� 

3. hodina (po uplynutí dalších 14 dní) p�íprava posteru žáky (mimo vyu�ování) 
4. – 5- hodina (po uplynutí 1 týdne) prezentace každého tématu formou krátkých 

referát� (vystoupení). Je p�ínosné nahrávat 
toto vystoupení na videokameru, jelikož si 
žáci po shlédnutí záznamu uv�domí n�která 
fakta p�i vlastním vystoupení 

 

Na záv�r probíhá zhodnocení celého projektu v podob� jednoduchého 
dotazníku se t�emi otázkami a poté rozhovorem se žáky k výsledk�m 
dotazníkového šet�ení. 

Solárová (2003) uvedené �ásti projektu zahrnuje do t�í fází, a to p�ípravné 
(p�edstavení obsahu projektu žák�m a jeho p�íprava), realiza�ní (prezentace 
výsledk� projektu) a diagnostické (zhodnocení projektu žáky a u�itelem). 

Konkrétním p�íkladem projektu realizovaného na naší škole bylo téma 
„V�elí med“ (Chupá�, 2006). K problematice v�elího medu jsme vytvo�ili 
23 u�ebních úloh v p�ti tematických blocích, a to historie medu, chemie a 
fyzika medu, vznik a zpracování medu, druhy a použití medu, v�ela�ství. 
Pro ilustraci uvádíme jednotlivé u�ební úlohy: 
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Téma 1.: HISTORIE MEDU 
1.1 Zjisti informace, které se vztahují k historii medu. 
1.2 Porovnej historická fakta týkající se medu v r�zných státech sv�ta. 
1.3 Ve kterém m�st� �eské republiky se nachází muzeum medu? 
 
Téma 2.: CHEMIE A FYZIKA MEDU 
2.1 Jaké je základní chemické složení medu? Vytvo� ze tvých zjišt�ní 
p�ehlednou tabulku. 
2.2 Porovnej chemické složení medu a b�žného (�epného) cukru, který se 
používá na slazení. 
2.3 Které chemické látky obsažené v medu mají p�edevším pozitivní 
význam pro lidský organismus? 
2.4 Med jako sm�s organických látek: d�kaz uhlíku a vodíku v medu; 
d�kaz glukosy jako složky medu. 
2.5 P�i teplot� 20 OC je viskozita med� asi 10 000krát v�tší než viskozita 
vody. Objasni blíže pojem viskozita. Porovnej viskozitu med� s jinými 
látkami. Kolikrát rychleji, pop�. pomaleji prote�e med stejným potrubím 
než voda p�i teplot� 20 OC? 
2.6 Elektrická vodivost medu je velmi nízká, je srovnatelná s vodivostí 
destilované vody. Objasni blíže pojem elektrická vodivost. Porovnej 
elektrickou vodivost medu s jinými látkami. 
 
Téma 3.: VZNIK A ZPRACOVÁNÍ MEDU  
3.1 Zjisti, jak vzniká med? 
3.2 Jakými zp�soby dochází k získávání a dalšímu zpracování medu 
�lov�kem?  
 
Téma 4.: DRUHY A POUŽITÍ MEDU 
4.1 Jaké druhy medu m�žeš koupit v obchodech? Existují i jiné druhy? 
4.2 �ím se liší jednotlivé druhy medu? 
4.3 Které lé�ivé ú�inky má med? 
4.4 Co je medovina a jak se vyrábí? 
4.5 K �emu se med používal d�íve a k �emu se používá dnes? 
4.6 P�iprav jakýkoli domácí výrobek z medu. Napiš p�esný recept jeho 
p�ípravy. 
 
Téma 5.: V�ELA�STVÍ 
5.1 �ím se zabývá v�ela�ství?  
5.2 Popiš stavbu t�la v�ely. 
5.3 Jaká je historie v�ela�ství ve vašem kraji?  
5.4 Existuje ve vašem okolí �lov�k, který je v�ela�em? Jak se jmenuje?  
5.5 Vytvo� mapu vašeho kraje (výkres formátu A3) a do ní zakresli 
nejvýznamn�jší m�sta (vesnice), ve kterých jsou chovány v�ely. 
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5.6 Na webových stránkách http://www.vcelarstvi.cz/ si prohlédni odkazy 
vztahující se k mezinárodním organizacím, zabývající se v�ela�stvím. 
Uve
 jejich názvy a státy, ve kterých p�sobí. 

 

Z dalších nemén� zajímavých metod vyu�ování, které jsou �asto u�iteli 
využívány pro rozvoj žákova poznání �ešení problému, jsou didaktické hry, 
které mají zábavný charakter. Na rozdíl od b�žné výuky je p�edem jasn� 
vyty�en cíl žákovy �innosti. Prost�ednictvím her se ve t�íd� navozuje 
opravdová tvo�ivá atmosféra radosti z práce, humor a pozitivní emo�ní pro-
žívání (Lokša, Lokšová, 2003). Samoz�ejm� nemalou roli zde také hraje 
možnost sebeuplatn�ní. 

Konkrétním p�íkladem takovéto metody je všeobecn� známá hra 
„pexeso“. V rámci výuky chemie je možné aplikovat tuto hru s chemickým 
názvoslovím (jedna sada karet – názvy slou�enin, druhá sada karet – vzorce 
slou�enin). Žáci si nejen procvi�í názvosloví, ale p�edevším musí vzorce 
(�i opa�n� názvy) odvozovat. 
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POŽIADAVKY NA VEDECKO-TECHNICKÚ GRAMOTNOS
 
ABSOLVENTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Mária Kožuchová, Jozef Pavelka 

Anotácia: Autori príspevku porovnávajú zameranie technického vzdelávania 
vo vybraných krajinách EU. Na základe komparácie i na základe odporú�ania 
UNESCO vymedzili štruktúru vedecko-technickej gramotnosti. Tá sa pre nich 
stala východiskom vedeckého skúmania (s podporou grantu VEGA 1/2528/05) 
a vymedzenia základných kompetencií pre absolventov základných škôl v SR. 

Abstract: The authors of the conference paper compare elementary basis of 
scientific-technical literacy in selected countries of the EU. They define the 
structure of scientific-technical literacy on the basis of comparison and the 
UNESCO recommendations. This structure became the starting point of their 
scientific research (with the support of the grant VEGA 1/2528/05). On the 
basis of social-cognitive approaches the authors are searching for a 
connection between school and technical literacy. 

 
 

Úvod 
 

Východiskom pre technické vzdelávanie na základných školách vo vy-
spelých krajinách Európskej únie je rýchly vývoj nových technológií a pre-
nikanie informa�nej techniky do všetkých oblastí �udského života. Vä�šina 
vyspelých krajín EU si stanovila základný cie�: ma	 vyu�ovací predmet, 
prostredníctvom ktorého žiaci získajú základnú orientáciu v oblasti tech-
niky, aby sa mohli zaradi	 do modernej spolo�nosti ako plnohodnotní ob�a-
nia. Tieto všeobecné ciele by sme mohli zaradi	 do nasledujúcich oblastí: 
1. Nau�i� žiakov vyrába� technické produkty – majú získa	 skúsenosti z 

oblasti merania, zobrazovania, �ítania technických výkresov a poznávania 
technických symbolov a znakov; žiaci majú získa	 základné poznatky a 
zru�nosti, ktoré sú nutné pri realizácií ur�itej �innosti; majú získa	 skúse-
nosti zo spracovania technických materiálov (drevo, plasty, kovy, textil a 

alšie technické materiály). 

2. Nau�i� žiakov obsluhova� technické prostriedky – osvoji	 si základy 
konštruovania a obsluhy technických prostriedkov; získa	 skúsenos	 pri 
manipulácii s elektrickými zariadeniami 

3. Nau�i� žiakov vytvára� si vlastnú mienku o možnostiach využívania 
techniky a o jej vplyve na prírodu a spolo�nos�. 

4. Nau�i� žiakov využíva� osobný po�íta�.  
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Vä�šina krajín zdôvod�uje význam predmetu technika (technology, pra-
covná výchova a pod.), ale nepovažuje ho za akademický predmet s presne 
vymedzenou štruktúrou.  

Viaceré výskumné tímy v osemdesiatych rokoch minulého storo�ia sa za-
oberali vymedzením reprezentatívnych oblastí techniky pre tvorbu kurikula 
základného technického vzdelania. Štruktúru, ktorú navrhol L. Sterry (1987) z 
univerzity Wiscousin – Slout (tab. 1) má dve úrovne požiadaviek: prvá je spá-
janá so základným vzdelávaním a 2. úrove� je spájaná so všeobecným stredo-
školským vzdelávaním. 

 

Úrovne Komunikácia Doprava Výroba Konštruovanie 
1 
 

• kom. systémy 
• graf. 

komunikácia 
 

• dopravné 
systémy 

• technické 
prvky dopravy 

• výrobné systémy 
• výrobné materiály 

a procesy 

• konštruk�. 
systémy 

• plánovanie a 
navrhovanie 

 
 
2 
 

• elektronické 
kom. systémy 

• komunika�né 
prostriedky 

• návrhy 
plánovania 
dopr. systémov 

• preprava osôb 
a tovaru 

• návrhy výrobkov 
• výrobné jednotky 

• stavebné 
konštrukcie 

• elektromechanic
ké stroje 

Tab. 1: Reprezentatívne oblasti techniky pod�a L. Slerryho 
 
Sterryho reprezentatívnymi oblas	ami techniky sa zaoberala aj svetová 

organizácia UNESCO a koncom 80. tých rokov 20. storo�ia ich odporú�ala 
svojím �lenským krajinám, aby ich zakomponovali do svojich kurikulár-
nych materiálov. Na základe programu, ktoré vyhlásilo UNESCO, malo 
za�iatkom 90. rokov 20. storo�ia už 38 krajín so svojom školskom kurikule 
predmety technického charakteru (Kožuchová, 1993). 

 
1. Sú�asný stav technického vzdelávania vo vybraných krajinách EÚ 

 

Rozsah ani zameranie tejto práce nám nedovo�ujú zaobera	 sa technic-
kým vzdelávaním vo ve�kom po�te krajín sveta, preto sa v 
alšej �asti bu-
deme zaobera	 vzdelávaním v SRN, Holandsku, Rakúsku, Fínsku, Švédsku 
a Spojenom krá�ovstve Ve�kej Británie. 
 
Technické vzdelávanie v SRN 

 

Zodpovednos	 za legislatívu v oblasti vzdelávania a riadenia vzdelávacieho 
systému v SRN majú vo vä�šine prípadov spolkové krajiny, preto nemôžeme 
hovori	 o jednotnom vzdelávacom systéme. Základná škola (Grundschule) (1-
4 ro�ník) má deti vies	 od u�enia hrou na predškolskej úrovni k systematickej-
ším formám školskej výu�by. Hlavnou úlohou základnej školy v po�iato�nej 
fáze výu�by zohráva �ítanie, písanie a po�ítanie, ale aj integrované predmety, 
napr. vecné u�enie (Sachunterricht), ktoré zah��a úvod do sociálnych vied, 
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základy prírodných a spolo�enských vied a základy technického vzdelávania. 
Predmety technického charakteru sa objavujú v u�ebných plánoch až v nižších 
stredných školách (Realschule) alebo na 2. stupni základnej školy (Haupt-
schule). Pracovné vyu�ovanie (Arbeitslehre) patrí do skupiny fakultatívnych 
predmetov, avšak môžu sa zavies	 aj ako povinný predmet namiesto dote-
rajších prác s drevom, kovom a textíliami. V 9. a 10. ro�níku Hauptschule sa 
stretávame s 
alšími fakultatívnymi predmetmi: vedenie domácnosti a ekonó-
mia, kde sa ve�ká pozornos	 venuje podnikate�skej a spotrebite�skej sfére. 
Cie�om predmetu „Arbeitslehre“ je aj profesijná orientácia a možnosti odbor-
ného rastu v regióne. Žiak si plánuje vlastnú životnú dráhu vzh�adom na vlast-
né schopnosti požiadavky trhu práce. U�í sa dokonale využíva	 služby posky-
tované inštitúciami pre vo�bu budúceho povolania.  
 
Technické vzdelávanie vo Fínsku 

 

Fínska základná škola (Peruskoulu/Grundskola) sa �lení na nižší stupe� (1. – 
6. ro�ník) a vyšší stupe� (7. – 9.ro�ník). Obce a školy majú zna�nú právomoc 
pri zostavení u�ebného plánu. Pri nižšom stupni základnej školy v u�ebných 
plánoch je stanovený minimálny po�et hodín za týžde� v celom šes	ro�nom 
cykle a na druhom stupni základnej školy je stanovený minimálny po�et hodín 
týždenne po�as trojro�ného cyklu. Predmet „Dielenské práce“ má stanovený 
minimálny rozsah 8 hodín /týžd. na nižšom stupni a minimálne 3 hodiny /týžd. 
na vyššom stupni. Okrem toho na vyššom stupni je 
alší hlavný predmet s 
názvom „Profesijná orientácia“ s minimálnym rozsahom 2 hodiny/týžd. 

Obsah dielenských prác je takmer zhodný so spomínanými reprezentatívny-
mi oblas	ami techniky (Slerry a kol. 1987). V poslednom období sa objavujú 
návrhy vyu�ova	 na školách tradi�ný „slójd“ (zru�nos	), kde sa žiaci u�ia zá-
kladom �udovej remeselníckej výroby (opracovanie dreva, výroba nástrojov). 

Momentálne je 	ažké odhadnú	, aký bude cie� predmetu „Dielenské 
práce“. �i sa bude vyvíja	 v duchu rozvoja vedecko-technickej gramotnosti, 
�i v smere �udovej remeselnej výroby. 

Rada pre všeobecné vzdelanie v devä	desiatych rokoch minulého storo�ia 
odporu�ila vedecko-technické smerovanie predmetu: 
• vytvára	 kritický postoj k technike 
• využíva	 techniku v súlade s ochranou prírody a spolo�nosti 
• pozna	 svet práce a formy spolo�enskej aplikácie techniky 
• využíva	 také metódy a postupy, ktoré rozvíjajú spoluprácu, aktivitu, 

flexibilitu a kreativitu. 
 

Povaha predmetu dielenské práce je skôr �innostná než teoretická s vedec-
ko-technickou orientáciou, ktorá má za cie� rozvíja	 vedecko-technickú gra-
motnos	 žiakov a vies	 ich do života práce. 
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Technické vzdelávanie v Holandsku 
 

Povinné školské vzdelávanie v Holandsku sa za�ína dov�šením piatich 
rokov života die	a	a i ke
 vä�šina detí navštevuje školu dov�šením 4 rokov. 
Povinná školská dochádzka trvá najmenej 12 rokov. Základné vzdelanie trvá 
8 rokov pre deti vo veku od 4 do 12 rokov. Poskytujú ho základné školy 
(Basisschool). Základné vzdelávanie je orientované na rozvoj emocionálnych 
a intelektuálnych kvalít die	a	a a nácvik sociálnych, kultúrnych a telesných 
zru�nosti. Predmet s technickou orientáciou „ru�né práce“ je v u�ebnom pláne 
zaradené do skupiny výchovných predmetov a je viac orientovaný na rozvoj 
praktických zru�ností než na teoretické poznatky. 

Národný ústav pre rozvoj u�ebných plánov (hlavne pod vplyvom zahrani�-
ných koncepcií a na základe analýzy zahrani�ných skúseností) pracuje 
alej 
na koncepcii predmetu postavenej na rozvoji vedecko-technickej gramotnosti 
žiakov. Základným pilierom obsahu nového predmetu je TEL (Technology 
Enhanced Learning). Okrem rozvíjania informa�nej gramotnosti sa za dôle-
žitú považuje aj náuka o materiáloch a energiách. Všetky tieto zmeny by boli 
málo ú�inné bez reforiem metód vzdelávania. Nové ciele vzdelávania sú 
spájané so skupinovým a kooperatívnym u�ením, projektovým prístupom, 
žiackym výskumom, tvorbou prezentácií, vo�nou tvorbou a pod.  
 
Technické vzdelávanie v Dánsku 

 

V Dánsku existuje devä	ro�ná povinná školská dochádzka pre deti od 7 do 
16 rokov. Toto vzdelávanie sa uskuto��uje na základnej a nižšej strednej 
škole (Folkeshole). Folkeshole sa skladá z predškolskej triedy a 1. až 7. ro�ní-
ka alebo predškolskej triedy a 1. až 10. ro�níka. Deviaty ro�ník ukon�uje po-
vinnú školskú dochádzku, 10 ro�ník je nepovinný. V prvom prípade po ukon-
�ení 7. ro�níka žiaci musia zmeni	 školu a dokon�i	 si povinné vzdelanie.  

Cie�ové zameranie technického vzdelávania v 1. až 6. ro�níku súvisí s úsi-
lím prihliada	 na vedecký, technický a ekonomický potenciál krajiny. Tieto 
požiadavky sa odzrkadlili aj vo výchovno-vzdelávacej sústave, hlavne s chá-
paním technického vzdelávania v súvislosti s vedeckým poznaním. Pre oblas	 
technického vzdelávania v 1. – 6. ro�níku Folkeshole existuje povinný inte-
grovaný predmet prírodoveda a technológia. V 7. až 9. ro�níku sú zavedené 
povinné predmety vzdelávacie, odborné vedenie a pracovná skúsenos	. Sú v 
nich obsiahnuté také aktivity ako diskusie o pracovnej kariére, študijné 
návštevy a krátkodobé pracovné umiestnenie vo firmách, prezentácie predsta-
vite�mi pracovného sveta, návštevy prípravných centier a iných typov škôl. 
Tieto aktivity sú vykonávané v úzkej spolupráci s miestnou komunitou. 

Od 8. ro�níka vyššie sa realizuje výu�ba praktických predmetov (písanie na 
stroji, fotografovanie, elektronika a informatika). Tie môže škola ponúknu	 
ako nepovinné predmety, aby sa umožnilo prakticky založeným žiakom rozví-
ja	 ich záujmy a schopnosti. 
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Technické vzdelávanie v Rakúsku 
 

V Rakúsku je devä	ro�ná povinná školská dochádzka. Školopovinnos	 
možno splni	 návštevou �udovej školy (Volksschule) (1. až 4. ro�ník). Piaty 
až ôsmy ro�ník možno obsolvova	 bu
 na 2. stupni �udovej školy (z kvantita-
tívneho h�adiska je už menej významný) alebo na 2. stupni základnej školy. 
Žiaci majú možnos	 aj pokra�ova	 na všeobecnovzdelávacej vyššej škole, kde 
absolvujú nižší stupe�. udová škola (1. stupe�) má poskytnú	 všetkým žia-
kom spolo�né elementárne vzdelanie. Medzi povinné predmety tohto stup�a 
patrí aj pracovná výchova (v 1. a 2. ro�níku 1 vyu�ovacia hodina týždenne a v 
3. a 4. ro�níku 2 hodiny týždenne). Hoci názov predmetu zostal tradi�ný, je 
cie�ovo zameraný na rozvoj vedecko-technickej gramotnosti žiakov. 
�ažisko technického vzdelávania je v dvoch oblastiach: textilné výrobné 

odvetvie a konštruovanie (stavebníctvo). Textilnému výrobnému odvetviu je 
venovaná ve�ká pozornos	 nielen na nižšom stupni (1. – 4. ro�ník), ale hlavne 
na vyššom stupni. Na rozdiel od nášho chápania textilného materiálu (kde pre-
vláda šitie a vyšívanie) v Rakúsku medzi základné úlohy v textilnom odbore 
patrí: vnímanie textilu ako technického materiálu, h�adanie súvislostí rozvoja 
techniky a výroby textilných materiálov, rozvoj zru�nosti, samostatnosti a zod-
povednosti v súvislosti s textilným materiálom (správny spotrebite�ský vz	ah, 
rados	 z ochrany textilných výrobkov, rozvoj tvorivosti pri práci s textilom, 
podporovanie vlastných nápadov, analýza pracovných výsledkov a pod.) 

Druhú �as	 obsahu tohto predmetu tvorí konštruovanie (stavebníctvo). 
Okrem h�adania technicko-konštruk�ných prvkov pri stavbe budov sa žiaci 
zaoberajú aj konštrukciou 
alších stavebných systémov (mosty, veže...). �alej 
sa zaoberajú konštrukciou a funkciou dopravných prostriedkov, zdvižných a 
prepravných zariadení.  

Ako už bolo nazna�ené vedecko-technický prístup sa premieta nielen do 
obsahu vzdelávania, ale aj do metód a vzdelávacích postupov. V prvých ro�ní-
koch poznatky a technickej schopnosti žiaci získavajú formou sú	aží, hier. Na 
nižšom stupni má pracovná výchova viac kooperatívny než individuálny 
charakter. Je potrebné doda	, že u�ebné osnovy majú len rámcový charakter, 
pedagogickú zodpovednos	 za ich konkretizáciu má u�ite�.  

 
Technické vzdelávanie vo Švédsku 

 

Dôležitou zásadou švédskeho vzdelávacieho systému je poskytnú	 
všetkým ob�anom rovnoprávny prístup ku školskému vzdelávaniu. Povinná 
školská dochádzka sa realizuje na devä	ro�nej základnej škole (grundskola) 
vo veku od 7 – 16 rokov (od roku 1998 už od šiestich rokov). Základná 
škola sa ne�lení na rozli�né stupne, ale školské výkony žiakov sa 
vyhodnocujú po 5. resp. po 9. ro�níku. 

Aby sa v celej krajine zabezpe�ili rovnocenné štandardy, ur�il parlament 
po�ty hodín, ktoré sú od 1. júla 1995 sú�as	ou školského zákona: Tento 
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preh�ad uvádza, minimálny po�et hodín, ktorý musí u�ite� po�as deviatich 
školských rokov odu�i	. Minimum pre pracovnú výchovy je ur�ených 282 
hodín, pre blok prírodovedných a technických predmetov (biológia, fyzika, 
chémia, technika) je ur�ených minimálne 800 hodín. Práve tu sa umož�uje 
žiakom pracova	 na interdisciplinárnych projektoch. Pod�a názoru u�ite�ov 
projekty viac umož�ujú žiakom pochopi	 zložitejšie problémy každoden-
ného života a lepšie vyhovujú požiadavke spojenia teórie a praxe. 

V rámci predmetu technika sa žiaci oboznamujú s reprezentatívnymi oblas-
	ami techniky ako významnej zložky sú�asnej kultúry, ale aj jej vplyvom na 
prírodu a spolo�nos	. Žiaci by mali dospie	 k poznaniu, že životné prostredie 
je možno chráni	 aj tak, že budeme podporova	 humanitné využívanie tech-
niky a kontrolova	 jej zdroje. 

Úlohou samostatného predmetu pracovná výchova je vedie	 používa	 rôz-
ne technické materiály, pochopi	 ich hospodárske hodnoty a pripravova	 sa na 
každodenný život a prácu. Žiakom sa dáva možnos	 preh�bi	 svoje vedomosti 
vo vybraných oblastiach techniky. 

 
Technické vzdelávanie v Anglicku a Walese 

 

Školská dochádzka v Anglicku a Walese je povinná od 5 do 16 rokov. Po-
d�a zákona z roku 1994 sú stanovené 3 etapy vzdelávania: primárna, sekun-
dárna a 
alšia. Juniorským žiakom je žiak v prvej etape, ktorý nedosiahol vek 
12 rokov, seniorským žiakom je žiak v sekundárnej etape vo veku od 12 do 18 
rokov. �alšie vzdelávanie potom zah��a akéko�vek vzdelávanie pre osoby vo 
veku presahujúce vek povinnej školskej dochádzky. Od jesene roku 1989 je 
zavedený národný u�ebný plán, ktorý predpisuje štúdium ur�itých predmetov 
a programy štúdia, ktoré ur�ujú obsah predmetov. Zákon nepredpisuje po�et 
vyu�ovacích hodín pre jednotlivé predmety. U�ebný plán obsahuje základné 
predmety: angli�tina, matematika a prírodné vedy a ostatné predmety: tech-
nika (technology, zemepis, dejepis a výchovné predmety). 

Všeobecným cie�om predmetu technika (technology) je vedie	 prácu plá-
nova	 a prispôsobova	 sa neustále meniacim podmienkam. Obsah predmetu 
je rozdelený do dvoch okruhov:  
1. Plánovanie a technika 
• rozvíja	 schopností a spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné k životu v 

21.storo�í, 
• vedie	 plánova	 a hodnoti	 
• schopnos	 správneho uvedomenia si hygieny a bezpe�nosti pri práci. 
2. Informa�ná technika  
• zaobchádzanie s informáciami, 
• modelovanie, 

• meranie a riadenie, 
• uvedomovanie si vplyvu IT na spolo�nos	. 
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Kompara�ná analýza modelov vzdelávania vo vybraných krajinách je zdro-
jom základných informácií o koncipovaní predmetov technického vzdelávania 
v zahrani�í. Sú�asne otvára cesty na zefektívnenie tvorby nášho kurikula. 
 

 
2. Identifikovanie kú�ových znakov vedecko-technickej gramotnosti 

 

Ak vyjdeme z tézy, že základnou úlohou vzdelávania je odovzdáva	 mladej 
generácii kultúru danej spolo�nosti, potom kedysi v za�iatkoch �udskej civili-
zácie to bolo relatívne jednoduché: skúsenosti a poznatky sa odovzdávali z 
otca na syna pri priamom výkone �innosti. Neskôr s kvantitatívnym a kvalita-
tívnym rozvojom kultúry nastávala špecializácia v pracovnom zaradení i 
diferenciácia medzi prácou a u�ením. Gramotný �lovek už z
aleka nezna-
mená to isté, ako v predchádzajúcom období. �ím je rozvoj kultúry rýchlejší, 
tým viac sa menia charakteristiky gramotného �loveka. Gramotnos� je povy-
šovaná na k�ú�ovú kultúrnu kompetenciu �loveka viažucu sa na istý �asovo-
historický úsek a kultúru. To nám umož�uje hlbšie uvedomenie si to, aké ná-
roky na „gramotného“ �loveka sú�asná doba a kultúra kladie a ako tieto otáz-
ky spolo�nos	 reflektuje. S meniacim sa významom chápania gramotnosti sa 
rozhodujúcim spôsobom menia i ciele vzdelávania i spôsoby vyu�ovania. Vy-
medzenie si toho, �o rozumieme pod vedecko-technickou gramotnos	ou, 
môže by	 dôležitým k�ú�om k vzdelávaniu a vzdelaniu a k prijatiu a nachá-
dzaniu formovania �loveka ako kultúrnej bytosti.  

V uplynulých rokoch sme sa zaoberali skúmaním vedecko-technickej gra-
motnosti u detí predškolského veku a v sú�asnosti realizujeme výskum u 
žiakov základnej školy. Naše výskumné zistenia sme porovnávali so zahrani�-
nými, ktoré nám aspo� teoreticky (akademicky) pomohli formulova	 prvky 
vedecko-technickej gramotnosti. Výsledkom je návrh na vymedzenie elemen-
tárnej bázy vedecko-technickej gramotnosti v troch líniách: 

 
A. Postojový rámec 
• chápa	 úlohu techniky v spolo�nosti (pochopenie rôznych aspektov 

techniky) z poh�adu ekonomických, ekologických, sociálnych, 
estetických a morálnych vz	ahov 

B. Obsahový rámec 
• orientácia v technických pojmoch a procesoch 
• narábanie s technickými prostriedkami 
C. Procesuálny rámec 
• osvojenie si princípu navrhovate�ských a konštruktérsko-

technologických aktivít  
• ovládanie metód a systému vedeckého skúmania 
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Naše vymedzenia korešpondujú aj s odporu�eniami UNESCO, ktoré ešte 
v osemdesiatych rokoch minulého storo�ia vypracovalo zásadnú líniu 
základného technického vzdelávania. Bližšia špecifikácia základných línií 
vedecko-technickej gramotnosti je v monografickom zborníku (Kožuchová, 
2006). �alej sa pokúsime vymedzi	 základné kompetencie vedecko-tech-
nickej gramotnosti, ktoré by mal dosiahnu	 žiak základnej školy. 
 

 
3. Vymedzenie základných kompetencií vedecko-technickej gramotnosti 

 

Vstup do Európskej únie vytvoril nové podmienky pre realizovanie edu-
kácie v školách. Zmeny v školách podmie�uje i sú�asná doba globalizácie 
a vznik spolo�nosti, založenej na ve�kom množstve informácií, �o kladie 
na jedinca vysoké nároky. Požiadavky spolo�nosti zasahujú aj do oblasti 
vzdelávania, do obsahu jeho kurikula, do procesu edukácie, do eduka�ných 
stratégií a spôsobov stimulácie poznania a uchopovania kultúry subjektom. 
Na základe novovznikajúcich podmienok a následne potrieb, Lisabonský 
proces ešte v roku 2000 vytý�il strategické ciele pre európske spolo�enstvo 
na zabezpe�enie rozvoja a hospodárskeho rastu a podmienil zmeny, ktoré 
musí Slovenská republika v najbližšom období vo vzdelávaní zrealizova	. 

V súlade s príslušnými smernicami Európskej únie a Rady Európy, na 
základe vlastného výskumu a komparácie technického vzdelávania v štá-
toch EÚ a 
alších vyspelých štátoch sveta sme vypracovali návrh k�ú�o-
vých kompetencií vedecko-technickej gramotnosti pre absolventa základnej 
školy z poh�adu jeho adapta�ných potrieb. Kompetencie môžeme charakte-
rizova	 ako základné a sú�asne viaceré z nich sú transverzálne, pretože 
ich jedinec môže uplatni	 v rôznych kontextoch a v rôznych meniacich sa 
podmienkach. Súbor základných vedecko-technických kompetencií je tvo-
rený z kognitívnych, motorických, sociálnych, sociálno-morálnych a infor-
ma�no-komunika�ných kompetencií, ktoré zabezpe�ujú jedincovi „partici-
pova	 na užívaní techniky ako prvku kultúry“. Súbor kompetencií vedecko-
technickej gramotnosti tvoria: 
 
Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 
1. schopnos	 rieši	 problém, schopnos	 uplat�ova	 tvorivé nápady vo 

svojej práci, 
2. schopnos	 prebera	 zodpovednos	, schopnos	 by	 samostatným, 

schopnos	 hodnoti	 a vyjadrova	 vlastný názor, 
3. schopnos	 sebapoznania a sebahodnotenia v smere vlastnej profesijnej 

orientácie, 
4. schopnos	 flexibilne reagova	 na zmeny na trhu práce v snahe �o 

najlepšie sa uplatni	. 
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Kognitívne kompetencie: 
1. schopnos	 vníma	 techniku ako sú�as	 �udskej kultúry, vníma	 

techniku ako hybnú silu rozvoja spolo�nosti a uvedomova	 si, že 
technika je nástrojom v rukách �loveka; o tom, na aké ú�ely bude 
technika využívaná vždy rozhoduje �lovek, 

2. schopnos	 autenticky a objektívne poznáva	 okolitý svet, ovláda	 
základy bádate�skej a navrhovate�skej �innosti,  

3. schopnos	 osvoji	 si princípy navrhovate�ských a konštruktérsko-
technologických aktivít, 

4. schopnos	 samostatne získava	 poznatky vied (najmä prírodných a 
technických) a vedie	 ich využíva	 pri tvorbe technických produktov, 

5. schopnos	 osvoji	 si základné podnikate�ské zru�nosti, 
6. uvedomova	 si neustále zmeny a vývoj vedy a techniky, 
7. uvedomi	 si potrebu celožitotného vzdelávania vzh�adom na obrovské 

tempo nárastu poznatkov v oblasti techniky a technológií. 
 

Sociálne kompetencie: 
1. schopnos	 nadviazania sociálneho kontaktu, 
2. schopnos	 spolupracova	 s rôznymi sociálnymi subjektmi, 
3. schopnos	 vyjadri	 vlastnú identitu,  
4. schopnos	 prija	 a zastáva	 rôzne sociálne role,  

 
Socio-morálne kompetencie: 
1. schopnos	 preukáza	 pochopenie pre využívanie techniky,  
2. pozitívne pristupova	 k práci v oblasti techniky, 
3. vynaklada	 úsilie na dosiahnutie kvalitného výsledku, 
4. schopnos	 rešpektova	 morálne pravidlá a konvencie vo vlastnom 

konaní a nies	 zodpovednos	 za kvalitu výsledku práce,  
 

Psycho-motorické kompetencie: 
1. schopnos	 realizova	 základné lokomo�né pohyby v praktickej �innosti, 
2. schopnos	 realizova	 primerané technické a konštruktérsko-technologické 
�innosti pri spracovaní materiálov, 

3. schopnos	 bezpe�ne využíva	 produkty techniky a bezpe�ne ich likvidova	,  
4. schopnos	 realizova	 technické experimentálne a laboratórne �innosti, 
5. schopnos	 zodpovedne pristupova	 k digitálnym technológiám a vedie	 

ich využíva	, 
 

Informa�né a komunika�né kompetencie: 
1. schopnos	 budova	 si kladný vz	ah k digitálnym technológiám, ktorých 

využitie podporuje celoživotné vzdelávanie, osobné napredovanie a 
produktivitu, 
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2. schopnos	 využíva	 digitálne technológie na skvalitnenie u�enia sa a na 
zvýšenie vlastných schopností,  

3. schopnos	 osvoji	 si digitálne zru�nosti na vyh�adávanie, 
vyhodnocovanie a zbieranie informácií z viacerých zdrojov, 

4. schopnos	 využíva	 digitálne technológie na rozvoj stratégií riešenia 
problémov v reálnom živote, 

5. schopnos	 osvoji	 si základné spôsoby komunikácie na dia�ku, 
6. vedie	 konštruktívne i kriticky komunikova	, 
7. schopnos	 osvoji	 si základy technickej komunikácie (technické 

symboly a technickú grafiku), ktoré majú univerzálny (celosvetový) 
charakter. 

 

Kompetencie vytvárajú základný predpoklad pre aktívne zvládanie 
kultúrneho priestoru, v ktorom jedinec existuje. Len prostredníctvom kon-
krétnych schopností vie jedinec rieši	 situácie a aktívne meni	 kultúrne pro-
stredie. Preto súbor základných (k�ú�ových), rozvíjajúcich a špecifických 
kompetencií vytvára štruktúru funk�nej kultúrnej gramotnosti.  

 
 

Záver 
 

V sú�asnom období sa pod gesciou Kurikulárnej rady pripravuje proces 
strategickej transformácie vzdelávania v základných a stredných školách v 
Slovenskej republike. Z tohto poh�adu je nevyhnutné, aby tak, ako štáty EÚ a 
vyspelé štáty sveta dlhodobo v národných a školských kurikulách vytvorili 
priestor pre nadobúdanie technickej gramotnosti, tak aj v SR došlo k zapraco-
vaniu technickej gramotnosti do profilu absolventa základnej školy a tým k 
vytvoreniu podmienok na rozvoj k�ú�ových vedecko-technických kompe-
tencií žiaka. Bez položenia kvalitných základov na ich rozvoj nemožno o�aká-
va	, že v našej spolo�nosti budú „vyrasta	“ tvorcovia pridanej hodnoty, teda 
takí, ktorí budú schopní posunú	 Slovensko k vyššej kvalite života. 
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PROFIL ABSOLVENTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBLASTI 
VÝTVARNEJ EDUKÁCIE 

Martina Pavlikánová 

Anotace: Z poh	adu potrieb dnešnej spolo�nosti je potrebné pripravi� 
absolventa základnej školy k získaniu a rozvíjaniu skúseností dôležitých pre 
existenciu �loveka. Po�iatkom 20. storo�ia �lovek, ktorý ovládal �ítanie, 
písanie a po�ítanie, bol považovaný za gramotného. No pre úspech v 21. sto-
ro�í, vo vede, výrobe �i kultúre, ovláda� základnú gramotnos� nesta�í. Môže-
me hovori� o digitálnom veku, ktorý zahr�uje omnoho viac, než len základnú 
gramotnos�. Z h	adiska výtvarnej výchovy, jej cie	ov a obsahu, hovoríme o 
rozvíjaní vizuálnej gramotnosti, ako schopnosti rozumie� základným prvkom 
vizuálnych schém, metód i médií. Rozumie� zobrazeniam, abstraktom i symbo-
lickým obrazom, tak dôležitých pre komunikáciu, ale predovšetkým pre 
existenciu v dnešnej dobe. 
 
Abstract: Regarding the needs of the current society, it is necessary to 
prepare primary school leavers to gain and further develop the experience 
needed for human existence. In the beginning of the 20th century, a person 
able to read, write and count was considered literate. However, the basic 
literacy is not enough for being successful in science, industry or culture in 
the 21st century. We live in the digital age which demands more than just 
the basic literacy. In terms of art education, its aims and content, we speak 
of developing visual literacy, in other words developing the ability to 
understand the basic elements, methods and media. The ability to under-
stand what is displayed, either abstract or symbolic images, so important 
for communication but mostly for an existence during this age. 

 
 
Z poh�adu požiadaviek dnešnej spolo�nosti je potrebné pripravi	 absol-

venta základnej školy k získaní a rozvíjaniu skúseností a schopností dôleži-
tých pre existenciu �loveka. V sú�asnej spolo�nosti 21. storo�ia za�ína by	 
rozhodujúcim pre akéko�vek fungovanie jedinca v pracovnej i súkromnej 
sfére vzdelanie, založené na kritickom a samostatnom myslení. Akcent sa 
kladie na kvalitné vzdelanie, u ktorého sa zdôraz�uje po�íta�ová, informa-
�ná, jazyková a funk�ná gramotnos	. Pojem funk�ná gramotnos	 sa používa 
od 70. rokov 20. storo�ia na ozna�enie schopnosti (resp. neschopnosti) aktívne 
využíva	 kompetencie vyplývajúce z gramotnosti (Zápoto�ná, 2004, s. 69). 
„Funk�nou gramotnos�ou v informa�nej spolo�nosti je informa�ná gramot-
nos�“ (Dombrovská, 2002). 
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„V informa�nej ére, ktorá sa vyzna�uje re�azovými zmenami, kontinuál-
nym procesom transformácie a stratou stability, je nepretržité u�enie sa 
spôsobom adaptácie, pretože formálne vzdelanie rýchlo zastaráva. Znalost-
ná ekonomika nie je postavená na jednorazovej rekvalifikácii, ale na per-
manentnom vzdelávaní“ (Rankov, 2006, s. 16). 

Po�iatkom 20. storo�ia �lovek, ktorý ovládal �ítanie, písanie a po�ítanie, 
bol považovaný za gramotného. No gramotnos	 zah��a v seba aj množstvo 

alších zru�ností. Tak ako sa mení naša spolo�nos	, v
aka neustálemu 
zdokona�ovaniu v oblasti vedy, techniky i zrých�ovaniu a zvä�šovaniu 
objemu informa�ných zdrojov, tak sa musíme neustále zdokona�ova	 aj 
my. Ak chceme udrža	 krok s modernou dobou, pre úspech v 21. storo�í, 
ovláda	 základnú gramotnos	 nesta�í. Potrebuje rozvíja	 nové kompeten-
cie, ktoré pomáhajú chápa	 sú�asnú spolo�nos	 a pomáhajú sa do nej plno-
hodnotne za�leni	. Môžeme hovori	 o digitálnom veku, ktorý zahr�uje o 
mnoho viac, než len základnú gramotnos	. Pod�a North Central Regional 
Education Laboratory v projekte enGauge, k dosiahnutiu úspechu v 21. sto-
ro�í nesta�í ovláda	 iba základnú gramotnos	, nako�ko študenti potrebujú 
dosahova	 úspechy tiež vo vede, výrobe a kultúre, ako aj porozumie	 infor-
máciám vo všetkých ich podobách (zdroj http://www.ncrel.org, [online], 
citované 23. 10. 2005.  
Dostupné na: http://www.ncrel.org/enguage/skills/agelit.htm).  

 

Pod�a spomínaného projektu gramotnos	 digitálneho veku zah��a nasle-
dujúce gramotnosti: 
• základná gramotnos	 
• vedecká /exaktná, odborná/ gramotnos	 
• ekonomická gramotnos	 
• technologická gramotnos	 
• vizuálna gramotnos	 
• informa�ná gramotnos	 
• multikultúrna gramotnos	 
• globálne povedomie /uvedomenie si/  
(zdroj http://www.ncrel.org, [online], citované 23.10.2005. Dostupné na 
internete http://www.ncrel.org/enguage/skills/agelit.htm). 

 

Neustála informa�ná explózia tak kladie zvýšené nároky na prípravu ku-
rikula pre 21. storo�ie a núti nás zamýš�a	 sa nad otázkami: 
• Ako najlepšie pripravi	 absolventov pre plnohodnotný život v 

súkromnej i pracovnej sfére? 
• Aké vedomosti a zru�nosti budú absolventi potrebova	? 
• Ako nau�i	 absolventov kriticky hodnoti	 a samostatne myslie	? 
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Výtvarná výchova predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci odbor zameraný 
na rozvíjanie teoretických i praktických schopností jedinca, s úzkou väzbou 
na výtvarné umenie. Usiluje o komplexné rozvíjanie a formovanie osob-
nosti, o �loveka vzdelaného, múdreho, citlivého, schopného komunikova	, 
tvorivo rieši	 problémy, rozhodova	 sa, robi	 závery (posudzova	 a hodno-
ti	) a rozvíja	 seba aj iných. Svojimi cie�mi, obsahom a procesmi vytvára 
podmienky na rozvíjanie kvalít psychického i sociálneho vývoja jedinca. 

Pod�a u�ebných osnov výtvarnej výchovy pre pre 5. až 9. ro�ník základ-
nej školy cie�om výtvarnej výchovy je výtvarno-estetické osvojovanie sku-
to�nosti, prírody, sveta vecí a �loveka prostredníctvom výtvarných �inností 
a aktívneho osvojovania výtvarného umenia a mimoumeleckého esteti�na 
(U�ebné osnovy Výtvarnej výchovy pre 5. až 9. ro�ník ZŠ, 
www.statpedu.sk). Týmito aktivitami sa kultivuje estetické cítenie a tvorivá 
fantázia, schopnosti výtvarno-esteticky vníma	, prežíva	, hodnoti	 a vý-
tvarne sa vyjadrova	. Výtvarné �innosti sú úzko späté s poznávacími 
schopnos	ami die	a	a a s najvyššími cie�mi výchovy. Tieto ciele by sa iba 
	ažko uskuto��ovali bez prebudenia vnútorného záujmu, vnútornej aktivity 
prameniacej z prirodzenej túžby �loveka poznáva	, objavova	, tvori	.  

Pod�a u�ebných osnov (bližšie U�ebné osnovy Výtvarnej výchovy pre 5. 
až 9. ro�ník ZŠ, www.statpedu.sk) absolvent základnej školy v oblasti vý-
tvarnej edukácie by mal by	 pripravený: 
• pre kultúrne formy života v demokratickej spolo�nosti,  
• pre spoluvytváranie kultúrnych a materiálnych hodnôt,  
• pre ochranu a spoluvytváranie životného prostredia, 
• pre základnú orientáciu v oblasti výtvarnej kultúry. 

 

Obsah výtvarnej výchovy je �asto chápaný iba ako získavanie kompeten-
cie k umeleckej výtvarnej tvorbe. No obsahová stránka z h�adiska požiada-
viek informa�nej spolo�nosti sa rozširuje o rozvíjanie vizuálnej gramotnos-
ti prostredníctvom tvorivého prístupu k vizuálnej komunikácií. Je potrebné, 
aby viedla k uvedomeniu si „hodnoty“ vizuálnych informácií, k schopnosti 
rozumie	 základným prvkom vizuálnych schém, metód i médií. Rozumie	 
zobrazeniam, abstraktom i symbolickým obrazom, tak dôležitých pre ko-
munikáciu, ale predovšetkým pre existenciu �loveka v dnešnej dobe. Tzn., 
aby sa �lovek nestal iba ich pasívnym prijímate�om, ale aby dokázal 
rozpozna	, pochopi	 a uplatni	 jednotlivé prvky vizuálnych informácií v 
bežnom živote; v súkromnej i pracovnej sfére. 

Dôležitý je v tomto prípade proces aktívnej tvorivej �innosti, v rámci 
ktorej získava kompetencie a „zru�nosti“ zapojenia sa do procesu vizuálnej 
komunikácie. Tvorivý proces, s väzbou na výtvarné umenia a výtvarnú kul-
túru, by mal umožni	 rozvíjanie vnímania, originality, tvorivosti, obrazo-
tvornosti, empatie, ale predovšetkým schopnosti zapoji	 sa do procesu 
komunikácie, �o výrazne prispieva k rozvíjaniu vizuálnej i kultúrnej gra-
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motnosti. Proces tvorby by sa mal zaklada	 na osobnej skúsenosti, ktorá 
ovplyv�uje naše vizuálne vnímanie. Nako�ko každý nový znak, s ktorým sa 
stretneme, porovnávame s podobnými znakmi z našej osobnej skúsenosti).  

Vizuálnu gramotnos	 treba chápa	 ako rozvoj širších schopností „�íta	 
obrazy“, tzn. schopnosti dešifrova	 a používa	 sústavy znakov a symbolov, 
a zárove� ich aj tvori	. Výchova umením a predovšetkým komunikácia 
prostredníctvom umenia, vytvára ur�itý spôsob pestovania kompetencie, �i 
spôsobilosti so symbolom pracova	 a narába	. V tomto smere je prínosom 
výtvarná výchova, ktorá vo svojich cie�och reflektuje umenie, v prvom 
rade výtvarné umenie. Netreba tu umenie chápa	 iba ako �as	 obsahu vý-
tvarnej výchovy, ale pristupova	 k nemu ako k východiskovému podnetu a 
zárove� i cie�ovému bodu, ku ktorému sa možno vz	ahova	 ako k infor-
ma�nému zdroju. Výtvarnú výchovu treba chápa	 ako sú�as	 umenia, kde 
vo vzájomnom aktívnom vz	ahu výtvarná výchova reflektuje výtvarné 
umenie. Je potrebné položi	 si otázky: 
• �o umenie znamená pre jednotlivca a pre spolo�nos�? 
• Ako umenie prispieva k výchove na všetkých stup�och vzdelávania? 

 

Z h�adiska svojej funkcie, umenie predstavuje v živote �loveka spolo�nosti 
nenahradite�nú formu osvojovania si sveta. Umenie je predovšetkým o tvori-
vosti, ale tiež o vedeckom objavovaní, o h�adaní, bádaní, o matematických 
princípoch, o literatúre, o histórii a pod. Môžeme zhrnú	, že umenie: 
• je jednou z možných ciest ako vníma	, poznáva	 seba i svet, 
• je výzvou k riešeniu problémov i možnou formou reakcie na ne 

(reakcia na kultúrnu, sociálnu, politickú situáciu) 
• je priestorom pre diskusiu a otvorený dialóg, 
• je priestorom pre h�adanie individuálneho výrazu, 
• má bezprostredný vz	ah k ochrane a spoluvytváraniu prírodního i 

umelého životného prostredia, 
• je sú�as	ou formovania životného štýlu,  
• je sú�as	ou našej kultúrnej histórie.  

 

Jedným zo zmyslov umenia, predovšetkým sú�asného, je komunikácia o dia-
ní a súvislostiach vo svete. Ak sa pozrieme bližšie na sú�asné umenie, tak:  
• je charakteristické prekra�ovaním hraníc smerom ku každodennému 

životu a jeho dynamickým premenám. Cie�om umenia už nie je vytvori	 
tradi�ne chápané krásne umelecké dielo, ale vypoveda	 a zobrazi	 ur�itý 
koncept, myšlienku, aj v prípade, že bude úto�i	, šokova	, poburova	, 

• jeho prezentáciou už nie je iba umelecké dielo, ale dôležitou sa stáva 
samotná myšlienka, ktorá prostredníctvom rôznorodých foriem sa 
usiluje tlmo�i	 problémy sú�asného sveta. 
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Môžeme konštatova	, že umelecké vzdelanie podnecuje jazyk, hovorený 
aj písaný o vizuálnych obrazoch. V procese vnímania a interpretovania 
umeleckého diela žiak opisuje, analyzuje a interpretuje vizuálne obrazy, 
�ím sa zvyšuje aj sila jeho verbálneho vyjadrovania.  

Z poh�adu výchovy umením môžeme konštatova	, že umenie sa v proce-
se výchovy a vzdelávania podie�a na: 
• rozvíjaní kritického myslenia. U�í, že problémy môžu ma	 aj viac, než 

len jedno riešenie. Tzn., že na isté otázky môžeme dosta	 aj viac než 
len jednu odpove
; 

• pluralitnom prístupe k vnímaniu sveta. Umenie presadzuje rozmanité 
poh�ady na to, ako vidie	, vníma	 a interpretova	 svet okolo nás; 

• rozvíjaní rôznych foriem vyjadrovania. Poukazuje na limity verbálneho 
jazyka, ktoré nie sú totožné s limitmi nášho vnímania, poznania i 
vyjadrovania; 

• nenahradite	nom zážitku. Umenie nám umož�uje nadobudnú	 zážitok, 
ktorý nemôžeme získa	 nikde inde, a prostredníctvom tohoto zážitku 
objavi	 široké spektrum toho, �o sme schopní preži	, 

• zvyšovaní kultúrneho vedomia. Umenie vytvára priestor pre pochopenie 
našej spolo�nosti, jej identity, cez jej kultúrnu minulos	 i prítomnos	, 

• výchove k mutikultúrnosti. Umenie poskytuje priestor na uvedomenie si 
jedine�nej kultúrnej subjektivity vlastnej kultúry v kontexte iných 
kultúr. Spolo�né �rty, rozdiely v zvyklostiach, hodnotách jednotlivých 
národov. 

 

Vzdelanie vo výtvarnej výchove by malo smerova	 od umenia, ako kul-
túrneho dedi�stva a sú�asti našej kultúry, k životu. Preto absolvent základ-
nej školy v odbore výtvarná výchova pre 21. storo�ie by mal by	 priprave-
ný smerom na: 
• rozvíjanie významnej sociálnej role každého �loveka, jeho role 

užívate�a i tvorcu kultúrnych hodnôt, 
• rozvíjanie vlastného kreatívneho potenciálu, tzn. by	 vnútorne 

motivovaný k osvojovaniu si širších zru�nosti, vedomosti, spôsobilosti, 
ktoré bude potrebova	 vo svojom živote. Bol stimulovaný k skúmaniu 
vlastného tvorivého potenciálu, v 
alšom umeleckom rozvíjaní, 
prípadne za�atí pracovnej kariéry v kreatívnych profesiách, 

• sú�asné rastúce vzdelávacie nároky informa�nej spolo�nosti. 
Rozvíjanie mediálnej kompetencie, tzn. zara
ovanie multimediálneho a 
interaktívneho u�enia do svojich programov, 

• prepojenie na osobnú skúsenos	 žiakov, ktorá je dôležitá v rámci 
poznávania i tvorenia znakov v rámci vizuálnej komunikácie, 

• aktualizáciu tém, ktoré by odrážali sú�asné sociálne, existen�né, 
komunika�né problémy, 
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• prepojenie tradi�ne chápaného umenia so sú�asným umením. 
Orientácia na chápanie umeleckého diela predovšetkým ako 
myšlienkového konceptu. Hlavným cie�om by mala by	 výzva, ktorá 
núti zastavi	 sa, premýš�a	, komunikova	, dotvára	 a vytvára	, 

• rozvíjanie zodpovednosti za seba a svoje �iny, ako aj za svet okolo seba, 
• rozvíjanie efektívnej komunikácie. Pripravova	 �loveka otvoreného pre 

diskusiu a dialóg, schopného kriticky a samostatne myslie	, 
• rozvíjanie individuálnych schopnosti každého jedinca, priestor pre 

sebavyjadrenie a sebareflexiu, 
• utvára	 prostredníctvom väzby na výtvarné umenie v kontexte života 

hodnotový rebrí�ek žiakov, k schopnosti kriticky a samostatné myslie	, 
• celoživotné vzdelávanie. By	 vnútorne motivovaný k vlastnej túžbe po 

nových informáciách a získavaní nových kompetencií a zru�ností.  
 

Vizuálne média nám denne vnucujú svoj poh�ad na svet v podobe obra-
zov. �lovek je v
aka tomu, že má vizuálnu schopnos	 – schopnos	 vníma	 
prostredníctvom zraku a kognitívnych procesov, možnos	 tieto informácie 
vníma	, spracova	, citovo preži	, prípadne na nich primerane reagova	. 
Sme síce zo strany médií vystavení ve�kému tlaku informácií, �asto po-
vrchných, ale �lovek má možnos	 vybra	 si iba tie, ktoré sú pre neho pro-
spešné (pod�a Šupšákovej 2004).  

„Vizuálna explózia naberá stále vä�šie tempo. Vizuálna predstavivos� sa 
stáva sú�as�ou kultúry a vnútorných dispozícií jedinca. Každý z nás potre-
buje vo svojom živote vizuálny jazyk, aj ke� verbálna a písomná komuniká-
cia je ešte stále dominujúcou. Kumulovanie intelektuálneho bohatstva a 
technický pokrok sú�asnej civilizácie prinášajú so sebou nové trendy. Aby 
sa jedinec i celá spolo�nos� dokázali s nimi vysporiada�, to zárove� vyža-
duje rozvíja� a kultivova� videnie, vizuálne vnímanie a predstavivos�“ 
(Šupšáková a kol., 2005, s. 9).  

Je preto dôležité kultivova	 vizuálne vnímanie, nako�ko nám umož�uje 
poznáva	 a orientova	 sa nie len v oblasti umenia a kultúry, ale je dôležité 
aj z poh�adu existencie �loveka a jeho celkovej orientácii vo svete. Samot-
né vnímanie by nám bez hlbšieho uvedomenia bolo zbyto�né, keby sme 
nevedeli dáva	 jednotlivé poznatky do vzájomných súvislostí, predovšet-
kým s predchádzajúcimi skúsenos	ami a využíva	 ich v ich našej 
alšej 
tvorivej �innosti. Vo výtvarnej výchove je preto potrebné vybera	 aktuálne 
témy (dotýkajúce sa života) a využíva	 také formy a metódy práce, kde je 
možné preukáza	 tvorivos	, schopnos	 rieši	 problémové situácie, spraco-
váva	 projekty, využíva	 metódy brainstormingu, skupinové vyu�ovanie �i 
samostatnú prácu žiakov. 
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Absolvent by tak mal ma	 vypestovanú prirodzenú túžbu: 
• po poznávaní a objavovaní seba a sveta okolo seba aj prostredníctvom 

výtvarného umenia a výtvarnej kultúry ako neocenite�ných zdrojov 
poznania, 

• po nachádzaní zmyslu v tvorivej �innosti ako jednej z 
charakteristických vlastností �udského ducha, 

• po h�adaní tvorivých riešení akceptujúcich meniace sa kontexty (doba, 
spolo�nos	, vek, záujmy a pod., 

• k citlivému vnímaniu trvalých �udských hodnôt, ktoré v svojich 
zobrazeniach zobrazuje ve�ké umenie minulosti ako aj sú�asné umenie. 

 

Záverom možno poveda	, že školské vzdelávania by malo by	 prepojené so 
životom. Pre absolventa základnej školy v oblasti výtvarnej edukácie by táto 
oblas	 nemala by	 uzatvorená ukon�ením základnej školy. Získané poznatky 
v oblasti výtvarnej edukácie, vychádzajúce z poznatkov výtvarného umenia a 
výtvarnej kultúry, by mali by	 odrazovým mostíkom pre jeho 
alšie smero-
vanie v pracovnom i osobnom živote. Poznatky získané vo výtvarnej edukácií 
by mali vychádza	 a smerova	 k životu, a by	 sú�as	ou celoživotného vzdelá-
vania. Nemali by sme zabúda	, že v spolo�nosti 21. storo�ia, kde sa vzdelá-
vanie a informácie stávajú k�ú�ovým kapitálom, je potrebné stanovi	 také 
ciele, ktorých spolo�ným menovate�om by bolo objavovanie, poznávanie, 
získavania a v nekone�nom rade vytváranie (tvorenie). 

 
Literatúra: 
DOMBROVSKÁ, M. Informa�ní gramotnost: funk�ní gramotnost v 
informa�ní spole�nosti. In Konference INFORUM [online]. Praha 22. 5. 
2002. Citované 14.5.2007. Dostupné v internete: 
http://www.inforum.cz/inforum2002/prednaska37.htm 

FULKOVÁ M. Když se �ekne... vizuálni gramotnost. Výtvarná výchova, 
2002, ro�. 4, s. 12–14.  

GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha : Portál, 1999. 

HORÁ�EK, R.(ed.) Galerijní animace a zprost�edkování um�ní. Brno : 
CERM, 1998.  

HORÁ�EK, R. a kol. V dialógu s um�ním. Brno : Katedra výtvarné 
výchovy Pedagogické fakulty MU a Centrum pro další vzd�lávaní u�itel� 
MU, 1994. 

J�VA, V. Múzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu. In D�ti, mládež 
a múzea? III. Sborník p�íspevk� ze stejnomenné konference. Brno : 
Moravské zemské múzeum, 2003, s. 26 – 29.  

KESNER, L. Vizuální teórie. Jino�any : H & H, 1997. 



 186

KESNER, L. ml. Husté vid�ní (Obraz um�ní a neurológie vnímaní). In 
Média @ obraznost. INSEA, 2000. 

LASOTOVÁ, D. Dialogový katalóg jako iniciátor komunikace (nejen o 
um�ní). Muzeum, um�ní & spole�nost 2005/1, http://www.muzeum-umeni-
benesov.cz/bulletin/2005-01.htm, online, 6.6.2006 

PAVLIKÁNOVÁ, M. Na ceste k významu obrazu. Múzy v škole, 2004, 
ro�. 9, �. 2, s. 9–13.  

PAVLIKÁNOVÁ, M. Úloha umenia ako komunika�ného prostriedku v 
predškolskom veku. Naša škola, 2005/06, ro�. 11, �. 3 , s. 6–13.  

PAVLIKÁNOVÁ, M. Ke
 sa povie galerijná edukácia. In CUBJAK, M. 
Muzeoedukológia (Zborník príspevkov k problematike projektu 
Medzinárodná komparácia muzeoedukologických aktivít v krajinách 
európskej únie). Humenné : Balada, 2005, s. 99–108. 

U�ebné osnovy Výtvarnej výchovy pre 5. až 9. ro�ník základnej školy. 
[online]. Citované 1. 6. 2007. Dostupné na internete 
<http://www.statpedu.sk/Pedagogicke_dokumenty/Zakladne_skoly/Osnovy
/VV.doc> 

RANKOV, P. Aspekty informa�nej gramotnosti. In Bulletin SAK, 2006, 
ro�. 14, �. 2, s. 19 [online]. Citované 14.5.2007. Dostupné na internete: 
<http://www.sakba.sk/bulletin/2006/bull2/rankov2_06.pdf>  

ŠUPŠÁKOVÁ, B. a kol. Vizuálna kultúra a umenie v škole. Bratislava : 
DIGIT, 2004.  

VALACHOVÁ, D. Výtvarná výchova v kontexte multikultúrnej výchovy 
na základnej škole. In História a perspektívy u�ite	ského vzdelávania 
(Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie). Banská Bystrica : 
Pedagogická fakulta UMB, 2004, s. 615–618.  

ZÁPOTO�NÁ, O. Kultúrna gramotnos� v sociálnopsychologických 
súvislostiach. Bratislava : Album, 2004. 

 

www.hrweb.sk  

www.ncrel.org  

www.statpedu.sk 
 
 
 

 



 187

VZTAH ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY K UM�NÍ 
Vladimír Spousta 

Anotace: Na základ� autoreflexních výpov�dí a p�ípadových studií jsou zjiš�o-
vány zdroje, p�í�iny a zp�sob utvá�ení vztahu k um�ní obecn� a k dominantní-
mu druhu um�ní zvláš�, forma a frekvence kontaktu s ním i jeho postavení v 
hodnotové hierarchii absolventa. Z výzkumného šet�ení vyplývá, že základní 
škola nedisponuje spolehlivými a ú�innými výchovnými prost�edky a metoda-
mi, nevzd�lává své žáky ve všech druzích um�ní rovnocenn�, nedává jim kom-
plexní vzd�lání ve všech oblastech um�ní, a proto nezaru�uje jejich plnohod-
notný osobnostní rozvoj. Konstatujeme tedy, že škola u v�tšiny explorovaných 
hlubší vztah k um�ní nevytvo�ila. Pokud n�kte�í z nich cestu do sv�ta um�ní 
našli, není to podle nich zásluha um�novýchovných p�edm�t�. Interpretujeme 
tuto skute�nost jako d�sledek celospole�enského nedocen�ní významu vzd�lá-
ní a výchovy v oblasti duchovní kultury a um�ní – garanta zachování mravní-
ho zdraví a setrvalosti lidského rodu.  
 
Abstract: On the basis of self-reflective statements and case studies the 
research attempts to identify the sources, causes and the way of developing a 
relationship to art as such and to the dominant kind of art specifically, the 
form, frequency of the contact and its position in the value system of a 
graduate. The results of the investigation show that primary school does not 
employ reliable and effective teaching methods, does not equally deal with all 
kinds of art and thus does not guarantee adequate development of a pupil´s 
personality. We therefore find that school has not established a close 
relationship to art in majority of investigated pupils. If they found their own 
way to the world of art, in their opinion, it was not thanks to school art 
lessons. We interepret the fact as a consequence of the social trend to 
undervalue the significance of education in the area of culture and art – a 
guarantee of maintaining ethical health and preservation of the human kind. 
 
 

Existen�ní, existencionální a formativní význam krásy a um�ní v život� 
�lov�ka je nezpochybnitelný. V širokém spektru v�cí, které byly vytvo�eny k 
n�jakému ú�elu, vždy poutaly pozornost �lov�ka p�edevším ty, které svým 
provedením, souladem barev �i vyvážeností tvar� a hmoty uspokojovaly jeho 
touhu po kráse. Pokud jsme s to dohlédnout i do velmi vzdálené minulosti a 
nalézt doklady, zjiš	ujeme, že um�ní provází �lov�ka již od doby ledové.33 
Jestliže zprvu m�lo funkci magickou a ve starov�kém Egypt� funkci rituální 
(m�lo zp�íjemnit posmrtný život faraon�), pak ve starém �ecku a v období 
                                           
33 Blíže viz V. Spousta (1995).  
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raného k�es	anství dominovala jeho funkce votivní. Teprve s nástupem rene-
sance antického um�ní dochází ke zvýrazn�ní jeho funkce estetické a estetizu-
jící: um�lecké dílo je tvo�eno proto, aby bylo (primárn�) krásným. V zájmu 
dosažení maximálního estetického ú�inu uvol�ují si um�lci ruce jak ve volb� 
tématu, tak ve zp�sobu ztvárn�ní díla. Tento model v podstat� sledují um�lci 
všech –ism� vyno�ivších se v pr�b�hu 20. století, kdy již neusilují o 
zobrazování reality, ale o vytvo�ení reality nové. Um�ní tak proniká do všech 
sfér spole�enského života, ovliv�uje nás po všech stránkách: designem p�ed-
m�t� denní pot�eby, ve form� fotografie, filmu a masmédií formuje a kultivuje 
naše estetické vnímání, cít�ní a prožívání. Sou�asné postmoderní um�ní pak 
svými experimenty nesenými na vlnách zám�rné extravagance a provokace 
podává obraz vnit�ního rozpoložení sou�asné usp�chané a chaotické spole�-
nosti ovládané bezohledností, násilím a touhou po moci a honbou za materiál-
ním bohatstvím.  

Ve školní výchov� má um�ní své místo již od dob starého �ecka, kdy 
byl ideál dokonalosti (kalokagathie) – soulad krásy a dobra (t�la a duše) – 
realizován múzicky vzd�lanými otroky. Hudba a poezie zaujímaly d�stojné 
místo i ve st�edov�ku – ve šlechtické výchov�, stejn� jako p�i zavád�ní 
um�novýchovných p�edm�t� do osvícenských škol. V soudobém školském 
systému je sice um�ní též p�iznána d�ležitá formativní funkce (a trojice stá-
vajících um�novýchovných obor� je spolu se skupinou v�decky orientova-
ných obor� považována za intelektuální a duchovní základ všeobecného 
vzd�lání), ale zp�soby aplikace této teze a jejího faktického uplatn�ní ve 
školské politice již nejsou zcela jednozna�né a transparentní.34 P�i hledání 
pozice um�novýchovných p�edm�t� ve struktu�e ostatních p�edm�t�, které 
jsou primárn� orientovány na p�enos poznatkových systém� v�dních disci-
plín, vystupují pochybnosti o jejich kultiva�ní rovnocennosti a pot�ebnosti. 
A to navzdory tomu, že se tu setkávají dv� klí�ové oblasti poznání, které 
spole�n� a teprve ve vzájemném propojení a scelení tvo�í vrcholy lidské 
kultury. Spojuje je jedno podstatné a ur�ující, a tím je akt poznávání (v 
tom nejširším slova smyslu), by	 „s rozdílnými, ale dopl�ujícími se strategie-
mi poznávání, z nichž jedna má sv�j základ v exploraci, druhá v expresi“.35 

Hledáme-li d�vody, pro� není ve výchovném systému p�iznán um�ní 
rovnocenný význam jako p�edm�t�m orientovaným p�evážn� na poznávání 
zákonitostí sv�ta, zjiš	ujeme, že:  
• tím prvotním a pro mnohé z t�ch, kte�í o skladb� kurikula rozhodují, je 

racionální neuchopitelnost a nep�ístupnost um�ní a um�leckého díla 
jako výsledku intimní výpov�di svého tv�rce a expresivity ve vyjád�ení 
jeho vnit�ního sv�ta.  

                                           
34 Viz K. Rýdl (1990/91).  
35 J. Slavík (1999).  
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• Mezi dalšími d�vody se pak objevuje didaktická náro�nost spojená s vý-
ukou um�leckých obor�, které vyžadují uplatn�ní hermeneutického p�í-
stupu k um�leckému dílu, bez n�hož nelze odkrýt jeho výrazový obsah.36 

• Didaktická náro�nost má svoji p�í�inu v obtížn� zjistitelné mí�e vnit�ní 
citové odezvy recipienta a intenzity jeho prožitku (kteréžto kvality jsou 
pro výchovu um�ním ur�ující a podstatné) p�i apercepci um�leckého 
díla, a v d�sledku toho i nesnadné jejich diagnostikování.37  

Všechny uvedené skute�nosti se promítají do každodenního reálného 
d�ní ve škole a pochopiteln� se projevují i ve výpov�dích respondent�. 
 
Výzkum vztahu absolventa základní školy k um�ní 

 

Abychom mohli odpov�d�t na otázku „jaký je vztah absolventa základní 
školy k um�ní“, oslovili jsme 160 z nich následujícím dopisem, který je 
jednak informoval o povaze a cílech tohoto výzkumného zám�ru, jednak 
jim m�l usnadnit rozvažování nad léty strávenými v základní škole a „navi-
govat“ je k jádru sledovaného problému. Z dopisu vyjímáme: 

 
Vztah absolventa základní školy k um�ní 

 

Pod tímto názvem �eší doc. PhDr. Vladimír Spousta s týmem svých 
spolupracovník� díl�í výzkum, který je pouze jedním z n�kolika jiných para-
leln� �ešených výzkum�. Ty se týkají r�zných oblastí; jsou zam��eny nap�. 
na životní cíle absolventa, jeho filozofickou a hodnotovou orientaci, kultur-
ní nebo sportovní zájmy, sexualitu, drogy aj. Na tomto výzkumném šet�ení 
se m�žete podílet bu� anonymn�, nebo pod svým plným jménem. O tom, 
kterou možnost zvolíte, rozhodujete jenom Vy. Pro interpretaci dat získa-
ných od Vás tímto výzkumným šet�ením je d�ležitý pouze rok Vašeho naro-
zení (podle n�hož lze ur�it dobu, která uplynula od absolvování základní 
školy); proto prosíme, abyste ho uvedli. Na základ� Vašich autoreflexních 
výpov�dí budeme zjiš�ovat zdroje, p�í�iny a zp�sob utvá�ení Vašeho vztahu 
k um�ní obecn� (a k dominantnímu druhu um�ní zvláš�), ale též formu a 
frekvenci kontaktu s um�ním i postavení um�ní ve Vaší hodnotové hierar-
chii a jeho význam ve Vašem život�. Prosíme, abyste se zamysleli nad léty, 
kdy jste byli(y) žáky(n�mi) základní školy, a pokusili se rozpomenout:  
• kde a kdy jste se ve škole setkávali s um�ním, ve kterých p�edm�tech, 

p�i jaké p�íležitosti 
• jakým zp�sobem jste byli s um�ním seznamováni 
• jak intenzivn� se tyto kontakty promítly do Vašeho života a jak Vás ovlivnily 

                                           
36 V. Spousta (2005 a 2007). 
37 Odrazem tohoto vztahu jsou i rozpaky a obtíže u�itele p�i klasifikaci, které n�které z 

nich svád�jí k tomu, že hledají „oporu“ v pr�vodní (a nepodstatné) složce kurikula 
um�novýchovných obor� – v její složce naukové, tzn. ve snadn�ji m��itelných údajích 
o úrovni žákových znalostí um�ní, um�lc� etc., tedy v tom, co žák ví.  
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Tomuto Vašemu vzpomínání a následnému vylí�ení svého sou�asného 
životního stylu m�žete dát konkrétní podobu nap�. tím, že sob� (a tím i 
nám) odpovíte na následující otázky: 
1. Navšt�vujete výstavy obraz�, soch, fotografií? 
2. Chodíte do divadla, na operní p�edstavení, na koncerty? 
3. Který druh hudby nejrad�ji posloucháte? (Populární, jazz, dechovou, 

folk, rock, symfonickou, komorní.) 
4. Zpíváte si n�kdy jen tak pro sebe? 
5. Zpíváte (nebo jste zpíval) v p�veckém souboru? 
6. Hrajete (nebo jste hrál) na hudební nástroj? Na jaký? 
7. Ovlivnila školní hudební výchova Vaše hudební zájmy (Váš vztah k hudb�)? 
8. Co nejrad�ji �tete? Který je Váš oblíbený literární žánr? �asopisy 

(zábavné, odborné), noviny, povídky, detektivky, romány (dobrodružné, 
cestopisné, sci-fi, historické), poezii.  

9. Jak bohatá je Vaše knihovna (odhadn�te po�et knih)? 
10. Ovlivnila školní literární výchova Váš vztah ke krásné literatu�e 

(beletrii)? Jak, �ím? 
11. Vybaví se Vám podoba, povaha, jméno nebo jiná vlastnost Vašeho u�itele 

výtvarné, hudební nebo literární výchovy (tedy u�itele �eského jazyka)? 
12. Vzpomenete si na n�jakou zajímavou, nevšední nebo n��ím výjime�nou 

situaci ve výtvarné, hudební nebo literární výchov�, p�i níž Vás u�itel 
seznamoval s um�leckým dílem? 

 

Vaše výpov�di mají výzkumnou hodnotu pouze tehdy, budou-li sd�lené 
informace pravdivé, tzn. budou-li odpovídat skute�nosti a nebudou nijak upra-
vované, vylepšované apod. Celkový obraz, p�edstavu o sob� samém (tzv. self-
image) m�žete odvodit ze zp�sobu, jak žijete a z výsledk� svého života. Self-
image pak lze efektivn� využívat pro tzv. self-management (sebe�ízení).  
Výsledek své autoreflexe nám m�žete p�edat n�kterým z t�chto zp�sob�: 
1. Uvítáme, zašlete-li nám ho v elektronické podob� na e-mailovou adresu 

spousta@ped.muni.cz,  
2. nebo v písemné podob� na adresu Vladimír Spousta, Pedagogická 

fakulta, Centrum pedagogického výzkumu, 662 80 Brno, Po�í�í 31, 
3. nebo tomu našemu spolupracovníkovi, který Vás tímto dopisem oslovil.  

 

Brno únor 2007 
 
Dopis kolportovali frekventanti kombinovaného studia na Pedagogické 

fakult� Masarykovy univerzity v pr�b�hu m�síc� února a b�ezna 2007 v 
místech svého bydlišt� nebo p�sobišt�. Protože tito studenti dojížd�jí do 
Brna na konzultace z nejr�zn�jších míst �eské republiky, byly tím získány 
výpov�di respondent� z relativn� rozsáhlého teritoria a zajišt�n i metodo-
logický požadavek jejich náhodného výb�ru. Na dopis reagovalo celkem 69 
(tj. 86 %) respondent�. Jejich v�k je rozložen v pásmu sedmi let: 
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Rok narození 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991  
Po�et  6 12 24 32 38 16 10 138 (celkem) 

 

Na základ� shromážd�ných výpov�dí bylo možno vytvo�it si alespo� p�i-
bližný obraz o vlivu základní školy na jejich žáky v letech 1991–2006, kdy 
nejmladší z nich školu absolvovali. 

 
 

P�ehled odpov�dí na otázky dotazníku 
Odpov�
 
Otázka �. 

ano 
% 

 
Vybrané dopl�ující odpov�di v % 38 

ne 
% 

1 54,3 podle okolností (zájem, �as) 21,7; kulturní památky 13,7; ob�as – a 
to fotografií 10,8; výjime�n� 7,9; sochy v zámeckých zahradách 4,3; 
v�tšinou ve spojení s vyu�ováním výtvarné výchovy 2,9  

45,7 

2 54,3 2x ro�n� 27,5; 4x do roka 13; na koncerty v rámci vyu�ování 
hudební výchov� 8,7; v�tšinou na muzikály, které se mi velmi 
líbí 5,8; od té doby, co studuji v Brn�, tak ráda 4,3  

45,7 

3 81,2 populární 26,8; folk 15,9; techno 15,9; rock 13; jazz 7,2; klasika: 
symfonická 2,9; komorní 2,9; death a heavy metal! 1,4; nemám 
vyhran�ný styl, podle m� se hudba d�lí na dobrou a špatnou 1,4  

18,8 

4 58 �asto 31,9; samoz�ejm� 18,8; ve sprše 7,2  42 
5 21,7 2 roky 7,2; 5 let 5,8; 7 let 4,3  78,3 
6 50,7 kytara 8,7; klavír 7,2; akordeon 7,2; zobcová flétna 3 roky 5,8; 

hrávala jsem na klavír 5,8; v sou�asné dob� si zahraji jen 
z�ídka 4,3; zobcová flétna z donucení rodi�� 4,3; flétna 
sopránová 2,9; flétna altová 2,9; p�í�ná flétna 1,4; fagot 1,4 

49,3 

7 7,9 v�bec ne 56,5; ovlivnila, ale díky u�iteli spíše negativn� 13  92,1 
8 - �asopisy (zábavné, odborné) 86,9; noviny 71; povídky 68,1; 

dobrodružné romány 56,5; zamilované romány 56,5; detektivky 
39,2; sci-fi romány 27,5; faktografická literatura 15,9; horory 7,2; �tu 
hodn�, nejrad�ji romány 5,8; �asopisy, noviny a encyklopedie 4,3  

- 

9 - netuším 36,2; spíše si p�j�uji z knihovny 21,7; stovky 15,9; asi 
20 5,8; asi 150 8,7; asi 100 4,3; asi 200 4,3; asi 160 2,9; 15 
metr� � 1,4; asi 250 knih, ale jsou to knihy od rodi�� a 
prarodi��, sám mám asi 25 knih 1,4  

- 

10 28,2 více mi ji p�iblížila 7,2; objevil(a) jsem �adu autor� 7,2; 
rozší�ila mi obzory 5,8; výb�rem knih, které �tu 4,3; obsahy v 
�ítankách m� ob�as zaujaly 2,9; paní u�itelka umí o knize tak 
krásn� mluvit, že si ji pak musím p�e�íst 1,4  

71,8 

11 46,4 podoba všech 15,9; povaha a jméno 13; na všechny u�itele si pa-
matuji velmi dob�e 8,7; velmi živ� 4,3; milá a p�átelská povaha 2,9  

53,6 

12 25,3 konkrétn� jen matn� 10,1; zrovna m� nic nenapadá 8,7; u�itel 
výtvarné výchovy na gymnáziu m�l skv�lý výklad 2,9; s 
um�ním nás seznamoval jako s pohádkami, i 19. stol. ve 
výtvarném um�ní dokázal srozumiteln� a poutav� (!) vysv�tlit 
1,4; v hudební výchov� na gymnáziu bylo asi nejpoutav�jší, 
když se u�itelka pokoušela p�im�t chlapce zpívat � 1,4  

74,7 

                                           
38 Do výb�ru dopl�ujících odpov�dí byly za�azeny ty, které byly bu
 nejfrekventova-

n�jší, nebo zaujaly svou neobvyklostí �i osobitostí.  
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Ukázky autentických autoreflexních výpov�dí 
 

Prezentovány jsou �ty�i obsahov� a stylisticky nejkvalitn�jší výpov�di 
respondent� ze �ty� nejstarších ro�ník�: 

 
(1) M. N. *1985 

Základní školu jsem navšt�vovala pouze sedm let a pak jsem p�ešla na 
šestileté gymnázium. Myslela jsem si, že vzpomínání na základní školu bude 
jednoduché, ale mám spíše zážitky a vzpomínky z gymnázia, které jsou inten-
zivn�jší a nov�jší. Vzhledem k tomu, že jsem na základní škole strávila jen 
pár let, kdy jsem už byla schopná v�ci a lidi kolem sebe vnímat trochu hlou-
b�ji, moc vzpomínek na „um�lecké“ p�edm�ty a jejich u�itele nemám, spíše 
se mi vybavují r�zné útržky, jako školní výlety se všemi spolužáky a naší t�íd-
ní u�itelkou. Možná to je také proto, že hodiny výtvarné výchovy, hudební vý-
chovy nebo i �eského jazyka probíhaly skoro po�ád stejn�; namalovali jsme 
obrázek, zazpívali písni�ku a p�e�etli jsme kus n�jaké knihy, ale nebylo nic, 
co by ozvláštnilo tyto hodiny. To až na gymnáziu jsme chodili na r�zné výsta-
vy, jezdili do divadla, na hrady a zámky apod. Pravd�podobn� i na základní 
škole jsme pár takových akcí podnikli, ale jak jsem již �ekla, zážitky z gymná-
zia jsou intenzivn�jší, a tak pravd�podobn� p�ebíjejí starší vzpomínky. Ale 
samoz�ejm� byly r�zné podn�ty, které m� ovlivnily, nap�íklad když jsme si ve 
výtvarné výchov� ukázali n�jaký nový zp�sob (nap�. koláž), tak jsem to pak 
doma zkoušela ješt� n�kolikrát, nebo když jsme se školou chodili do knihov-
ny, kde nám ukazovali nové knihy, tak jsem m�la pak v�tší snahu do té kni-
hovny jít a p�j�it si je. Kdybych m�la shrnout vliv základní školy na m�j 
vztah k um�ní, musím �íct, že nebyl nijak velký, intenzivn�jší podn�ty p�išly 
až pozd�ji. 
Odpov�di na otázky: 
1. Výstavy navšt�vuji ráda, myslím si, že v dnešní dob� se s nimi setkáváme 

všude kolem nás (a	 už jsou to nap�íklad výstavy na otev�eném 
prostranství �i nap�. v galeriích apod.), ráda mám výstavy fotografií. 

2. Do divadla chodím ob�as, nejrad�ji mám muzikály (vid�la jsem jich už 
n�kolik a i nadále jim z�stávám v�rná), na koncert ob�as také zajdu, ale jde 
spíše o koncert moderní hudby, nebo nap�. váno�ní koncert d�tského sboru. 

3. Nejrad�ji poslouchám moderní hudbu, a to p�edevším �eskou a 
slovenskou. 

4. Jen pro sebe si zazpívám n�kdy, když m� neslyší moc lidí okolo: nap�. ve 
van� nebo s rádiem. 

5. V p�veckém souboru jsem nezpívala. 
6. N�kolik let jsem hrála na klavír a zárove� jsem také navšt�vovala hudební 

nauku na základní um�lecké škole (b�hem let strávených na základní 
škole), dnes si zahraji jen tak pro sebe.  

7. �ekla bych, že školní hudební výchova mé hudební zájmy p�íliš 
neovlivnila, protože jsme po�ád zpívali dokola ty samé písni�ky (když 
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u�itelka kone�n� donutila zpívat i kluky a trochu je to i nau�ila, tak jsme 
to zpívali po�ád dokola); ale je pravda, že si ty písni�ky pamatuji dodnes. 

8. �tu ráda jak oddechovou a zábavnou literaturu (když pot�ebuji vypnout a 
jen tak se válím u vody apod.) – romány, novinky a zajímavosti ze sv�ta 
v�dy a p�írody, thrillery..., ale vzhledem ke studiu na vysoké škole p�e�tu 
také spoustu odborné literatury a novin; poezii ne�tu skoro v�bec. 

9. Knihy mám po r�zných místech, nejen v knihovn�, takže to opravdu 
nedokážu odhadnout; doma v knihovn� mám ješt� i spoustu knih z 
d�tských let, román� apod., pak samoz�ejm� také odbornou literaturu, �ást 
mám v Brn� na privátu, ale hodn� knih si jen tak p�j�ím z knihovny nebo 
od kamarádek a kamarád�... 

10. Nemyslím si, že by školní literární výchova m�j vztah ke krásné literatu�e 
n�jak ovlivnila. 

11. Podobu a jména u�itel� um�novýchovných p�edm�t� si vybavuji, ale 
protože u�itelé se nám docela �asto st�ídali, tudíž opravdu o jen pár z nich 
bych dokázala �íct n�co více. 

12. Na nevšední situaci p�i seznamováním s um�leckým dílem si 
nevzpomínám; te
 m� nic nenapadá. 

 
(2) Kate�ina Jiroutová *1986  
(narozena v Pardubicích, základní škola Polabany II., gymnázium Dašická) 

S um�ním jsem se setkávala od 2. až do 5. t�ídy každý den, jelikož jsem 
navšt�vovala t�ídu s rozší�enou výukou hudební výchovy. Každý den jsme 
m�li hudební výchovu nebo sborový zp�v. Na ten mám spíše negativní zkuše-
nosti, neb na prvním míst� byl zp�v, bohužel vedený nep�íliš odborn� – dle 
mého názoru (p�epínání hlasivek). Vedle toho jsem od první t�ídy chodila do 
základní um�lecké školy na hru na klavír a flétnu a od 3 do 10 let do d�tského 
sboru. Na nižším stupni osmiletého gymnázia jsme m�li hudební výchovu 
(jednu hodinu týdn�), která ovšem spíše spo�ívala v hudebním d�jepisu. Vý-
tvarná výchova byla super – jak „d�jepis“, tak praxe �. Literatura nic moc – 
pouze d�jepis – kusé ukázky z �etby p�íliš neobohatily. 
 
(3) V. N. *1987 

M�j pobyt na základní škole trval pouhých p�t let. V roce 1998 jsem p�e-
stoupila na víceleté gymnázium, proto nemám bohužel ze základní školy 
mnoho vzpomínek a v�tšina vjem� spojených s um�ním pochází již z doby 
mého pobytu na škole st�ední. S um�ním jsem se setkávala v p�edm�tech vý-
tvarné a hudební výchovy a �eského jazyka. Zde získané vjemy jsou však ml-
havé, mnohem lépe si pamatuji nap�íklad p�ed�ítání pohádek p�ed spaním, jak 
to pro mne v této dob� d�lali moji rodi�e. Dnes mám k um�ní velice kladný 
vztah. Ráda chodím na koncerty, výstavy, do galerií, divadel a kin. Hudba má 
v mém život� nezastupitelné místo, poslouchám ji doma i na cestách, pokud 
by na to p�išlo, p�i�adila bych jí z�ejm� první místo v hodnotovém žeb�í�ku 
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um�ní v mém život�. Druh� hudby, které mám ráda, je mnoho v širokém 
spektru, namátkou rock, jazz aj. Ráda si zpívám, ale vzhledem ke kvalit� 
mého zp�vu jen sama pro sebe. Také jsem v minulosti hrála na klavír (z 
donucení) a na kytaru (velmi ráda). Hraní na hudební nástroj ale v mém život� 
p�ed n�kolika lety ustoupilo do pozadí p�ed jinými aktivitami. Myslím si, že 
m�j vztah k hudb� neovlivnila tolik základní škola jako jiné vlivy mého okolí, 
p�edevším d�tské letní tábory (kytara a zp�v u ohn�) a p�átelé. Stejn� je pro 
mne d�ležitá i literatura. �etba byla od d�tství mým koní�kem a hlavním pro-
st�edkem trávení volného �asu. Op�t nejsem p�íliš vázána na konkrétní žánr, 
p�e�tu si jak román, tak povídku �i noviny. Noviny a �asopisy jsou v poslední 
dob� asi nej�ast�jší (mimoškolní) �etbou, což je ale dáno zejména nedostat-
kem �asu. Má soukromá knihovna �ítá odhadem asi 50 knih, v�tšinu inspirací 
k �etb� jsem �erpala (�erpám) z knihovny mých rodi��. Op�t si ale nevzpomí-
nám na p�ílišnou zásluhu základní školy v tomto ohledu. Pamatuji si hlavn� 
u�ení se básni�ek zpam�ti a p�ed�ítání d�tských knížek v hodinách, ale jak už 
jsem uvedla, nejv�tší zásluhu na mém zájmu o literaturu p�i�ítám rodi��m, 
kte�í v tomto ohledu v�novali mé osv�t� mnoho energie. Pokud se snažím roz-
pomenout na své u�itele, vybavují se mi pouze tvá�e t�ch ze st�ední školy. 
Vzpomínám si ješt� na svého t�ídního u�itele ze �tvrté t�ídy a zp�v v hodinách 
hudební výchovy za doprovodu klavíru. U�ili jsme se hlavn� lidové písn�, 
které nás moc neinspirovaly a nejv�tším trestem bylo muset zpívat sám p�ed 
celou t�ídou. Pokud však jde o mé st�edoškolské vyu�ující v t�chto oborech, 
všichni na mne ur�itým zp�sobem zap�sobili a zanechali ve mn� stopy. Tady 
vidím o mnoho v�tší vliv na mé vnímání um�ní než u u�itel� na škole základní.  

 
(4) Z. S. *1988 

S um�ním jsem se setkával v um�novýchovných p�edm�tech (ale i v pracov-
ní výchov�): na školních koncertech, divadelních p�edstaveních, p�i návšt�vách 
galerií, knihoven a biograf� a p�i �tení knih. Poznal jsem, že i divadla, galerie a 
výstavy mohou být zajímavé a pou�né. Um�ní m� ovlivnilo. Když procházím 
�eskými m�sty, rád se podívám na místní kulturní památky.  

 
Interpretace a diskuse  

 

Jako rozhodující faktory, které ur�ují frekvenci návšt�v výstav a architek-
tonických památek, se jeví v prvé �ad� zájem o konkrétní vystavovaná díla a 
�asové dispozice absolventa. Více než polovina dotázaných výstavy sice na-
všt�vuje, ale jen ob�as nebo výjime�n�, p�i�emž preferuje výstavy fotografií a 
návšt�vy architektonických památek. Do divadla a na koncerty chodí tém�� 
dv� t�etiny dotázaných, avšak jen dvakrát až �ty�ikrát za rok. Populární, folko-
vou a rockovou hudbu poslouchá p�es 81 % z nich, o tzv. vážnou, um�lecky 
plnohodnotnou hudbu se zajímají cca 3 %. Opravdovost svého vztahu k hudb� 
dosv�d�uje více než polovina absolvent� tím, že hráli (nebo i hrají) na hudeb-
ní nástroj – nej�ast�ji na kytaru, klavír a akordeon – a zvlášt� 34 % t�ch, kdo 
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si zpívají jen tak pro sebe. Pozitivní vliv školní hudební výchovy na rozvoj 
své hudebnosti popírá p�es 68 % dotázaných, pokud ovlivn�ní p�iznávají, pak 
spíše v negativním smyslu. Ani reference o kultiva�ní potenci školní literární 
výchovy nevyznívají o mnoho povzbudiv�ji: u 61 % absolvent� jejich vztah 
ke krásné literatu�e neovlivnila. Jestliže mnozí (87 %) p�esto �tou zábavné i 
odborné �asopisy, noviny a povídky (68 %), pak je t�eba hledat podn�ty mimo 
školu. Rozhodujícím momentem pro upevn�ní vztahu k um�ní je intenzita a 
�etnost um�leckých zážitk� provokovaných a režírovaných u�itelem. Do jaké 
míry jsou spojovány s jeho vzhledem nebo povahou? Tyto souvislosti (i když 
s rozdílnou intenzitou) reflektuje cca 46 % dotázaných. Nevšední konkrétní 
situaci, za níž došlo ke kontaktu s um�ním, si však vybavuje jen �tvrtina z 
nich. S lítostí musíme konstatovat, že u v�tšiny explorovaných škola hlubší 
vztah k um�ní nevytvo�ila.  

 
Záv�ry 

 

Zjiš	ujeme-li, jak se projevuje kurikulum realizované v um�novýchovných 
p�edm�tech v osobnosti absolventa základní školy, je t�eba si uv�domit, že se 
jedná pouze o jeden takto vymezený segment ší�eji koncipovaného absolven-
tova portrétu. Jeho vztah k um�ní se utvá�el pod vlivem n�kolika �initel� 
1. školního vzd�lávání a výchovy 
2. všech druh� masových komunika�ních médií  
3. rodiny 
4. životního prost�edí 
5. spole�nosti jako celku  
a p�itom je predestinován a úzce vázán na jeho estetické vnímání a cít�ní, citové 
dispozice, kulturní vybavenost, filozofickou orientaci, hodnotovou orientaci, záj-
movou oblast, rozhled po historii, ekologické cít�ní, schopnost sebereflexe etc. 

 
Vztah zkoumaného souboru absolvent	 základní školy k um�ní 
ovlivnili tito �initelé: 
1. Explorovaní respondenti si obtížn� vytvá�eli vztah k um�ní (mimo jiné) 

proto, že impulzy a aktivity školních um�novýchovných p�edm�t� nebyly 
dostate�n� ú�inné. 

2. Ú�inné nebyly proto, že u�itelé nebyli profesionáln� kvalitn� p�ipraveni, a 
to p�edevším po stránce psychologické a didaktické. 

3. Laxní vztah absolvent� této generace k um�ní je odrazem vztahu jejich 
rodi�� a prarodi�� k um�ní, kte�í nedokázali do kurikula základní školy 
prosadit (nebo ani o to neusilovali) vyšší hodinovou dotaci um�novýchov-
ných p�edm�t�. 

4. Negativn� ovlivnilo situaci i postavení um�ní v hierarchii hodnot, ke kte-
rým se hlásila spole�nost jako celek po listopadu 1990, tedy v dob�, kdy 
byli tito absolventi žáky základní školy (tj. v letech 1991–2006). 
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5. Kone�n� (ale i p�edevším) svoji roli zde sehrál globáln� evidovaný postoj 
v�tší �ásti sv�tové populace v�kového rozmezí srovnatelného s v�kem ex-
plorovaných respondent� k um�ní jako hodnot�, která nepat�í mezi životní 
nezbytnosti a v jejích individuálních i spole�enských aktivitách má jen 
marginální postavení. 

 

Je nasnad�, že rozpoznat a odd�lit vliv školy od vlivu všech ostatních 
�initel� nejenže není snadné, ale je nemožné. �lov�k (aniž si to uv�domuje) je 
ovliv�ován všemi t�mito aktéry sou�asn�, paraleln�, permanentn� a globáln�, 
a to i tehdy, kdy do sv�ta um�ní nevstupuje a nechce se jím zabývat. Z vý-
zkumného šet�ení vyplývá, že základní škola jako fundament veškerého dal-
šího vzd�lávání nedisponuje spolehlivými a ú�innými prost�edky, s jejichž po-
mocí by mohla dát svým žák�m komplexní a úplné vzd�lání ve všech oblas-
tech, a nezaru�uje tak jejich plnohodnotný rozvoj. Pokud žák po absolvování 
základní školy našel cestu do sv�ta um�ní, zásluha školních um�novýchov-
ných p�edm�t� to – alespo� podle v�tšiny dotázaných – není. Spole�nost – její 
kulturní a politi�tí koryfejové – stále nedoce�uje význam vzd�lání a výchovy 
v oblasti duchovní kultury a um�ní a neuv�domuje si, že práv� to jsou nejvýz-
namn�jší garanti zachování jejího mravního zdraví a setrvalosti lidského rodu. 
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T�LESNÁ VÝCHOVA 
Z POHLEDU ABSOLVENTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Vladislav Mužík, Tomáš Janík 

 
Anotace: Cílem p�ísp�vku je porovnat kurikulární zám�ry t�lesné výchovy 
s praktickou realizací t�lesné výchovy na školách z pohledu absolvent� 
základních škol. Výzkumnou metodou je dotazníkové šet�ení provedené na 
výb�rovém souboru student� 1. ro�níku st�edních škol, tj. �erstvých absol-
vent� základní školy. Výsledky nazna�ují, že existuje nesoulad mezi kuriku-
lárními požadavky a pedagogickou praxí. Získané poznatky mohou být vý-
chodiskem jak pro p�ípadnou úpravu kurikula, tak pro praxi �i p�ípravu 
u�itel� t�lesné výchovy. 
 
Abstract: The paper aims at comparison of curricular intents of physical 
education and its practical realisation at schools from the viewpoint of pri-
mary school graduates. The research was carried out by means of a 
questionnaire applied to the selected sample of students of the 1st grade of 
secondary school, i.e. recent primary school graduates. The results indicate a 
discrepancy between curricular requirements and educational practice. The 
obtained findings can serve as a base for possible modification of the 
curriculum, practice or physical education teachers training. 
 
 
1. Úvodem 
 

Jak známo, projekt a jeho realizace v��i sob� vždy stojí v ur�itém vztahu. 
Obecn� vzato, mezi projektem a jeho realizací m�že vzniknout vztah založe-
ný na shod�, na podobnosti nebo na odlišnosti. Jinými slovy �e�eno, realizace 
m�že být s projektem v souladu, m�že s ním lépe �i h��e korespondovat, pop�. 
mohou být mezi obojím shledány rozpory. 

P�estože problém, na který výše poukazujeme, spadá spíše do oblasti „tech-
nologické“, jeho reflektování je na míst� i v oblasti vzd�lávání. Také zde vzni-
kají projekty a následn� se p�istupuje k jejich realizaci. Otázky projektování 
ve vzd�lávání spadají do problematiky kurikula. Reflektování vztahu mezi 
kurikulárními projekty a jejich praktickou realizací na školách je jedním 
z hlavních úkol� kurikulárního výzkumu. 
 
2. K teoretickým a metodologickým východisk	m 
 

Výzkumná sonda, jejíž výsledy dále prezentujeme, spadá do oblasti výzku-
mu kurikula. V rovin� teoretických východisek se opírá o dva klí�ové koncep-
ty, jimiž jsou projektová forma kurikula a realiza�ní forma kurikula. Oba uve-
dené koncepty jsou v kurikulární problematice relativn� dob�e etablované a 
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dlouhodob� prokazují svou teoretickou i praktickou relevanci. Projektová 
forma kurikula p�edstavuje konkrétn� plánované projekty obsahu vzd�lávání, 
tj. vzd�lávací programy, u�ební plány, osnovy nebo standardy vzd�lávání. 
Realiza�ní formu kurikula tvo�í obsah vzd�lávání p�edkládaný subjekt�m edu-
kace. Jde o konkrétní akty prezentace u�iva realizované u�iteli nebo výukový-
mi médii (Pr�cha 2002). 

Je-li naším cílem porovnat kurikulární zám�ry t�lesné výchovy s praktickou 
realizací t�lesné výchovy na školách, znamená to koncipovat výzkum tak, aby 
bylo možné posoudit vztah mezi kurikulem projektovaným a kurikulem reali-
zovaným. 

Výzkumy, v nichž se tematizuje problém vztahu mezi projektovaným a 
realizovaným kurikulem, jsou uskute��ovány pom�rn� �asto, takže jejich 
metodologie je propracovaná. V t�chto výzkumech se zpravidla vychází 
z p�edpokladu, že ur�ité rozpory mezi ob�ma uvedenými formami kurikula 
existují, nicmén� je t�eba zkoumat, jakých konkrétních podob tyto rozpory 
v jednotlivých vyu�ovacích p�edm�tech nabývají, a posoudit, zda se pohybují 
v p�ijatelných mezích.39 

Patrn� nej�ast�ji používanou metodou výzkumu projektovaného kurikula je 
obsahová analýza kurikulárních dokument� – zejména vzd�lávacích progra-
m�. Kurikulum je studováno jako text, který zachycuje ur�ité pojetí (�i para-
digma) vzd�lávání, jeho cíle, obsah a další konstitutivní prvky. Úkolem vý-
zkumníka je �íst kurikulum jako text a provést jeho interpretativní analýzu 
(srov. Dvo�ák 2007). 

Za nejvhodn�jší metodu pro výzkum realizovaného kurikula bývá považo-
váno pozorování. Vzhledem k nárok�m, s nimiž je užití této metody ve vý-
zkumu kurikula spojeno, se ale �ast�ji uplat�ují nap�. rozhovory �i dotazníky. 
Prost�ednictvím t�chto výzkumných metod, technik �i nástroj� se výzkumník 
obrací na aktéry kurikula (�editele škol, u�itele, žáky) a ex post (s v�tším �i 
menším �asovým odstupem) zjiš	uje podmínky �i okolnosti, za nichž bylo 
kurikulum realizováno. 

V obou p�ípadech výzkumník kurikulum analyzuje, tj. provádí jeho dekon-
strukci. P�itom zpravidla využívá ur�itého kategoriálního systému, který mu 
umožní postihnout strukturu kurikula a p�ípadn� jeho další charakteristiky. 
Pokud se jedná o výzkum, v n�mž se usiluje o postižení vztahu mezi projekto-
vaným a realizovaným kurikulem, vstupuje navíc do hry komparace obou fo-
rem kurikula. P�edpokladem pro tuto komparaci je uplatn�ní kompatibilních 
kategoriálních systém�. Tento požadavek je t�eba zohlednit jak p�i plánování 
výzkumné studie, tak p�i vyhodnocování jejich výsledk�. 

                                           
39 N�které z takto koncipovaných výzkum� spadají do zkoumání efektivity �i kvality 

vzd�lávání. V t�lesné výchov� k tomu viz nap�. práce K. Eggera (2002), v níž je 
tematizován vztah mezi plánovanou výukou a reálnou výukou, p�i�emž se zohled�ují 
kategorie p�edpoklad�, cíl� a proces� výuky. 
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Náš tým se již zabýval zkoumáním vztahu mezi projektovaným a realizo-
vaným kurikulem v t�lesné výchov� (nap�. Mužík, Trávní�ek 2006) a ve vý-
chov� ke zdraví (nap�. Mužíková 2006). Získané výsledky potvrdily jistý roz-
por mezi sledovanými formami kurikula a nastínily další možnosti zkoumání 
této problematiky. Výzkumná sonda, kterou dále prezentujeme, na uvedené 
práce navazuje. 
 
3. Výzkumná sonda – metodologický postup 
 

P�edm�tem analýzy projektovaného kurikula byl Standard základního 
vzd�lávání40, z n�hož vycházejí dosud platné (ale dobíhající) vzd�lávací pro-
gramy základního školství. Tento standard za�azuje obor t�lesná výchova a 
sport spolu s oborem výchova ke zdraví do vzd�lávací oblasti zdravého život-
ního stylu. 

Proces vzd�lávání v t�lesné výchov� má sm��ovat p�edevším k tomu, 
aby si žáci: 
• osvojili nové pohybové dovednosti, kultivovali sv�j pohybový projev i 

správné držení t�la a usilovali o optimální rozvoj zdravotn� orientované 
zdatnosti; 

• získali orientaci v základních otázkách vlivu pohybové �innosti na zdraví 
a um�li své v�domosti využít p�i za�le�ování pohybu do denního režimu; 

• zvládali základní organiza�ní, hygienické a bezpe�nostní zásady pro pro-
vád�ní zdravotn� vhodné a bezpe�né pohybové �innosti ve známém i 
mén� známém prost�edí; 

• kladn� prožívali pohybové aktivity; 
• pln� pochopili význam sociálních vztah� a rolí ve sportu i v jiných pohybo-

vých aktivitách a um�li je využít pro hodnotné pohybové vyžití i p�átelské 
meziosobní vztahy (srov. Standard základního vzd�lávání, 1995, s. 32). 

Tyto specifické cíle oboru t�lesná výchova a sport se následn� promítají do 
konkrétních okruh� kmenového u�iva. 
 

Obsahová analýza Standardu základního vzd�lávání (1995) dovoluje 
vymezit následující systém cílových kategorií projektovaného kurikula v 
oboru t�lesná výchova: 
1 Projektované pojetí oboru t�lesná výchova, které lze ozna�it za „zdra-

votn� orientované“ s cílem je p�isp�t ke zlepšení zdravotní gramotnosti 
populace (Hol�ík 2004). 

2 Projektované v�domosti zam��ené na oblast zdraví prosp�šného pohybu 
(v�domosti o využití pohybových �inností pro zdraví, o kondi�ní p�ípra-
v� a zdravotn� orientované zdatnosti, o vyrovnávání jednostranné zát�že 
a korekci svalové nerovnováhy aj.), dále na oblast sportu a sportovních 

                                           
40 Standard základního vzd�lávání, �j. 20819/95-26, ze dne 22. 8. 1995 (zve�ejn�n ve 

V�stníku MŠMT sešit 9/1995), 



 200

her (sportovní terminologie, pravidla sport� a her, t�locvi�né názvoslo-
ví, povelová technika, organizace sout�ží aj.), na oblast hygieny a be-
zpe�nosti p�i pohybových �innostech (v�domosti o pohybových �innos-
tech v r�zném prost�edí, zásady záchrany a dopomoci p�i pohybových 
�innostech, základy první pomoci aj.). 

3 Projektované dovednosti zdravotn� kondi�ního zam��ení (cvi�ení ke 
kompenzaci jednostranného zatížení organismu, cvi�ení pro p�ípravu 
organismu k r�zné pohybové �innosti a k navození vhodného stavu po 
ukon�ení pohybové �innosti, cvi�ení pro rozvoj zdravotn� orientované 
zdatnosti, cvi�ení pro zpev�ování a uvol�ování t�la a jeho �ástí, cvi�ení 
pro správné držení t�la a pro odstran�ní svalových oslabení, základní 
testy zdravotn� orientované zdatnosti a jejich využití v b�žném život� 
aj.) a dovednosti sportovního zam��ení (dovednosti z atletiky, gymnasti-
ky, sportovních a pohybových her, úpol�; p�i vhodných u�ebních pod-
mínkách dovednosti sezónních sport�, tj. turistiky a pobytu v p�írod�, 
plavání, lyžování, bruslení). 

4 Projektované postoje a zájmy, které se mají promítnout p�edevším do 
kladného vtahu k pohybovým aktivitám, do denního režimu s dostate�-
ným množstvím pohybu a do p�átelských meziosobních vztah� p�i 
pohybových �innostech (jednání v duchu fair-play, spolupráce v kolekti-
vu, vzájemný respekt, dopomoc slabšímu, p�átelské vztahy p�i pohybo-
vých �innostech aj.). 

 

Je z�ejmé, že o�ekávaných vzd�lávacích výsledk� a efekt� (tj. výše uve-
dené zdravotní gramotnosti, p�íslušných v�domostí, dovedností postoj� a 
zájm�) m�že být dosaženo p�i shod� mezi projektovaným a realizovaným 
kurikulem. Je proto žádoucí, aby v t�lesné výchov� došlo: 
• ke shod� �i p�ijatelné podobnosti mezi u�itelovým pojetím oboru 

t�lesná výchova s projektovaným kurikulem, 
• k p�ijatelnému osvojení projektovaných v�domostí žáky, 
• k p�ijatelnému osvojení projektovaných dovedností žáky, 
• k hodnocení žák� v souladu s požadavky projektovaného kurikula,41 
• k p�ijatelnému vztahu žák� k vyu�ovacímu p�edm�tu a k pohybové 

aktivnosti. 
 

Výzkumná otázka odvozená z výše uvedeného p�edpokladu se oriento-
vala na posouzení vztahu mezi projektovaným a realizovaným kurikulem. 
Níže uvedené díl�í otázky tento zám�r strukturují podle sledovaných oblas-
tí, p�i�emž jsou pod�ízeny cílovým kategoriím projektovaného kurikula dle 
Standardu základního vzd�lávání: 

                                           
41 Auto�i si uv�domují, že velký vliv na „realizované kurikulum“ m�že mít „hodnocené 

kurikulum“, avšak v tomto p�ísp�vku tento problém dále nerozvád�jí. Akceptují rovn�ž 
zásady pro hodnocení a klasifikaci žák� dané vyhláškou MŠMT �R �. 48/2005. 
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1. Jak vnímali žáci u�itelovo pojetí t�lesné výchovy? 
2. Na jaké v�domosti byl zam��en vzd�lávací proces v t�lesné výchov�? 
3. Na jaké dovednosti byl zam��en vzd�lávací proces v t�lesné výchov�? 
4. Za co byli žáci v t�lesné výchov� hodnoceni? 
5. Zlepšila t�lesná výchova vztah žák� k t�lesné výchov� a k pohybu? 

 

Výzkumné otázky se vztahují k vybraným aspekt�m realiza�ní formy kuri-
kula, mají však p�esah do rezultátové �i efektové formy kurikula (viz Pr�cha 
2002). V našem p�ípad� je zkoumáme pouze zprost�edkovan�, a to na základ� 
retrospektivní reflexe žák�, resp. absolvent� základní školy (dále jen ZŠ). P�i-
tom vycházíme z p�edpokladu, že absolvent ZŠ je zp�sobilý uv�domit si a po-
soudit poslání p�edm�tu, který na ZŠ absolvoval. 

 

Výzkumnou metodou byl strukturovaný dotazník, do jehož položek byly 
promítnuty výše uvedené cílové kategorie projektovaného kurikula t�lesné vý-
chovy. Dotazník obsahoval 27 uzav�ených otázek s alternativami odpov�dí na 
�ty�stup�ové škále: ur�it� ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), ur�it� ne (4). 
N�které uzav�ené položky byly dopln�ny otev�enými otázkami s možností 
volných odpov�dí (ty však byly respondenty využity z�ídka). 

Naším úmyslem bylo oslovit relativn� homogenní skupinu respondent�. 
Proto byl dotazník p�edložen student�m 1. ro�níku �ty�letého gymnázia, tj. 
student�m, kte�í absolvovali 2. stupe� ZŠ na srovnatelné úrovni dosaže-
ných vzd�lávacích výsledk� (rezultátová forma kurikula). Tímto zám�rným 
výb�rem respondent� jsme se pokusili postihnout absolventy v�tšího po�tu 
základních škol. 

Dotazník byl distribuován ve školním roce 2006/2007 na všechna 
brn�nská �ty�letá gymnázia. Vráceno bylo 225 úpln� vypln�ných dotazní-
k�, respondenty bylo 85 hoch� a 140 dívek42. Dotazník byl anonymní jak 
ve vztahu k respondent�m, tak ve vztahu k posuzované t�lesné výchov� 
(resp. školám �i u�itel�m t�lesné výchovy). 

Výsledky byly vyhodnoceny v�cn� i statisticky. Byly zjišt�ny základní 
popisné charakteristiky odpov�dí respondent�, statistická významnost roz-
dílu �etnosti odpov�dí mezi sledovaným souborem hoch� a souborem dí-
vek (metodou χ2 na p�tiprocentní hladin� významnosti) a korelace mezi 
sledovanými prom�nnými. 
 

                                           
42 Auto�i jsou si v�domi, že soubor respondent� není reprezentativní ani p�íliš po�etný. 

Realizace dotazníkového šet�ení se potýkala s typickými problémy terénního výzku-
mu: nap�. s nesouhlasem �editel� n�kterých gymnázií provést distribuci dotazník� na 
jejich škole, s neochotou mnohých student� zodpov�dn� vyplnit �i v termínu odevzdat 
dotazník aj. Více než polovina vrácených dotazník� musela být vy�azena pro neúpl-
nost odpov�dí. 
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4. Výsledky 
 

T�lesná výchova na 2. stupni ZŠ není vyu�ována koedukovan�, proto byly 
odpov�di hoch� a dívek vyhodnoceny samostatn�. Statistickou deskripci sle-
dovaných prom�nných dokládají popisné charakteristiky uvedené v tabulkách 
1 až 10: pr�m�rná hodnota odpov�dí zaznamenaná na �ty�stup�ové škále, 
medián, modus, �etnost modu, minimální a maximální hodnota odpov�dí, roz-
ptyl, sm�rodatná odchylka a statistická významnost rozdíl� v �etnosti odpo-
v�dí hoch� a dívek. V interpretaci výsledk� se ale pokoušíme p�edevším 
o v�cné posouzení získaných poznatk�. 
 
4.1. Jak vnímali žáci u�itelovo pojetí t�lesné výchovy? 
 

P�i posuzování u�itelova pojetí oboru t�lesná výchova navazujeme na 
výsledky p�edchozího pr�zkumu, který nazna�il, že realizované kurikulum 
v t�lesné výchov� má na základních školách spíše podobu aktivního odpo-
�inku �i pohybové rekreace než vyu�ovacího p�edm�tu, kde by se m�lo 
odpovídajícím zp�sobem prezentovat projektované u�ivo (Mužík, Trávní-
�ek 2006). Výsledky výzkumné sondy, které v tomto p�ísp�vku p�edkládá-
me, výše uvedený poznatek potvrzují. 

V�tšina respondent� uvádí, že t�lesná výchova na základní škole sloužila 
p�edevším k aktivnímu odpo�inku a pohybové zábav� (uvádí to tém�� 90 % 
hoch� i dívek). Dv� t�etiny respondent� se domnívají, že se p�edm�t zam�-
�oval i na zlepšování sportovní výkonnosti, ale tém�� 40 % hoch� a dívek 
usuzuje, že t�lesná výchova spíše nebo ur�it� nep�ispívala k udržování �i 
zlepšování zdraví. 

Nejnižší pr�m�rná hodnota odpov�dí zaznamenaných na �ty�stup�ové 
škále se vyskytuje u otázky „Sloužila t�lesná výchova na ZŠ p�edevším 
k aktivnímu odpo�inku a pohybové zábav�?“, a to jak u hoch� (1,89), tak i 
u dívek (1,86). 

Oba sledované soubory se tém�� shodují také v odpov�dích na další otáz-
ky, jak je možné vy�íst ze statistických údaj� v tab. 1 a 2. 
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Tab. 1: Jak vnímali žáci u�itelovo pojetí t�lesné výchovy? Odpov�di hoch� (n = 85): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším ke 
zlepšování sportovní 
výkonnosti žák�? 

2,21 2 2 34 1 4 0,81 0,90 ne 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším k aktiv-
nímu odpo�inku a 
pohybové zábav�? 

1,89 2 2 39 1 4 0,71 0,85 ne 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším k udržo-
vání a zlepšování 
zdraví žák�? 

2,32 2 2 35 1 4 0,81 0,90 ne 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším k jinému 
ú�elu? 

2,88 3 3 46 1 4 0,70 0,84 ne 

 
Tab. 2: Jak vnímali žáci u�itelovo pojetí t�lesné výchovy? Odpov�di dívek (n = 140): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším ke zlepšo-
vání sportovní 
výkonnosti žák�? 

2,12 2 2 65 1 4 0,61 0,78 ne 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším k 
aktivnímu odpo�inku 
a pohybové zábav�? 

1,86 2 2 78 1 4 0,47 0,68 ne 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším k udržo-
vání a zlepšování 
zdraví žák�? 

2,32 2 2 58 1 4 0,72 0,85 ne 

Sloužila TV na ZŠ 
p�edevším k jinému 
ú�elu? 

2,74 3 3 78 1 4 0,72 0,85 ne 

 

Ze statistických charakteristik je dále možné odvodit, že respondenti ne-
mají vyhran�ný názor na pojetí absolvované t�lesné výchovy. Je patrné, že 
projektované „zdravotn� orientované“ pojetí t�lesné výchovy se z�eteln�ji 
nepromítlo do u�itelova pojetí t�lesné výchovy, tj. do realiza�ní formy 
kurikula na ZŠ. 

P�estože pr�m�rná hodnota odpov�dí na otázku „Sloužila t�lesná výcho-
va na ZŠ p�edevším k jinému ú�elu?“ se blíží odpov�di „spíše ne“ (pr�m�r-
ná hodnota odpov�dí u hoch� 2,88; u dívek 2,74), najdeme odpov�di v roz-
sahu celé uplatn�né škály (min. 1; max. 4). V p�ípad� kladných odpov�dí se 
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u respondent� vícekrát objevují dopl�ující informace týkající se zejména 
zlepšování vtah� v kolektivu. 
 
4.2. Na jaké v�domosti byl zam��en vzd�lávací proces v t�lesné výchov�? 
 

Ze Standardu základního vzd�lávání plyne, že t�lesná výchova nemá být 
orientována pouze na dovednosti (jak je �asto v praxi patrné), ale i na získá-
vání v�domostí významných pro pohybovou aktivitu a zdravý zp�sob života. 

Kvalitativn� nejvýše jsou na škále odpov�dí zastoupeny v�domosti o pra-
vidlech sport� a her (pr�m�rná hodnota odpov�dí u hoch� a dívek je tém�� 
shodná: 2,06 a 2,04). Daleko mén� �etné jsou kladné odpov�di vztahující se 
k hygien� a bezpe�nosti p�i pohybových �innostech, k zásadám protahování a 
posilování nebo ke vlivu vytrvalostního (aerobního) pohybu na lidské t�lo (viz 
tab. 3 a 4). Tento výzkumný poznatek lze pokládat za velmi závažný, nebo	 
aerobní zat�žování organizmu pat�í k základní prevenci oslabení kardiovasku-
lárního systému �lov�ka. 

Z výsledk� lze usoudit, že oblast v�domostí (zejména zdravotn� oriento-
vaných) není v t�lesné výchov� dostate�n� rozvíjena. Tuto domn�nku však 
bude vhodné dále zkoumat. 
 
Tab. 3: Na jaké v�domosti byl zam��en vzd�lávací proces v TV? Odpov�di hoch� (n = 85): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Získal(a) jste v TV n�-
jaké nové v�domosti o 
pravidlech sport� a her? 

2,06 2 2 32 1 4 0,91 0,96 ne 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o t�locvi�ném názvo-
sloví a povelové 
technice? 

2,62 3 3 34 1 4 0,93 0,96 ano 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o hygien� a bezpe�-
nosti p�i pohybu? 

2,71 3 3 39 1 4 0,78 0,88 ne 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o svalech a zásadách 
jejich protahování a 
posilování? 

2,54 3 2 24 1 4 1,18 1,09 ano 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o vlivu vytrvalostního 
pohybu na lidské t�lo? 

2,72 3 3 26 1 4 1,09 1,04 ano 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o n��em jiném? 

3,12 3 3 48 1 4 0,49 0,70 ne 
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Tab. 4: Na jaké v�domosti byl zam��en vzd�lávací proces v TV? Odpov�di dívek (n = 140): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Získal(a) jste v TV n�-
jaké nové v�domosti o 
pravidlech sport� a her? 

2,04 2 2 53 1 4 0,88 0,94 ne 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o t�locvi�ném názvo-
sloví a povelové 
technice? 

2,86 3 3 72 1 4 0,60 0,77 ano 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o hygien� a bezpe�-
nosti p�i pohybu? 

2,69 3 3 57 1 4 0,69 0,83 ne 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o svalech a zásadách 
jejich protahování a 
posilování? 

2,77 3 3 60 1 4 0,87 0,93 ano 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o vlivu vytrvalostního 
pohybu na lidské t�lo? 

2,94 3 3 60 1 4 0,70 0,84 ano 

Získal(a) jste v TV 
n�jaké nové v�domosti 
o n��em jiném? 

3,12 3 3 94 1 4 0,42 0,65 ne 

 
 
4.3. Na jaké dovednosti byl zam��en vzd�lávací proces v t�lesné výchov�? 
 

Výsledky potvrzují, že t�lesná výchova up�ednost�uje dovednosti z ob-
lasti sportu. Nejvíce respondent� uvádí, že se nau�ilo nové dovednosti ze 
sportovních her, a to p�es 70 % hoch� i dívek (pr�m�rná hodnota odpov�dí 
1,93 a 1,81). Dopl�ující odpov�di up�es�ují, že nej�ast�ji jde o dovednosti 
z volejbalu, následují dovednosti z atletiky (uvádí okolo 60 % hoch� i 
dívek) a gymnastiky (p�es 50 % hoch� i dívek). Rozdíly v �etnosti odpov�-
dí mezi ob�ma skupinami respondent� p�itom nejsou statisticky významné. 
Naproti tomu odpov�di vztahující se k dovednostem d�ležitým zejména pro 
p�ímou podporu zdraví (resp. zdravotn� orientované zdatnosti) jsou nep�es-
v�d�ivé. Na otázku, zda se respondent v t�lesné výchov� nau�il n�jaké 
nové dovednosti z kondi�ní p�ípravy, odpov�d�lo „ur�it� ano“ jen 17,6 % 
hoch� (pr�m�rná hodnota odpov�dí je 2,80) a 7,1 % dívek (pr�m�rná hod-
nota odpov�dí je 3,05).  
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Tab. 5: Na jaké dovednosti byl zam��en vzd�lávací proces v TV? Odpov�di hoch� (n = 85): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z atletiky? 

2,15 2 1 29 1 4 1,08 1,04 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z gymnastiky 

2,42 2 2 28 1 4 1,03 1,02 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti ze sport. her? 

1,93 2 1 36 1 4 0,92 0,96 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z kondi�ní 
p�ípravy? 

2,80 3 3 35 1 4 1,09 1,04 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z turistiky a 
pobytu v p�írod�? 

3,28 3 3 38 1 4 0,51 0,72 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z jiné oblasti? 

3,18 3 3 48 1 4 0,48 0,69 ne 

 
Tab. 6: Na jaké dovednosti byl zam��en vzd�lávací proces v TV? Odpov�di dívek (n = 140): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z atletiky? 

2,18 2 3 47 1 4 0,85 0,92 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z gymnastiky 

2,43 2 3 47 1 4 0,97 0,99 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti ze sport. her? 

1,81 2 1 62 1 4 0,72 0,85 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z kondi�ní 
p�ípravy? 

3,05 3 3 67 1 4 0,74 0,86 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z turistiky a 
pobytu v p�írod�? 

3,12 3 3 63 1 4 0,71 0,84 ne 

Nau�il(a) jste se v TV 
n�jaké nové doved-
nosti z jiné oblasti? 

3,00 3 3 98 1 4 0,43 0,66 ne 
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4.4. Za co byli žáci v t�lesné výchov� u�itelem hodnoceni? 
 

Mezi st�žejní �innosti u�itele, jimiž m�že ovliv�ovat výsledky u�ení 
svých žák�, pat�í hodnocení a klasifikace. Pokusili jsme se proto orienta�n� 
zjistit, za co byli respondenti v t�lesné výchov� na ZŠ hodnoceni. Otázky 
jsou uvedeny v tab. 7 a 8. 
 
Tab. 7: Za co byli žáci v t�lesné výchov� u�itelem hodnoceni? Odpov�di hoch� (n = 85): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za sportov-
ní výkony v b�hu, 
skoku, hodu, šplhu 
apod.? 

1,58 1 1 50 1 4 0,65 0,81 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za to, jak 
jste byli pohybov� 
aktivní ve volném 
�ase mimo školu? 

3,39 4 4 46 1 4 0,65 0,80 ano 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za za cel-
kovou zdravotn� 
orientovanou 
zdatnost? 

2,62 3 3 27 1 4 1,12 1,06 ano 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za v�do-
mosti o sportu a 
hrách? 

3,39 4 4 48 1 4 0,69 0,83 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za v�do-
mosti o zdraví 
prosp�šném 
pohybu? 

3,24 3 4 42 1 4 0,80 0,90 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za chování 
ke spolužák�m a 
fair-play? 

2,72 3 3 32 1 4 0,87 0,93 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem i za n�co 
jiného? 

3,19 3 4 36 1 4 0,75 0,87 ne 
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Tab. 8: Za co byli žáci v t�lesné výchov� u�itelem hodnoceni? Odpov�di dívek (n = 140): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za sportovní 
výkony v b�hu, 
skoku, hodu, šplhu 
apod.? 

1,46 1 1 93 1 4 0,52 0,72 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za to, jak 
jste byli pohybov� 
aktivní ve volném 
�ase mimo školu? 

3,20 3 3 63 1 4 0,58 0,76 ano 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za celkovou 
zdravotn� oriento-
vanou zdatnost? 

2,49 3 3 55 1 4 0,74 0,86 ano 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za v�domos-
ti o sportu a hrách? 

3,52 4 4 86 1 4 0,48 0,69 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za v�do-
mosti o zdraví 
prosp�šném pohybu? 

3,41 4 4 78 1 4 0,60 0,78 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem za chování 
ke spolužák�m a fair-
play? 

2,94 3 3 54 1 4 0,85 0,92 ne 

Byli jste hodnoceni 
u�itelem i za n�co 
jiného? 

3,00 3 3 63 1 4 0,79 0,89 ne 

 

Z výsledk� je patrná p�evažující orientace na hodnocení sportovní výkon-
nosti žák� (pr�m�rná hodnota odpov�dí u hoch� 1,58, u dívek 1,46; medián i 
modus 1). Z�eteln� mén� �asté je hodnocení zdravotn� orientované zdatnosti 
(pr�m�rná hodnota odpov�dí 2,62 u hoch� a 2,49 u dívek; shodný medián i 
modus v hodnot� 3). P�itom je zaznamenán statisticky významný rozdíl v �et-
nosti odpov�dí hoch� a dívek. Mj. se odlišnost projevuje v rozdílné �etnos-
ti jednozna�n� záporných odpov�dí „ur�it� ne“ u 24,7 % dotazovaných hoch� 
a 11,4 % dotazovaných dívek.  

Opomíjené se jeví i hodnocení v�domostí žák� o zdraví prosp�šném 
pohybu, a to zejména u dívek, kde medián i modus nabývají hodnoty 4.  

P�ekvapující je p�evažující záporná odpov�
 na otázku, zda byli žáci 
hodnoceni za v�domosti o sportu a hrách (pr�m�rná hodnota odpov�dí 3,39 
a 3,52). Dokládá to již konstatovanou orientaci realizovaného kurikula na 
sportovní dovednosti a výkonnost (viz také názorné grafy 1, 2, 3). 
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Také hodnocení meziosobních vztah� p�i pohybové �innosti není p�e-
sv�d�ivé; pr�m�rná hodnota odpov�dí, medián i modus dokládají p�evažu-
jící odpov�
 „spíše ne“.  

Jak již bylo uvedeno, t�lesná výchova má sm��ovat k za�le�ování pohy-
bu do denního režimu. Jen 10,6 % hoch� a 16,5 % dívek odpovídá kladn� 
(„ur�it� ano“ nebo „spíše ano“) na otázku, zda byli hodnoceni také za po-
hybovou aktivitu mimo školu (pr�m�rná hodnota odpov�dí 3,39 u hoch� a 
3,20 u dívek). 

Zajímavé jsou dopl�ující odpov�di na otázku, zda byli žáci hodnoceni 
v t�lesné výchov� i za n�co jiného. Vyskytují se odpov�di typu: „za docház-
ku“, „za sympatie“, „za snahu“, „za ochotu“, „hlavn� nezlobit u�itele“ apod. 
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4.5. Zlepšila t�lesná výchova vztah žák	 k t�lesné výchov� a k pohybu? 
 

Ze statistických dat uvedených v tabulkách 9 a 10 plyne p�evažující 
kladný vztah respondent� k pohybu: u hoch� ani u dívek se nevyskytuje 
odpov�
 „ur�it� ne“ na otázku „Máte pohyb rád(a)?“ (viz hodnoty min. a 
max. v tab. 9 a 10). 

Oblíbenost p�edm�tu t�lesná výchova je mén� pr�kazná, a to zejména u 
dívek (pr�m�rná hodnota odpov�dí 2,09; max. hodnota 4). Z dopl�ujících 
odpov�dí (avšak s pom�rn� nízkou celkovou �etností) plyne, že by dívky 
uvítaly menší orientaci t�lesné výchovy na sportovní výkonnost. 
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V�cnou významnost rozdílu mezi hochy a dívkami lze pozorovat u od-
pov�dí na otázku, zda absolventi pokládají t�lesnou výchovu za d�ležitý 
p�edm�t. U hoch� byl zjišt�n modus v hodnot� 1 (�etnost modu 38), u dí-
vek v hodnot� 3 (�etnost modu 48).  

Poslední otázka sm��uje k obecn�jšímu cíli p�edm�tu t�lesná výchova – 
k utvo�ení �i zlepšení kladného vztahu k pohybu. Odpov�di respondent� 
jsou nep�esv�d�ivé, pohybují se v rozmezí celé hodnotící škály (1 až 4) a 
vykazují v�cnou významnost rozdílu v odpov�dích hoch� a dívek (medián i 
modus u hoch� v hodnot� 2, u dívek v hodnot� 3). 
 
Tab. 9: Zlepšila TV vztah žák� k t�lesné výchov� a pohybu? Odpov�di hoch� (n = 85): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Máte pohyb rád(a)? 1,38 1 1 57 1 3 0,33 0,58 ne 

Byla TV Vaším 
oblíbeným 
p�edm�tem? 

1,73 1 1 44 1 4 0,82 0,90 ano 

Pokládáte TV na ZŠ 
za d�ležitý vyu�ovací 
p�edm�t? 

2,06 2 1 38 1 4 1,22 1,11 ne 

Zlepšila TV na ZŠ 
váš kladný vztah k 
pohybu? 

2,31 2 2 31 1 4 0,91 0,95 ne 
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Tab. 10: Zlepšila TV vztah žák� k t�lesné výchov� a pohybu? Odpov�di dívek (n = 140): 

Otázka Pr�m�r Med. Mod. �et. 
Modu Min. Max. Rozpt. Sm. 

odch. 

Rozdíl 
v odp. 
H a D 

Máte pohyb rád(a)? 1,43 1 1 89 1 3 0,38 0,61 ne 

Byla TV Vaším 
oblíbeným 
p�edm�tem 

2,09 2 1 48 1 4 0,97 0,99 ano 

Pokládáte TV na ZŠ 
za d�ležitý vyu�ovací 
p�edm�t? 

2,31 2 3 48 1 4 1,09 1,05 ne 

Zlepšila TV na ZŠ 
váš kladný vztah k 
pohybu? 

2,54 3 3 52 1 4 1,00 1,00 ne 

 
 
4.6. N�které výsledky vzájemných vztah	 mezi prom�nnými 
 

Zjišt�né hodnoty korela�ních koeficient� zna�ících závislost mezi sledo-
vanými prom�nnými nep�ekra�ují relativn� nízkou hodnotu 0,6. Výjimkou 
je hodnota 0,68 u souboru hoch� a 0,61 u souboru dívek – shodn� se vzta-
huje k získávaným v�domostem (nap�. pokud respondenti získali v�domos-
ti o svalech, osvojili si také v�domosti o vytrvalostním pohybu). 

Pom�rn� nízký korela�ní koeficient 0,53 dokládá ur�itou závislost mezi 
„oblíbeností“ a „d�ležitostí“ p�edm�tu t�lesná výchova (u hoch� 0,53; u 
dívek 0,58). 

Závislost mezi kladným vztahem k pohybu a oblíbeností t�lesné výcho-
vy je charakterizována koeficientem 0,45 u hoch� a 0,46 u dívek.  

Další korelace nejsou statisticky ani v�cn� významné. 
 
 
5. Shrnutí a záv�ry 
 

Výsledky provedené výzkumné sondy nelze zobecnit ani p�ecenit, pouze 
upozor�ují na zjišt�ný rozpor mezi projektovaným a realizovaným kuriku-
lem v t�lesné výchov� na ZŠ. Nazna�ují, v kterých oblastech kurikula se 
nesoulad objevuje a jakých podob nabývá. 

Absolventi se nejvíce p�iklán�jí k názoru, že realizované kurikulum v t�-
lesné výchov� na ZŠ má podobu aktivního odpo�inku �i pohybové rekrea-
ce. Mén� �asto se do u�itelova pojetí t�lesné výchovy promítá projektované 
„zdravotn� orientované“ kurikulum. 

Realizace t�lesné výchovy na ZŠ v�tšinou není výrazn�ji zam��ena na 
prezentaci v�domostí. Jsou-li žák�m v t�lesné výchov� v�domosti zpro-
st�edkovávány, pak se týkají p�edevším pravidel sport� a her, mén� �as-
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to oblasti zdraví prosp�šného pohybu (v�etn� hygieny a bezpe�nosti p�i po-
hybových aktivitách). 

Z�eteln�ji není žáky vnímáno ani u�ení se novým dovednostem. Pokud vní-
máno je, jde o dovednosti ze sportovních her, atletiky nebo gymnastiky. Jak na-
zna�ují výpov�di absolvent�, dovednostem z kondi�ní p�ípravy, která je zákla-
dem zdravotn� orientované zdatnosti, není v�nována odpovídající pozornost. 

Podle názoru absolvent� jsou žáci nejvíce hodnoceni za sportovní výko-
ny. Tento výsledek nazna�uje rozpor mezi realizovaným obsahem vyu�o-
vacích hodin a hodnocením žák�. Výuka má dle respondent� spíše podobu 
pohybové rekreace, jak již bylo uvedeno, ale žáci jsou následn� hodnoceni 
za sportovní výkony. Usuzujeme, že u�itelé t�lesné výchovy takto jednají 
v souladu s vyhláškou MŠMT �R �. 48/2005. Ta pro p�edm�ty s p�evahou 
praktického zam��ení stanovuje, že u�itel m�že provést celkové hodnocení 
žáka na konci klasifika�ního období pouze v tom p�ípad�, že získal u žáka 
minimáln� t�i díl�í hodnocení z praktických �inností. V souladu s tradicí 
jsou v t�lesné výchov� za základní praktické �innosti považovány sportovní 
aktivity. Ostatní kategorie projektovaného kurikula se proto obvykle do 
hodnocení žák� nepromítají. 

St�žejním cílem t�lesné výchovy je utvá�ení kladného vztahu žák� k pohy-
bové aktivnosti. Výsledky ukazují, že t�lesná výchova nemá na zlepšení vzta-
hu žák� k pohybu pr�kazný vliv. Absolventi mají dle získaných výsledk� 
z�eteln� kladný vztah k pohybu, ale mén� vst�ícný vztah k t�lesné výchov�43. 

Tento vyu�ovací p�edm�t má rovn�ž poskytovat žák�m základní v�domosti 
a dovednosti pro smysluplné za�le�ování pohybových aktivit do denního 
režimu v rámci zdravého životního stylu. Podle v�tšiny absolvent� nebyla po-
hybová aktivita žák� v jejich volném �ase u�iteli sledována ani hodnocena. 

Zam��íme-li pozornost na odlišnosti mezi realizovaným kurikulem u chlap-
c� a dívek, neshledáme z v�cného hlediska významn�jší rozdíly, p�estože sta-
tistická významnost v �etnosti odpov�dí byla prokázána ve více p�ípadech. 
Výjimkou je horší vztah dívek k p�edm�tu t�lesná výchova. 

 

Záv�r: Na základ� získaných výsledk� lze konstatovat, že t�lesná vý-
chova na 2. stupni ZŠ má p�evážn� pohybov� rekrea�ní charakter. Obsa-
hem jsou nej�ast�ji sportovn� pohybové aktivity. V rozporu s projektova-
ným kurikulem není v�nována dostate�ná pozornost specifickým v�domos-
tem a dovednostem z oblasti podpory zdraví. 

Výše shrnuté poznatky mohou mít význam pro realizaci kurikula, ale i pro 
jeho projektování na úrovni základního vzd�lávání. M�ly by být zohledn�ny 
také v p�íprav� u�itel� t�lesné výchovy. Auto�i je však vnímají zejména jako 
východisko pro další a hlubší zkoumání této problematiky. 
 
                                           
43 Tento poznatek koresponduje s výsledky výzkumu provedeného na p�elomu 80. a 90. 
let minulého století (Svoboda, Hošek, 1992). 
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MAPING NÁZOROV U�ITE�OV A ŠTUDENTOV 
U�ITE�STVA 1. STUP�A ZŠ NA POJMY POHYB A ZDRAVIE 

A ICH VZÁJOMNÚ SÚVISLOS
 
So�a Kršjaková 

Anotace: Príspevok prezentuje výsledky prieskumu názorov u�ite	ov a študen-
tov u�ite	stva 1. stup�a ZŠ. Respondenti sa vyjadrovali k pojmom zdravie a po-
hyb a ako vnímajú ich vzájomnú súvislos�. V projektovaných kurikulárnych 
dokumentoch pre základnú školu na Slovensku sa uvažuje o vzdelávacej oblasti 
„Zdravie a pohyb“. K	ú�ovými výchovami by v nej mali by� telesná a zdravot-
ná a k	ú�ovými pojmami pohyb a zdravie. Vnímanie a názory realizátorov pro-
jektovaných zmien, t.j. u�ite	ov, patria k vstupným informáciám k spracovaniu 
danej problematiky.  
 
Abstract: The paper presents the results of an investigation of teachers’ and 
first year student teachers´ opinions. The respondents commented on the terms 
health and physical activity and how they perceive their interconnection. In the 
curriculum documents which are being designed for primary school in the 
Slovak Republic a subject area “Health and Physical Activity” is considered. 
Physical and health education should be the key educational fields in it, as well 
as physical activity and health should be the key terms. Perceptions and 
opinions of the people involved in implementing the planned changes, i.e. the 
teachers, belong to the input data for the given issue processing. 
 

 
Hlavnou hrozbou pre zdravie sú�asného moderného �loveka je nesprávna 

výživa a pohybová ne�innos	. Nedostatok pohybu je jedným z faktorov, ktoré 
zvyšujú riziko ochorení srdcovo – cievneho systému, oporno – pohybovej 
sústavy, ale i porúch psychických a metabolických, ktorých najvýraznejším 
prejavom je v sú�asnosti obezita. 

Z tohto poh�adu sa pohyb považuje za najú�innejší prostriedok prevencie i 
lie�by telesných i duševných porúch a chorôb. Zvláš	 by sme chceli v kon-
texte s našou problematikou a zámermi akcentova	 prevenciu. V rámci pro-
gramov a projektov podpory zdravia WHO evidujeme aj na Slovensku rôzne 
kampane celoštátneho, regionálneho i miestneho charakteru (napr. Dni športu, 
Slovensko v pohybe, Vyzvi srdce k pohybu, Challange day ap.). Považujeme 
ich však za dobré len v zmysle podporných aktivít, ktorých úlohou je propa-
gova	 pohyb, mobilizova	 a motivova	 �o najširšiu verejnos	 k pohybovým 
aktivitám. Efektívny spôsob vplyvu však pod�a nás nevedie cez kampa�ovité 
pôsobenie, ale cez systematické vzdelávanie. Cesta cie	avedomého a systema-
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tického vzdelávania a formovania správneho t.j. zdravého spôsobu života je 
efektívna predovšetkým cez školu a jej eduka�ný systém.  

Už v 90-tych rokoch pripravovaná transformácia vzdelávania v SR zná-
ma z rôznych dokumentov (Duch školy, Škola roku 2000, projekt 
Konštantín, Milénium) stále nenachádza plnú oporu v legislatíve, �o hatí jej 
napredovanie a podporuje neaktuálnos	 už vypracovaných dokumentov. V 
našom príspevku uvažujeme o otázkach zdravia a pohybu a chceme tým 
prispie	 k tvorbe kurikula telesnej výchovy 1. stup�a základnej školy v 
rámci novej projektovanej vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“. 

Považujeme za dôležité uvažova� o pohybovom vzdelávaní na základnej 
škole ako o vzdelávaní pre zdravie, zdravý spôsob života s celoživotnou 
pohybovou aktivitou. Prioritou by mal by	 akcent na rozvoj kompetencií. V 
k�ú�ových kompetenciách formulovaných UNESCO, OECD, EK, Radou 
Európy (pod�a Turek, 2005) sa z poh�adu zdravia, športu, zdravého spôso-
bu života a pre nás dominantných tém nenachádzajú jednozna�ne také, 
ktoré by boli adekvátne resp. zodpovedajúce významu a potrebe zdravého 
spôsobu života. Aj Dobrý (2006, s. 12) upozor�uje, že v rámcových vzdelá-
vacích programoch �R chýba medzi k�ú�ovými kompetenciami jedna z 
najdôležitejších a to „kompetencia využíva� pohybové aktivity k celoživot-
nej starostlivosti o zdravie“.  

Novokoncipované kurikulum základnej školy na Slovensku má ambíciu 
akcentova� úzky vzájomný kontext zdravia a pohybu. Zárove� si jeho tvorco-
via uvedomujú, že realizátormi projektovaných zmien budú u�itelia ZŠ. Preto 
nás zaujíma ich vnímanie zdravia, pohybu a vzájomných súvislostí medzi ni-
mi. Zámerom nášho prieskumu je opísa	 zistené názory, identifikova	 preva-
žujúce postoje k zdraviu a pohybu, vysvetli	 ako sú vnímané súvislosti medzi 
nimi a porozumie	 uvažovaniu sú�asných u�ite�ov o tejto problematike. 

Východiskami pre naše uvažovanie sú závery výskumov medicínskych 
(nárast ochorení a zdravotných problémov detí a mládeže), sociologických 
(vnímanie zdravia ako najvyššej hodnoty), pedagogických (postoje k zdra-
viu, zdravému spôsobu života) i telovýchovných (nedostatok pohybu v 
dennom režime, necvi�iaci žiaci). 

Zdravie považuje vä�šina �udí za najvyššiu hodnotu, no nie vždy si uve-
domujú jeho obsažnos	 a význam pre aktívny život �loveka. Dnes najzná-
mejšou definíciou zdravia je tá, ktorú charakterizovala Svetová zdravotníc-
ka organizácia (WHO) v roku 1948: „Zdravie nie je jednoduchou „neprí-
tomnos�ou“ choroby, ale je to stav plnej sociálnej, psychickej a fyzickej po-
hody. Predpokladá maximálne plnohodnotný dlhoro�ný život a sociálnu 
integráciu každého �lena spolo�nosti“ (Wiegerová, 2004, s. 11). S vývo-
jom spolo�nosti sa vyprofilovala požiadavka na doplnenie definície zdra-
via. Ako uvádza 
alej autorka, vo výzve WHO „Zdravie pre všetkých do 
roku 2000“ sa už objavuje definícia zdravia ako „schopnos� vies� sociálne 
a ekonomicky produktívny život“ (tamtiež, s. 12).  
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 V novom programe WHO Zdravie pre všetkých v 21. storo�í sa zdravie 
definuje nasledovne: „Zdravie je výsledkom biologických daností jednotliv-
ca a �innosti vä�šiny rezortov a �astí spolo�nosti, ako aj obyvate	stva ako 
celku. Úlohu zohráva rozhodnutie a správanie ako jednotlivca, tak aj 
skupín �i správnych orgánov. To, aké rozhodnutie 	udia urobia a ktorú z 
viacero možností pri rozhodovaní zvolia, je ovládané vonkajšími faktormi. 
Medzi ne patrí fyzické prostredie, socioekonomická situácia, životné pod-
mienky, biologické a genetické vybavenie ako aj rôzne politické a kulturál-
ne charakteristiky. Samozrejme, do procesu výberu z alternatív pri rozho-
dovaní vstupuje aj subjektívne uvedomenie si: že som v situácii rozhodova-
nia, že som schopný a ochotný rozhodova� a že jedným z dôležitých kritérií 
je pritom zdravie“ (Zdravie 21, 1999, s.15). 

 Program podpory zdravia prijatý WHO je rozpracovaný aj na Slovensku 
(Národný program podpory zdravia). V dokumentoch sa možno do�íta	, že 
správny spôsob života je zdravý spôsob života, ktorého nevyhnutnou sú�as	ou 
sú pohybové aktivity. Evidujeme tiež 
alšie vyhlásenia WHO: „Pohyb – to je 
zdravie“ alebo 10. 5. – Svetový de� pohybu pre zdravie a aktivity s nimi 
súvisiace. Predpokladáme, že na základe mnohých informa�ných zdrojov o 
tejto problematike, respondenti v prieskumoch deklarujú aj význam pohybu 
pre aktívny život �loveka. Na strane druhej, napriek mnohým kampaniam a 
osvetovej agitácii, však v posledných rokoch evidujeme nárast civiliza�ných 
chorôb a zníženie podielu pohybových aktivít v dennom režime. 

Výsledky medicínskych výskumov identifikujú problémy z nedostatku 
pohybu, a to predovšetkým nárast po�tu ochorení aterosklerózy, osteopo-
rózy, vysokého krvného tlaku, imunity, bolestí chrbta a k�bov, nadváhu a 
obezitu a tiež psychické poruchy. Predovšetkým obezita sa v sú�asnosti 
stala vysokoaktuálnou problematikou vo vyspelých krajinách sveta. Sved�í 
o tom aj aktivita WHO „Globálna stratégia pre výživu, fyzickú aktivitu a 
zdravie“, ktorej definitívna podoba bola schválená všetkými �lenskými 
štátmi WHO na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2004. Pod�a 
stratégie sú zásadnými prioritami pre zdravie zdravá strava a telesná akti-
vita. Akcentovaná je tiež úloha prevencie, ktorá je považovaná za kritický 
prvok zdravotníctva a zdravia (Sedláková, 2007). Európska komisia prijala 
30. 5. 2007 novú smernicu, ktorá má zásadný vplyv na reguláciu hmotnosti 
všetkých obyvate�ov prostredníctvom výživy (Úradný vestník EU L 139/22 
sk). V slovenskom Národnom programe boja proti nadváhe a obezite sa 
hovorí, že pre zvládnutie pandémie nadváhy a obezity treba pristúpi	 k 
návrhu intervencií. Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s MZ SR 
pripravujú preventívne programy, ktoré majú by	 predložené na rokovanie 
vlády SR k 31. 12. 2007 (www.uvzsr.sk.). Škola a školská telesná výchova 
sa v záujme zastavenia nárastu obezity detí musí sta	 jednou z naj-
dôležitejších inštitúcií. 



 218

Dobrý (2006, s. 4) sa zamýš�a nad vz	ahom pohybových aktivít a zdra-
via. Prezentuje výsledky mnohých zahrani�ných (predovšetkým americ-
kých) výskumných inštitúcií, ako napríklad sú Úrad hlavného hygienika 
USA (OSG), Prezidentský výbor pre telesnú zdatnos	 a športy, Americká 
asociácia kardiológov (AHA), Americká spolo�nos	 športovej medicíny, 
Národná asociácia športu a telesnej výchovy (NASPE). Dobrý 
alej uvádza 
prehlásenie AHA z roku 1992, ktorým bola absencia pohybovej aktivity 
ozna�ená ako 4. rizikový faktor srdcovo-cievnych chorôb popri faj�ení, vy-
sokom krvnom tlaku a vysokej hladine cholestrolu. Autor hovorí, že v USA 
evidujeme existenciu spolo�ensky významného hnutia, ktoré za�alo a na 
�ele ktorého stoja lekári a zdravotníci. Až potom sa zapojili aj u�itelia 
telesnej výchovy všetkých stup�ov škôl. Lekári v USA žiadajú denne TV 
na školách. Zmeny v USA a nový poh�ad na pohybovú aktívnos	 naštarto-
vali dokumenty OSG z roku 1996 a Healthy People 2010. Znamenali totiž 
definitívny posun v zameraní z pohybovej aktívnosti ako metódy zvyšova-
nia telesnej zdatnosti na podporu pohybovej aktívnosti ako metódy znižo-
vania rizika chorôb a zlepšovania zdravia a v nadväznosti na to i zvyšova-
nia zdatnosti. Autor 
alej konštatuje, že správa z roku 1996 prináša 
prvýkrát súhrnné poznatky o vz	ahu pohybovej aktivity a zdravia za 
nieko�ko desa	ro�í výskumu. Medzi hlavné výskumné zistenia patrí: „1. 
Jedinci s nedostato�nou pohybovou aktivitou môžu zlepši� svoje zdravie a 
dobrú psychické i fyzické bytie tým, že za�nú by� primerane pohybovo 
aktívni. 2. Pre dosiahnutie zdravotných benefitov nemusia by� pohybové 
aktivity namáhavé. 3. Zvýšeným množstvom pohybových aktivít sa môže 
dosiahnu� vä�ších zdravotných benefitov“ (Dobrý, 2006, s. 6). 

Na základe uvádzaných medicínskych výskumov a ich záverov možno 
konštatova	, že prevažná vä�šina chorôb, ktoré evidujeme u dospelých a sú 
naj�astejšími prí�inami invalidity a úmrtí, má svoju genézu v detstve a na 
povrch sa dostáva v dospelosti. Tento záver ako uvádza Dobrý (2006, s. 8), 
bol akcentom, ktorý zameral pozornos	 na u�ite�ov TV, ktorí sa starajú o 
zdravie mládeže s cie�om získavania ich pre pohybové aktivity. �alej 
prezentuje otázku, ktorá sa v tejto súvislosti objavila: „Nebolo by rozumné 
za�a� s upev�ovaním návykov venova� sa pravidelnej pohybovej aktivite už 
v detstve, ako najlepšej prevencii choroby koronárnych tepien v starobe?“ 
Je to pod�a nás v zhode s Dobrým ve�mi rozumné uvažovanie o ranej 
podpore pohybovej aktívnosti u detí a je zárove� v plnom súlade s 
podobnými preventívnymi stratégiami v detskom veku ako sú podpora 
správnej výživy, boj proti obezite a faj�eniu. Špecifické smernice NASPE 
pre pohybovú aktivitu detí uvádzajú, že deti by mali by	 pohybovo aktívne 
60 a viac minút denne (Dobrý, 2006, s. 9). 

Problematike zdravia a pohybu sa systematicky vo svojich prácach 
venuje na Slovensku Liba. Poukazuje na výsledky lekárskych štúdií v SR, 
ktoré ukázali pozitívny efekt pravidelnej pohybovej aktivity. �alej uvádza, 
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že absencia alebo redukcia pohybovej �innosti má za následok nepriaznivé 
ukazovatele komplexne zasahujúce všetky stránky osobnosti. Pohybovú 
aktivitu považuje za sú�as	 zdravého životného štýlu, za nástroj a prostrie-
dok udržiavania telesnej a duševnej rovnováhy (1999, s. 56). Liba (2000, s. 
34) sa vo svojej práci popri charakteristike zdravia a zdôraznení jeho vý-
znamu v živote �loveka sa venuje aj problematike významu pohybu v kon-
texte so zdravotnou prevenciou. Popri rodine za najvýznamnejší �inite� 
považuje pri výchove k zdraviu školu. Prezentuje názor, že v „novej škole“ 
by mali nadobudnú	 osobitný význam nové výchovné predmety – jedným z 
nich by mala by	 aj výchova k zdraviu. Zárove� uvádza, že výchova k 
zdraviu sa chápe ako ur�ujúci determinant prevencie, ako prostriedok 
optimalizácie výkonnosti, morfologickej, funk�nej a psychickej rovnováhy 
organizmu (Liba, 2000, s. 89). 

Zis	ovaním zdravotných názorov a postojov študentov a u�ite�ov sa vo 
svojich výskumoch zaoberala v SR Wiegerová (2004, 2005). Výskumy okrem 
iného potvrdili, že nie všetky školy sú dostato�ne informované o jednotlivých 
oblastiach zdravotnej výchovy. Za pozitívne však hodnotíme, že všetky sku-
piny opýtaných považujú cvi�enie za pozitívny prvok v spôsobe života.  

Problematikou denných režimov detí a mládeže a zastúpením pohybo-
vých aktivít v nich sa zaoberali Junger (2000), Medeková (1994, 1997), 
Majerský (2002), Trune�ková a i. (2003) a 
alší. Ich zistenia sú totožné s 
našimi poznatkami, že sa znižuje podiel pohybových aktivít v dennom 
režime detí všetkých vekových kategórií. Svoj podiel viny na tomto stave 
má nepodnetné rodinné prostredie pre šport a tiež školská telesná výchova, 
ktorá nie vždy plní plnohodnotne svoje ciele. 

Labudová – Antala (2005, s. 5–14) h�adajú a formulujú východiská k 
inovácii cie�a telesnej výchovy na strednej škole. Na základe analýzy 
sú�asného stavu vyu�ovania TV poukazujú na jeden negatívny jav, ktorým 
je množstvo necvi�iacich žiakov. Akceptujúc mnohé zahrani�né dokumen-
ty, prezentujú nové ciele s akcentom na zdravie. Prezentujú návrhy na ino-
váciu vyu�ovacieho procesu a východiská na kurikulárnu transformáciu 
vyu�ovania. Podobne ako na stredných i na základných školách sa výrazne 
zvyšuje percento necvi�iacich žiakov. Alarmujúce hodnoty boli výskumne 
zistené v jednotlivých regiónoch Slovenska (Slezák, 2005, Kršjaková, 
2005, Halmová-Šimonek-Kanásová, 2005). Popri zis	ovaní stavu sa autori 
zaoberali aj prí�inami tohto javu. Základnou prí�inou sú choroby a výrazná 
chorobnos	 a následná rekonvalescencia. Nemenej závažný je aj fakt, že o 
ur�ité pohybové aktivity žiaci nemajú záujem a preto sa im vyhýbajú.  

Podnety na inováciu u�ebných osnov telesnej výchovy na základných a 
stredných školách formulujú (Majerský a i., 2006, s. 2–7). Poskytujú 
kritický poh�ad na sú�asné osnovy. Nevytvorili sa nové UO, nako�ko sa 
predpokladlo, že sú�asné sa budú viac otvára	, rozširova	, alternalizova	, 
pluralizova	. Postupne to malo smerova	 k rámcovosti štátnych kurikúl a 
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úplnej samostatnosti škôl pri tvorbe. Šimonek (2006) formuluje východiská 
pre tvorbu alternatívnych kurikúl telesnej výchovy pre stredné školy na 
Slovensku. 

U�ite�a v eduka�nom procese vnímame ako subjekt, ktorý má významný 
participa�ný vplyv na formovanie osobnosti žiakov. Pri sú�asných zmenách 
v spolo�nosti sa menia a formujú aj jeho názory na aktuálne otázky. Záu-
jem o poznanie názorov, postojov i pocitov u�ite�a vnímame za sú�as	 na-
šej projektívnej práce. Považujeme zárove� za potrebné vedie	, ako vníma 
sú�asný spôsob života, aký má vz	ah k pohybu, jeho realizácii v rámci 
vlastného spôsobu života, ale i života svojej rodiny, školy ap.  

 

Cie	om nášho prieskumu je diagnostikova	 názory u�ite�ov a študentov 
u�ite�stva na preferované pojmy pohyb, zdravie a súvislosti medzi nimi v 
kontexte názorov na spôsob života sú�asnej spolo�nosti, rodiny a školy. 
Zárove� chceme identifikova	 prevažujúce charakteristiky uvedených 
pojmov a vnímanie ich spojenia. Zaujíma nás aj otázka ako sú študenti a 
u�itelia základnej školy stotožnení so sú�asným spôsobom života a ako 
vnímajú zdravie a potrebu pohybových aktivít.  
 

Ur�ili sme si nasledovné výskumné otázky:  
• Ako sú vnímané súvislosti medzi zdravím a pohybom?  
• Ako je vnímaný pohyb – pojem, jeho význam v spôsobe života a v 

škole? 
• Ako je vnímané zdravie – pojem, jeho význam v spôsobe života a v 

hodnotovom systéme? 
• Ako je hodnotený sú�asný spôsob života – spolo�nosti, rodiny, školy, 

vlastný? 
• Aké problémy identifikujú respondenti v sú�asnom spôsobe života? 

 

Výskumný súbor tvorili študenti (PdF UK Bratislava) posledného ro�-
níka štúdia popri zamestnaní zo študijných odborov U�ite�stvo pre 1. stu-
pe� základnej školy a Predškolská pedagogika (58 respondentov – žien). Išlo 
o zámerný výber – museli sp��a	 základné požiadavky: 
• študova	 v poslednom ro�níku štúdia na VŠ (ma	 absolvované kurzy zo 

Zdravotnej pedagogiky a telesnej výchovy) 
• študent u�ite�stva 1. stup�a ZŠ, alebo Predškolskej pedagogiky 
• u�i	 na 1. stupni ZŠ alebo v MŠ. 

 

Skúmanie názorov na ur�ité pojmy a javy možno realizova	 nieko�kými 
výskumnými metódami a technikami – dotazník, rozhovor, metóda slov-
ných asociácií, metóda pojmového mapovania, úvaha, esej a podobne. Esej 
je uvádzaná vo výkladových a terminologických slovníkoch ako literárny 
žáner výkladového slovného postupu. Jandová (spracované pod�a pred-
nášky Porubcovej) uvádza spolo�né charakteristiky a rozdiely medzi úva-
hou a esejou. Za spolo�né �rty považuje, že sú to subjektívno – objektívne 
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žánre, pisate� využíva svoje vnútro, používa výkladový slohový postup, 
prehodnocuje názor na všeobecne známu tému. Esej na rozdiel od úvahy 
vyžaduje predchádzajúce odborné vedomosti. Je koncep�ne uvo�nená (ne-
má úvod, jadro, záver). Možno priamo za�a	 problémom, možno ju kedy-
ko�vek ukon�i	. Nemusia sa využíva	 myšlienkové operácie. V odbornej 
eseji sa využívajú priame výrazové prostriedky. Vety môžu by	 rôzne. 
Pod�a slovníka pojmov (www.slovakradio.sk, http://sk.wikipedia.org ) sa 
esej vníma ako druh vecnej prózy, ktorá využíva aj umelecké prostriedky. 
Je duchaplne, živo a niekedy vtipne napísaný útvar na vedeckú tému alebo 
o aktuálnej otázke kultúrneho �i literárneho života, v ktorom autor vy-
jadruje svoj postoj. Z tohto poh�adu sme zvolili esej za vhodný prostriedok 
na získanie názorov a osobných postojov študentov a u�ite�ov na nami for-
mulovaný problém a otázky. Daný problém je pre nás vedeckou témou a 
zárove� ho považujeme za aktuálnu kultúrno – spolo�enskú otázku. 

Našim hlavným výskumným nástrojom pre zhromaž
ovanie dát bola 
teda študentská práca – ESEJ na tému „�lovek – pohyb – zdravie“. Použitý 
výskumný nástroj slúžil na zis	ovanie názorov na vnímanie vzájomných 
súvislostí medzi pojmami zdravie a pohyb, na vnímanie týchto pojmov ako 
takých a ich vnímanie v kontexte sú�asného spôsobu života. 

Administrácia (zadanie témy eseje) bola riešená prostredníctvom 3. 
osoby, ktorá bola nezaujatá k téme. Týmto sme sa snažili o elimináciu ov-
plyvnenia respondentov zo strany riešite�ov problematiky (vyu�ujúci pred-
mety zdravotnej pedagogiky a telesnej výchovy). Administrátor zadal 
úlohu – tému, objasnil požadovaný spôsob a rozsah spracovania a bližšie sa 
nevyjadroval k o�akávaniam. Respondenti boli vyzvaní k vyjadreniu vlast-
ných názorov z poh�adu pedagógov ako realizátorov eduka�ného procesu. 
Pri vo�be témy sme vychádzali z preštudovaných odborných prame�ov, z 
rozhovorov s odborníkmi z danej problematiky a vlastných zistení (na 
základe realizovaných výskumov, pozorovaním reality školy ap.). 

Realizácia zberu dát sa konala v januári 2007. Na spracovanie získaných 
dát sme následne použili obsahovú analýzu textu a 
alšie logické metódy. 
Po analýze textov esejí a jej zhodnotení sme získali ur�ité výsledky a odpo-
vede na naše výskumné otázky. Po celkovom vyhodnotení možno formulo-
va	 ur�ité závery. 
 
Otázka 1 – Vnímanie súvislostí medzi zdravím a pohybom. 

 

Spojenie pohybu a zdravia je u respondentov vo všeobecnosti vnímané 
ako tesné. Pohyb je vnímaný ako nevyhnutnos	 pre zdravie, ako liek pri-
�om je akcentovaná jeho preventívna funkcia. Potvrdzuje nám to naše úva-
hy formulované vo východiskách o zmysle a význame spojenia problema-
tiky zdravia a pohybu do jednej vzdelávacej oblasti a komplexnom formu-
lovaní projektovaného kurikula. 
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Otázka 2 – Vnímanie pohybu – jeho charakteristika, význam v spôsobe 
života i v škole. 

 

Pohyb je respondentmi vnímaný širokospektrálne a akcentujú jeho neza-
stupite�nos	 a dôležitos	 vo vývine a živote �loveka – nielen zdravého, ale 
aj chorého, postihnutého, handicapovaného. Považujú ho za prirodzenú a 
neoddelite�nú sú�as	 života, základnú podmienku zdravého života, za 
ukazovate� zdravého vývinu �loveka, za najprirodzenejšiu a najelementár-
nejšiu funkciu tela. Konštatujeme, že takéto vnímanie pohybu je správne a 
je zárove� prvým krokom k následnej aplikácii širokého spektra pohybo-
vých aktivít v školskej edukácii. 
 
Otázka 3 – Vnímanie zdravia – jeho charakteristika, význam v spôsobe 
života a v hodnotovom systéme �loveka. 

 

Zdravie je respondentmi považované podobne ako pohyb za základnú 
podmienku spokojného a š	astného života. Je spájané so zdravou stravou, 
pitným režimom a dostatkom pohybu na �erstvom vzduchu. V hodnotovom 
systéme ho umiest�ujú zvä�ša na prvé miesto. Akcentujú výroky typu – 
zdravie má �lovek len jedno, zdravie si treba chráni	 a upev�ova	, každý je 
strojcom svojho zdravia. Konštatujeme, že vnímanie zdravia ako najvyššej 
hodnoty a potreba aktívneho prístupu k nemu je dobrým východiskom aj 
pri aplikácii týchto myšlienok do pedagogickej praxe a života školy. 
 
Otázka 4 – Hodnotenie sú�asného spôsobu života – spolo�nosti, rodiny, 
školy, vlastného. 

 

V odpovediach evidujeme kritiku sú�asného spôsobu života a konštatova-
nie, že sú�asný život je život v strese a nervozite a dominantná orientácia je na 
hmotné zabezpe�enie. Je teda hodnotený respondentmi ako nie zdravý a 
správny. Ani sú�asná rodina a jej spôsob života pod�a názorov respondentov 
nevytvára dostato�ne podnetné prostredie pre zdravý spôsob života. Len ur�itá 
�as	 populácie akceptuje šport ako životný trend a zara
uje ho vedome do 
svojho životného štýlu v záujme upevnenia si svojho zdravia. Podobne ako 
rodina ani škola nie je v tomto oh�ade príkladom, pretože akcentuje psychickú 
zá	až žiakov a na strane druhej poskytuje málo fyzických stimulov. Pri hod-
notení vlastného spôsobu života sa respondenti odvolávajú na nedostatok �asu 
a finan�nú náro�nos	 vo�no�asových aktivít. Evidujeme však minimálne 
uvedomenie si skuto�nosti, že treba za�a	 od seba a prekona	 napríklad leni-
vos	, pohodlnos	 a osvojené si stereotypy.  
 
Otázka 5 – Identifikácia problémov v sú�asnom spôsobe života. 

 

Táto otázka úzko súvisí s predchádzajúcou. Prí�iny sú identifikované 
hlavne ako vplyv výdobytkov vedy a techniky na život �loveka, �o spôso-
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buje obmedzenie pohybu a nárast civiliza�ných ochorení a spolo�ensky ne-
žiadúcich javov.  

 

Záverom môžeme konštatova	, že z výpovedí je zrejmý kritický poh�ad na 
triádu „�lovek – zdravie – pohyb“. Sú�asný spôsob života nehodnotia ako 
správny a zdravý. Respondenti si však v plnej miere uvedomujú význam a po-
trebu starostlivosti o svoje zdravie, akcentujú nevyhnutnos	 pohybu a po-
važujú ho za významný �inite� prevencie a sú�as	 zdravého spôsobu života.  
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STOJÍ ESTETICKÁ A CITOVÁ VÝCHOVA 
NA OKRAJI ZÁJMU? 

Radovan Rybá� 

Anotace: Úvaha o významu a funkci estetické a citové výchovy pro vývoj 
osobnosti mladého �lov�ka. Charakteristika n�kterých negativních rys� sou-
�asného života a školské praxe. 
 
Abstract: A reflection about the meaning and function of aesthetical and emo-
tional education for the development of a young person. The characterization 
of several negative features of the contemporary life and educational practice. 

 
Motto 

,,Kdykoli jsem se pono�il do knih o estetice, m�l jsem 
nep�íjemný dojem, že �tu díla astronom�, kte�í se nikdy 
nepodívali na hv�zdy. Chci tím �íci, že psali o poezii, jako 
by poezie byla úkolem a ne tím, �ím skute�n� je: vášní a 
radostí. (Po p�e�tení n�jakého odborného pojednání o 
estetice nebo um�ní)… Uctiv� p�ijmeme definici a hledáme 
n�co jiného. Hledáme poezii, hledáme život“.  

Jorge Louis Borges: Ars poetica 

 
Racionalistické tendence ve vzd�lávání 

 

Dosavadní školská praxe vidí svoji hlavní úlohu stále v tom, že všt�-
puje žák�m poznatky, že se soust�e
uje na vzd�lávání rozumu, myšlení, 
pam�ti a že v podstat� zanedbává rozvoj ostatních složek osobnosti mla-
dého �lov�ka, hlavn� cit� a imaginace. P�í�iny tohoto jednostranného chá-
pání školského vzd�lávání jsou jednak v tom, že odráží celkový západo-
evropský myšlenkový vývoj, jednak v tom, že historicky existuje systém 
vzd�lávání v podob� institucionalizované výchovy (sorv. Uher 1971). 

D�vod d�sledného zd	raz�ování rozumového vzd�lávání spo�ívá také 
v pot�eb� vybavit mládež co nejv�tším množstvím poznatk�, aby se tzv. co 
nejvíce uplatnila v zam�stnání. Rozvoj v�dy a techniky tla�í na školu, aby 
p�ipravovala žáky výhradn� pro výkon profese. Vyu�ování jako výhradní 
p�sobení na rozum žáka nevzd�lává v celé ší�i jeho osobnosti, ale spíše 
klade jednostranný d�raz na deklamaci v�domostí a na pasivní osvojování 
poznatk�.  
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Škola by podle sou�asných poznatk	 a pot�eb m�la studenty oriento-
vat na celostní poznávání a zažívání sv�ta �i života, na vzd�lávání rozu-
mové ve spojení s emocionálním prožitkem a tvo�ivou �inností. 

Vyu�ování jako pouhé sd�lování poznatk� u�itelem je dnes již p�ekona-
ným prost�edkem výchovy mládeže. Pouhá reprodukce nau�ených v�t ne-
m�že být dosta�ujícím výsledkem celého výchovného procesu. V nové 
koncepci výuky by se však m�lo p�estat u�it pouze ,,o tom“, ale m�lo za�ít 
u�it ,,p�ímo to“ a ,,jak“. P�evaha dosud formalisticky chápaného vyu�ování 
vzdaluje školu od praxe i od života. 

Tradice pozitivistického scientismu, která se tak úsp�šn� zabydlela v 
naší škole, dává rozhodující slovo v poznávacím procesu holým fakt�m 
p�írodních v�d na úkor filozofického myšlení a citových kvalit. Argu-
menty ze strany tzv. tvrdých v�d se zpravidla aplikují i na oblast v�d huma-
nitních výlu�n� kvantitativní m��ítka a vycházejí z kauzáln� mechanistic-
kého myšlení. Kvalitativní symbolický obsah v�d o �lov�ku však nelze 
m��it kvantitativními m��ítky. 

Navíc i moderní stát si za�al více cenit jako ob�ana p�írodov�dce nebo 
technika než humanitn� vzd�laného u�ence, filosofa, um�lce �i u�itele. P�í-
rodov�dec �i technik svoji �inností jednak více p�ispívají k posílení moci 
státu nejen nad p�írodou, ale i nad lidmi, a jednak v�tšinou nekladou vlád� 
znepokojivé otázky. 

Spor mezi racionalistickým (pragmatickým) a humanistickým (celost-
ním) pojetím školské výchovy se táhne celé d�jiny školství nejen u nás, ale i 
v celé Evrop� a trvá až dodnes. Ve výchovné praxi je t�eba striktn� rozlišovat 
mezi pojmy rozumovost ve smyslu studené racionality, a rozumnost, tj. 
racionality obohacené o ,,h�ejivé lidské srdce“, o etickou dimenzi. 

P�ekonání plochého, �ist� racionalistického pojetí výchovy je možné 
pouze tím, že do vzd�lávacího procesu v�leníme takové prvky, které jsou 
d�ležité pro vývoj harmonické osobnosti žáka. Ukazuje se proto jako stále 
více pot�ebné op�tovné zavedení citové výchovy do škol. 
 
Problematika citové výchovy 

 

P�i vzniku jakýchkoliv negativních jev� u d�tí a mládeže je v�tšinovým 
mín�ním spole�nosti dávána hlavní vina škole (srov. Uher 1971). U�itelé 
jsou hned obvi�ování ze zanedbávání základních výchovných povinností i 
z toho, že svým p�sobením p�ispívají k v�tší citové labilnosti svých studen-
t�. Je však v	bec možné lidskou emocionalitu a city n�jak vychovávat? 
Nevznikají city a emoce jako d�sledek p�ísn� individuálního vývoje dít�te 
zcela spontánn�, bez jakéhokoliv vn�jšího vlivu? Je v�bec možné hovo�it o 
p�ípadné kultivaci citových prožitk� a reakcí u �lov�ka? A jak v�bec cito-
vou výchovu za�lenit do školského systému? Citová výchova, která byla i 
u nás promýšlena již v šedesátých letech minulého století, se v praxi vždy 
zakládala na výchov� estetické a etické, resp. univerzáln� kulturní. 
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Citová (emocionální) výchova je zam��ena na vyvolávání a kultivaci 
cit�, aby se staly konstitu�ní stránkou každodenního života �lov�ka. Pro-
blematika emocí a citového života je ovšem velice složitá a stále úpln� 
neprobádaná. O psychologických dopadech emocí se odpradávna horliv� 
diskutuje v odborné i laické ve�ejnosti. Je to zp�sobeno tím, že existuje 
rozmanitá škála emocionálních stav� a nikde jinde se tak výrazn� neproje-
vují specifické kvality subjektu. Z pedagogického pohledu je t�eba se o city 
zajímat v celé jejich ší�i. Je neoddiskutovatelné, že city mají ve výchov� 
d�ležité a nezastupitelné místo.  

Pedagogická zkoumání lidské emocionality musí vycházet z dobré 
znalosti �lov�ka obecn�, hojn� využívat poznatk� nap�. z filosofické antro-
pologie. Zde se n�kdy setkáváme s tradi�ním dualistickým chápáním osob-
nosti �lov�ka, kde všechno t�lesné bývá považováno za n�co nižšího, než 
to, co se týká idejí nebo duchovních hodnot. Odtud se n�kdy hovo�í o tzv. 
vyšších citech: estetických, intelektuálních, etických atp. 

O skute�ném významu a funkcích cit	 v život� �lov�ka se n�kdy vedou 
r�zné spory, nap�. zda jsou city pro �lov�ka spíše rušivým a škodlivým prv-
kem, nebo zda pro n�j mají neoby�ejn� kladný význam. Odpov�di na tuto 
otázku se v�tšinou liší podle individuálního bytostného založení hodnoti-
tele. Zda se jedná o typ �lov�ka s p�evahou racionálního a logického usuzo-
vání, nebo naopak zase s p�evahou emocionálního a intuitivního založení. 

V emocionální oblasti hrají d�ležitou roli city vyvolané p	sobením 
um�leckého díla, resp. jeho prožitku. Um�lecký zážitek vyvolává nejen 
nový pohled na um�lecky ztvárn�nou skute�nost, ale zakládá na pozitivní 
zm�n� ve vztahu �lov�ka nejen k sob� samotnému, ale i ke svému okolí a v 
jeho vztazích k lidem v�bec. Vzniká zde celý �et�zec vzájemn� se podmi-
�ujících emocí, jež vyvolávají nové životní motivace i estetické pot�eby 
(Uher 1971). 

Kvalita cit	 úzce souvisí s celkovým vývojem duševního života �lov�-
ka. Jde tu o spojité nádoby specifického založení osobnosti �lov�ka. Zcela 
objasnit p�í�iny citových hnutí lidí je však úkol z�ejm� nesplnitelný, vždy 
zde totiž z�stává velký prostor pro spekulace a tajemství. Proto se zdá 
úsp�šná citová výchova jako jeden z nejobtížn�jších úkol� integrální vý-
chovné �innosti, která ovšem nezná žádný algoritmus v podob� osv�d�ené 
metodiky ani ú�elov� operativního myšlení. 

Obecná lidská zkušenost p�ikládá ve výchov� cit� nejv�tší úlohu vedle 
rodiny práv� škole. Spole�n� s rodinným zázemím se i škola významn� po-
dílí na formování emocionální stability a kreativního zužitkování citovosti. 
Spole�ensky i subjektivn� žádoucí uspokojení citových vzruch� a emocio-
nálních podn�t� pat�í k základním fyziologickým pot�ebám �lov�ka, pro-
sp�šným pro jeho celkový zdravotní stav. I když se základy citového 
života utvá�ejí pom�rn� brzy, již v raném v�ku dít�te, další p	sobení ve 
školním prost�edí není zanedbatelné pro dotvo�ení výsledné charakteristi-
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ky dosp�lého �lov�ka. Student dor�stající v kultivovaném a esteticky pod-
n�cujícím prost�edí školy se postupn� nau�í rozum�t a zvládat svoje citová 
vzrušení. Každý vn�jší, expresivní projev mladistvých je analogickým od-
razem niterného, citového života. 

Pozitivní emocionální vztahy ke sv�tu, v�cem a lidem tvo�í základ 
etických a estetických hodnot. Nevznikají však sami od sebe, ale teprve v 
d�sledku promyšlené a cílené citové a estetické výchovy. I na tomto úseku 
v�d�ní není pot�eba vymýšlet nic p�evratn� nového, ale sta�í pouze oprášit 
Komenského myšlenku o škole jako o ,,díln� lidskosti“. Citovost �lov�ka 
není projevem n�jaké slabosti, ale naopak je jeho p�irozenou vlastností, 
která p�ináší i žádoucí výsledky v osobním i spole�enském život�. 
 
Rozpory moderního v�ku 

 

Žijeme v dob�, která je p�íliš hektická, zahlcená informacemi a ,,stude-
ná“ (Buchová 2000). V naší technokratické dob� ve spole�nosti dominu-
je racionalistická výchova a pragmatický p�ístup. Rozcházíme se s hod-
notami i ideály minulých dob a máme smrtelnou úzkost z budoucnosti. 
Nemáme pro samotnou ekonomickou efektivitu naší �innosti a života �as, 
ani na nic obecn� prosp�šného.  

Ubývá nám fantazie, lásky i vnímavosti pro krásu v�bec. Slepá víra 
n�kterých lidí v ,,�isté“ myšlení, rozumovost a formální jazyk logiky je vel-
mi ošidná. Naše doba je siln� poznamenaná rozporem mezi v�dou a lidst-
vím. Už od dob osvícenství a p�edevším od nástupu pozitivismu se v�da 
stáhla do jakéhosi ,,božského azylu“, a co je nejd�ležit�jší a nejsmutn�jší, 
odtrhla se i od humanity (Graham 2000). 

Nadvláda v�dy a techniky v devatenáctém a dvacátém století postupn� 
degradovala �lov�ka do role nicotné sou�ástky obrovského sociálního stro-
je. Velkou m�rou k tomuto stavu p�isp�ly r�zné teorie a metodologické po-
stupy, které redukovaly iracionální ,,tajemství“ lidské duše na kvantitativn� 
m��itelné veli�iny. 

Náš život se za�al �ídit logikou stroje. Cílem lidského života se stalo 
optimáln� fungovat a konzumovat, což u v�tšiny lidí vede k tzv. p�ed-
m�tnému intelektu, který manipuluje i s lidmi jako s v�cmi, nebo	 jedinými 
svatými hodnotami se pro n�j staly zisk, majetek a moc. Vzniká tak jakýsi 
�lov�k-robot, vyzna�ující se zakrn�lou emocionalitou a zbožn�ním techno-
kratického �ešení �ehokoliv. Tento nový typ �lov�ka je však zárove� ,,vel-
kým dít�tem“, které jedná �asto lehkomysln� a nebezpe�n�, nebo	 je p�e-
vážn� otrokem svých vášní, je rozmazlené, sobecké, rodi��m odcizené i 
násilnické. 

Proto již koncem devatenáctého století vzniká jako protiváha této ten-
denci iracionalistická a ve dvacátém století i existencialistická filosofie. 
Již Sören Aabye Kierkegaard si položil otázku: má-li mít v�da p�ednost 
p�ed životem. V existencialistické filosofii tak již �lov�k nefiguruje jako 
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n�jaký ,,nestranný“ v�decký pozorovatel, ale jako zosobn�né ,,Já“ ve své 
pomíjivosti i slabosti… Tento �lov�k hledá onen pomyslný stálý bod, na 
který by mohl zav�sit svoji lidskou úzkost a strach. 

Na pomoc �lov�ku p�ichází um�ní, které m�že práv� vyjád�it i to, co je 
mimo dosah v�dy i samotné filosofie, vyjád�it ty nejtemn�jší stránky života a 
všechny jeho nejistoty a pochybnosti o Bohu, osudu, smyslu života, lásce a 
nad�ji… 

Práv� um�ní se nikdy nesnažilo od sebe odd�lovat racionální od ira-
cionálního, citovost od intelektu, sen od reality. Snaha všechno racionál-
n� vysv�tlovat má punc oné pozitivistické mentality, nezú�astn�n� popisu-
jící okolní skute�nost, která je tak typická pro moderní dobu.  

Je jisté, že pokrok ve v�d� a technice nejde vždy ruku v ruce s r�stem kul-
turnosti, ale �asto vede spíše k úpadku zájmu o skute�né hodnoty a všeobecné 
v�d�ní v�bec. Je t�eba ud�lat n�co pro to, aby se život nestal pouze zastává-
ním funkcí, vyd�láváním pen�z a ú�elovým chováním �i utilitárním konáním. 

 
Otázky estetické výchovy 

 

Estetická výchova jako jedna z dimenzí výchovy má své nezam�nitelné 
místo vedle výchovy rozumové, mravní a t�lesné. Pokud má výchova sm�-
�ovat k všestrannému rozvoji lidské osobnosti, je nevyhnutelné, aby 
zahrnovala všechny tyto oblasti. 

V historii pedagogiky, jako v�dy obecn� se zabývající výchovou, zaují-
mala v minulosti estetická výchova r�zné postavení a m�la r�zné podoby. 
Vždy však byla chápána jako d�ležitá sou�ást harmonické výchovy osob-
nosti, a to již od antiky. R�zné pedagogické sm�ry p�edstavovaly také r�z-
ná pojetí estetické složky výchovy. Bu
 ji kladly na první místo, nebo ji 
naopak braly jako okrajovou sou�ást výchovy (J�va 1995). 

 R	znost koncepcí znamená také odlišné chápání smyslu estetické vý-
chovy. Na jedné stran� je smysl spat�ován v poznání um�leckých d�l a v tvo-
�ivosti, na stran� druhé je kladen d�raz na estetiku mimoum�leckých oblastí a 
r�zných lidských aktivit; na jedné stran� stojí racionalizace p�ístupu k um�ní a 
kráse, na stran� druhé založení estetické výchovy na citech a v�li.  

 V sou�asnosti existuje vedle sebe celá �ada názor	 na p�edm�t a cíle 
estetické výchovy. P�esto bývá v�tšinou chápána jako soustavná a cílev�-
domá výchova estetických cit� a um�leckého vzd�lávání, které p�sobí na 
celkový rozvoj osobnosti �lov�ka. 

Estetická výchova jako výchovný p�edm�t má usilovat o odstran�ní 
povrchního vnímání i myšlení; m�la by pomáhat p�stovat kritický úsudek, 
nebo	 zahrnuje poznávací a hodnotící schopnosti; má rovn�ž podn�covat a 
kultivovat lidské zájmy a pot�eby. 

Naopak ztráta zájmu o estetiku (esteti�no) bývá dnes �asto pod tíhou od-
bornosti �i n�jaké profesní specializace nebo také vlivu siln� racionálního 
�i pragmatického prost�edí. Prožitek esteti�na je však pro plný a hodnotný 
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život nezbytný, nebo	 pokud není uspokojen, za�íná �lov�k citov� a vnit�n� 
chátrat �i reziv�t, propadat nihilismu, ztrácí radosti a smysl života, nastává 
až rozklad vnit�ní harmonie. A tak chce-li �lov�k být harmonickou bytostí, 
m�l by usilovat o vše p�irozené a rozumné, aby všechny jeho základní 
vztahy ke skute�nosti, tj. praktický, teoretický i estetický byly vzájemn� 
propojeny a v rovnováze.  

Celé d�jiny estetického myšlení m�žeme ve velké stru�nosti a zjedno-
dušení na p�íkladu z �ecké antiky pojednat jako polaritu dvou základních 
p�ístup�: platónského a prótagorovského. 

Platónský p�ístup si v estetickém myšlení bere vzor z oblasti duchovní, 
hledá božskou podstatu sv�ta, touží po absolutnu, harmonickém klidu, 
trvalosti m��ítek a snaží se vid�t v�ci tak, jak by m�ly ideáln� být. 

Zatímco prótagorovský p�ístup vychází ze skepse, z rezignace na obec-
n� platné normy a ideály, tíhne k relativismu, za vzor si bere každodenní 
praxi, to, jak v�ci fungují a jak se v konkrétní situaci osv�d�ují. 

Podle vlastního bytostného založení (idealistického �i pragmatického) 
tíhneme bu
 k jednomu, nebo k druhému pólu a veškeré otázky a odpov�di 
vidíme v jejich zorném poli. 

V souvislosti s estetickou výchovou si m	žeme položit celou �adu 
závažných otázek. Nap�.: Jaké je její postavení v rámci našeho vzd�láva-
cího systému? Má estetická výchova jako samostatný p�edm�t ve školní 
výuce v�bec n�jaký smysl? Jak vybírat tematické celky a okruhy pro její 
p�edm�t a na co se p�i jejich výb�ru zam��it? Pro� vlastn� rozvíjet u žák� 
estetické cít�ní? Nesta�í vedení v rodinách? 

 
Estetická výchova v rámci našeho vzd�lávacího systému 

 

Její postavení je dáno tím, jak chápeme její p�edm�t a cíl. Jestli pod její 
hlavi�kou budeme vid�t jenom tzv. esteticko-výchovné p�edm�ty (vý-
tvarnou, hudební a literární výchovu), nebo ji budeme pojímat jako samo-
statný, teoreticko-empirický p�edm�t, v�nující se témat�m spole�ensko-
v�dní disciplíny: estetiky. V prvním p�ípad� bývá zastoupena jako volitelný 
p�edm�t ve výuce na st�edních i základních školách, ve druhém p�ípad� jde 
pouze o výjime�ný p�ípad. 

Estetická výchova jako samostatný p�edm�t z�ejm� zatím nemá v 
našich u�ebních plánech místo a jak je patrno i z Rámcového a vzd�lávací-
ho programu je v n�m op�t zastoupena pouze tzv. klasickými výchovami: 
výtvarnou, hudební a literární. Jako samostatný p�edm�t by mohla z�ejm� 
p�sobit jen v rámci Základ� spole�enských v�d na st�ední škole. 

P�i hodnocení kulturnosti naší spole�nosti se �asto m�žeme setkat s 
názorem, že ze spole�nosti lidí s duší stáváme se jen sdružením spot�e-
bitel	. A tak si musíme položit i otázku: Nezúžily se naše hodnoty jen na 
ty spot�ební? A nebereme dnes krásu a um�ní jen jako spot�ební zboží? P�i-
tom se dnes paradoxn� vše hodnotí zejména podle svého vzhledu, z krásy 
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(esteti�na) se ale stává komer�ní (neautentická) záležitost. Estetika slouží 
skrze reklamu, média, politiku, obchod atp., k manipulaci s lidskými poci-
ty i v	lí. Náš vztah ke kráse a estetice tak zm�nil svoji podobu i smysl. 

Estetická výchova p�edevším v rámci výuky na školách by m�la 
osv�tlovat mladým lidem, jak p�istupovat k estetickým jev�m v každoden-
ním život�, aby se nestali t�mi lehce manipulovatelnými spot�ebiteli; m�la 
by tedy rozvíjet jejich hlubší smysl pro krásno, které by objevovali jak v 
um�ní, tak i v mimoum�leckých jevech. Estetická výchova jako samo-
statný p�edm�t by m�la p�edevším u student� rozvíjet kulturní návyky a 
p�stovat smysl pro krásu všude a ve všem, tím už p�esahuje p�edm�t tzv. 
esteticko-výchovných p�edm�t� až do sféry etiky a morálních hodnot. 

 
Problémy sou�asného postmoderního relativismu vzor	 a hodnot 

 

Dnešní estetika, v níž p�estaly platit jakékoliv kánony, se stala rejdišt�m 
všemožných spekulací obchodník�. A tak se n�kdy v zájmu katarze nebo 
naivní víry v triádu základních životních hodnot, víry v pravdu, dobro a 
krásu, pátráme po tom, co je vlastn� v dnešním sv�t� v oblasti estetiky i 
um�ní hodnotného, tj. nad�asového a trvanlivého. Tato otázka není v sou-
�asnosti obvyklá, ani oblíbená, ale v dnešní, tak nep�ehledné a hodnotov� 
neutrální situaci, je však zcela legitimní.  

Hlavním úkolem n�jaké smysluplné estetiky by m�lo být vysv�tlení 
hodnoty a významu estetiky a um�ní pro jedince i spole�nost. Poznání 
�ehokoliv m�že být úsp�šné jen tehdy, pokud dokáže ur�it, co je 
významné, a vysv�tlit, pro� to platí za hodnotné. Každý odpov�dný tv�rce 
n�jakých hodnot v�etn� osoby u�itele si musí položit zásadní otázku, zda 
jeho po�ínání je v souladu s jeho morálním v�domím a s humanismem 
civilizované spole�nosti. 

Kde však leží skute�né hranice p�ípustného a nep�ípustného v um�ní 
a estetice? Kdy se tv�r�í svoboda zvrhává ve spole�enské zlo (Studený 
1999)? Kritická mez leží v tom, když n�jaký autor sv�j tv�r�í po�in kon-
struuje bu
 jako p�ísp�vek k analýze p�í�in n�jaké spole�enské bariéry �i 
zla, nebo se pouze rozhodl zobrazením n�jakého sociálního zla bavit nebo 
získat pro sebe finan�ní prosp�ch. V tomto p�ípad� nem�že jít o tv�r�í 
práci v pravém slova smyslu, ale pouze o parazitování na pokleslosti �i 
omezenosti vkusu jisté �ásti publika.  

Tento problém také souvisí s výchozím p�ístupem k tvorb� u dvou ty-
p� autor�. Tradi�ní typ autora, který kulminoval ve st�edov�ku, nesm��u-
je k prosazení sebe sama, jeho dílo není primárn� prost�edkem subjektivní 
realizace. Snaží se spíše vyjád�it nadosobní �ád �i zákonitost. Naproti tomu 
moderní typ autora p�edstavuje práv� posun k výhradní seberealizaci, k 
vyjad�ování sebe sama bez jakýchkoliv zábran �i tabu. Ve jménu svobody a 
originality je �asto zastín�n mravní horizont tvorby. Odpov�dný tv�rce 
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však vždy domýšlí i možný dopad svého díla na okolí. Vzniká zde poptáv-
ka po tzv. estetickém imperativu. 

Estetický imperativ veškeré tv	r�í �innosti na základ� inspirace kate-
gorickým imperativem n�mecké osvícenského filozofa Immanuela Kanta 
by mohl znít asi takto: ,,Tvo� tak, aby tvé dílo napomáhalo k lidství v to-
b� i v druhých osobách! Tv�j talent je ú�el sám o sob�, nedopus�, aby se 
zm�nil v prost�edek, který lze libovoln� užívat k jakýmkoli cíl	m“ 
(Studený 1999, s. 18).  

Dnes, kdy se v celém našem život� prosadily nemilosrdné zákony trhu, 
je tento imperativ obzvlášt� pot�ebný. V sou�asnosti se v lidské spole�nosti 
totiž hraje nová hra, zvaná taxofilie neboli záliba v t�íd�ní a oce�ování 
všech v�cí. Na tomto základ� jsou potom složit� propracována a zna�n� vy-
konstruována i pravidla krásy. Ale co je krása ve skute�nosti nikdo neví. 

V souvislosti s tím se i z obchodních d�vod� intelektuáln� zd�vod�uje 
ký�, který nad um�ním vít�zí na všech frontách. Celý náš dnešní život se 
tak postupn� stává ký�ovitý (neautentický, vnit�n� nepravdivý). V lidské 
taxonomické h�e jsou potom um�lecká díla a estetické hodnoty oce�ová-
ny podle aktuální poptávky na trhu, nikoliv podle své skute�né hodnoty. 
Lidé, kte�í si nev�dí rady s um�ním, s jeho významem a skute�nou hodno-
tou, poznáme podle toho, že se vždy nejprve ptají: na kolik pen�z je ur�itá 
v�c cen�na. 

Sou�asný tv	rce v�tšinou bohužel pouze reaguje na spot�ebitelskou po-
ptávku vst�ícnou nabídkou komer�ního díla. Skute�ný tv	rce by však 
nem�l podléhat vidin� krátkodobého úsp�chu �i zisku na úkor ústupu od 
závažnosti idejí a od estetických a etických kvalit. 

V�domí zodpov�dnosti by m�lo dnes být jak na stran� tv�rce, tak p�í-
jemce díla nebo n�jakých duchovních hodnot Zodpov�dná spot�ebitelská 
poptávka je nástrojem, jímž mohou sami p�íjemci ve svých tržních rolích 
zásadn� ovlivnit morální kvalitu soudobé um�lecké �i kulturní produkce. Je 
n�kdy t�žké si p�iznat vlastní zodpov�dnost za stav obecných v�cí, ale ve 
vlastním zájmu bychom si m�li uv�domit, jak d�ležitou roli p�i výb�ru 
um�leckých artefakt� a estetických hodnot máme my sami jako jejich 
p�íjemci. 

M�li bychom si dokázat �íct: Tak tohle já podporovat nebudu, pro-
tože jsem zastáncem lidství a humanity, a tohle je proti nim, tudíž i proti 
mn� samotnému… Nejlepším vysv�tlením hodnoty um�ní je, jakým zp	-
sobem p�ispívá k lidskému poznání (Graham 2000). A a	 se styl nebo 
forma um�ní a estetiky liší s každou novou kulturn� historickou epochou 
nebo od jedné spole�nosti ke druhé, musejí vždy obecn� prospívat životu 
a lidem. 
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REÁLNÁ VYBAVENOST ABSOLVENTA ZŠ K PÉ�I O 
ŽIVOTNÍ PROST�EDÍ 

Hana Horká, Zden�k Hromádka 

Anotace: V podmínkách �eské školy se realizují mezioborové souvislosti a 
integrace poznání nejen ve vzd�lávacích oblastech, ale i v pr��ezových téma-
tech. Mezi n� náleží environmentální výchova, která sm��uje k osvojování 
kompetencí ve prosp�ch ochrany životního prost�edí a princip� udržitelného 
rozvoje. Ekologická gramotnost se stává p�edm�tem zkoumání a její úrove� je 
ozna�ována jako základní indikátor úsp�šnosti environmentální výchovy. Ve 
stati jsou prezentovány výsledky výzkumného šet�ení zam��eného zejména na 
úrove� orientace žák� v pojmech a vztazích z environmentální oblasti nap�í� 
vzd�lávacími oblastmi. Poukazováním na oblasti, v nichž jsou žáci neúsp�šní, 
chceme upozornit na chronicky nízkou ú�innost environmentální výchovy na 
školách. V záv�ru stati nazna�ujeme nové možnosti, které školám skýtají 
školní vzd�lávací programy. 
 
Abstract: This paper presents results of an investigation focused primarily on 
the level of pupils´ awareness of terms and relationships in the environmental 
area across subject areas. Among them there is environmental education 
aiming at acquiring competences in favour of environment preservation and 
the principles of sustainable development. Ecological literacy becomes the 
subject of an investigation and its level is defined as the basic indicator of en-
vironmental education success. The paper presents results of an investigation 
aimed chiefly at the level of pupils´ awareness of terms and relationships in 
the environmental area across the curriculum. By referring to the areas in 
which pupils are unsuccessful we intend to draw attention to the continuously 
low effectiveness of environmental education at schools. In the final part we 
indicate new possibilities offered by school educational programmes.  

 
 
V souvislosti s probíhající kurikulární reformou v �eském školství je v�no-

vána náležitá pozornost environmentální výchov� (EV). Rámcový vzd�lávací 
program pro základní vzd�lávání (RVP ZV) jasn� vymezuje tematické okruhy 
a p�ínos pr��ezového tématu k rozvoji osobnosti žáka v rovin� v�domostí, do-
vedností, schopností, postoj� a hodnot. Sm��uje k utvá�ení integrovaného po-
hledu tím, že propojuje, rozši�uje, upev�uje a systematizuje kompetence, zís-
kané v jednotlivých vzd�lávacích oblastech. Ty p�edstavují dosta�ující výcho-
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disko pro utvá�ení ekologické gramotnosti (ekogramotnosti44). Její úrove� je 
považována za základní indikátor úsp�šnosti environmentální výchovy.  

Zaznamenali jsme n�které pokusy o zjiš	ování role školy p�i rozvíjení eko-
gramotnosti. V �eské republice prob�hl v roce 2001 „Výzkum ekogramotnos-
ti“ žák� základních a st�edních škol pro Ministerstvo školství (Kulich, 
Dobiášová. a kol., 2003) k posouzení úrovn� znalostí a postoj� žák� a studen-
t� v oblasti životního prost�edí a udržitelného rozvoje, jejich vývoje v pr�b�hu 
školního vzd�lávání a vlivu cílené ekologické výchovy na znalosti, dovednosti 
a postoje. V roce 2006 byly publikovány výsledky výzkumu odcizování �lo-
v�ka p�írod� (Strej�ková, 2006), jehož sou�ástí byl výzkum antropocen-
trických a biocentrických postoj� k p�írod� v �eské populaci (Fran�k, 2006).  

S v�domím jistých limit� posuzování úrovn� ekogramotnosti jsme se 
rozhodli realizovat výzkumné šet�ení, které sleduje orientaci žák	 v základ-
ních environmentálních pojmech, v environmentální realit� v širších sou-
vislostech; schopnost kauzální interpretace proces	 v biosfé�e a procesy 
spojené se zásahy �lov�ka do krajiny. Bereme v úvahu, že n�kte�í auto�i 
upozor�ují na negativní vztah mezi znalostmi a chováním (nap�. de Haan 
1993, Pfligersdorffer, 1993), poznatky prý nejsou v žádném zásadním vztahu 
k uv�dom�losti v��i prost�edí. 45 I když respektujeme, že poznatky mohou 
získat u žáka r�zné významové interpretace a valence, ovliv�ující úrove� od-
pov�dnosti ve vztahu k životnímu prost�edí, chápeme neznalost jako význam-
nou p�í�inu nep�im��ených zásah� �lov�ka do životního prost�edí.  

 
Zjiš�ování reálné vybavenosti absolventa základní školy k pé�i o 
životní prost�edí  
 
Metodika výzkumu 

 

Soubor tvo�ilo 268 žák� (182 – 8. ro�ník, 86 – 9. ro�ník) ze 6 brn�ns-
kých základních škol, 138 dívek; 126 chlapc�; 4 – neodpov�d�li. 

Jako výzkumný nástroj byl použit didaktický test, který byl vytvo�en na 
základ� reflexe obsahu environmentální výchovy, výhradn� výstup� v rovi-

                                           
44 Ekogramotností (ekologickou gramotností) rozumíme ve shod� s J. Ne�asem (2007) 

„ur�ité v�d�ní o p�írod� a jejím fungování a zp�sob myšlení zam��ený na hledání 
souvislostí a vnímání proces�, osvojení ur�itých návyk� a p�ijetí vzorc� chování v 
souladu se zájmem p�írody jako celku (v�etn� �lov�ka) a hluboké prožití vlastní 
sounáležitosti k celku p�írody v�etn� uv�dom�ní si vlastních možností a závislosti na 
okolí v širším slova smyslu“. 

45 G. de Haan (1993, s. 34) uvádí, že se „mýlil ten, kdo o�ekával možnost dosažení zm�ny v 
uv�dom�losti u d�tí, mládeže a dosp�lých vzhledem k prost�edí v rámci aktuáln� 
rozší�ených forem vzd�lání o životním prost�edí pomocí zp�ístupn�ní tzv. faktor�, 
zvýšením objemu poznatk� o kyselých deštích, smogu, ozónové dí�e, skleníkovém efektu, 
zákonech na ochranu zví�at, odpadovém hospodá�ství apod.„ Chování je vždy výsledkem 
dohod a konvencí v kultu�e, resp. subkultu�e, v níž se dít� pohybuje.  
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n� kognitivní46. Položky odrážejí pr��ezový charakter environmentální vý-
chovy, tedy pestrost témat, prezentovaných v jednotlivých vyu�ovacích 
p�edm�tech. Test zjiš	uje i schopnost aplikace poznatk� v b�žném život� 
(nap�. jak se ozna�uje ekologický výrobek �i nerecyklovatelný plast atd.). 
M�žeme jej definovat jako test nestandardizovaný (pop�. kvazistandardizo-
vaný) kognitivní. Od b�žných didaktických test� se p�irozen� liší zejména 
tím, že není nástrojem k hodnocení žák�, ale výhradn� k zjiš�ování vý-
sledk	 výuky. Obsahová validita testu je p�edpokládána na základ� teore-
tické analýzy doporu�ovaného obsahu environmentální výchovy a aktuál-
ních kurikulárních dokument� (RVP ZV). Reliabilita je slabší stránkou tes-
tu – p�id�lený �asový prostor a samotný p�ístup žák�47 k vypracování testu 
v p�edvýzkumu si vynutil redukci po�tu úloh. Test (viz p�íloha 1) obsahuje 
21 položek (12 otev�ených – pro velmi stru�nou odpov�
; 9 uzav�ených – 
nedichotomických) – což je z hlediska reliability testu slabý, ale ješt� 
p�ípustný po�et (srv. Chráska, 1999, s. 18). Jedna položka má hodnotu 
dvou bod�, ostatní jednoho – maximální po�et bod� je tedy 22. 
 
Výsledky výzkumného šet�ení 

 

Vycházíme z toho, že absolvent ZŠ si osvojuje kompetence ve prosp�ch 
ochrany životního prost�edí a princip� udržitelného rozvoje jako základ pro 
celoživotní u�ení žáka a pro vstup do života. P�edpokládá se, že dokáže poro-
zum�t souvislostem mezi �innostmi lidí a stavem p�írodního a životního pro-
st�edí, uvést p�íklady zne�išt�ní vody a vzduchu a navrhnout preventivní opa-
t�ení a zp�soby likvidace, p�íklady výskytu organism� v ur�itém prost�edí a 
vztahy mezi nimi, p�íklady kladných i záporných vliv� �lov�ka na životní 
prost�edí a p�íklady narušení rovnováhy ekosystému apod.  

P�i analýze výsledk	48 se opíráme hlavn� o o�ekávané výstupy, prakticky 
zam��ené, �innostní povahy a použitelné v b�žném život� (RVP ZV 2004, s. 
10). Nejd�íve uvádíme výsledky, které pokládáme za pom�rn� uspokojivé 
(nikoliv ovšem za velký úsp�ch): 
• Má-li žák zvládnout Základy ekologie, lze p�edpokládat, že dokáže 

vysv�tlit „�ím se zabývá ekologie?“. Správnou variantu z možností p�ti 
relevantních diskator� ur�ilo 43, 8 % z 256 validních p�ípad�. 

• Má-li žák vysv�tlit podstatu jednoduchých potravních �et�zc� v r�zných 
ekosystémech a zhodnotit jejich význam, m�l by objasnit „Co jsou to 

                                           
46 Nezpochyb�ujeme tím rovnocenný význam složek afektivní a konativní; jen se jimi v 

tomto výzkumném šet�ení nezabýváme. 
47 Žáci se brání intelektuální �innosti, ze které nemají z�ejmý užitek – z anonymních test� 

p�irozen� nejsou hodnoceni a s každou p�ibývající úlohou klesá jejich zájem se na testu 
aktivn� podílet. 

48 Neuvádíme výsledky úsp�šnosti u všech položek, ale pouze u t�ch, které pokládáme 
za zajímavé. 
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producenti?“ Správnou variantu z možností �ty� relevantních diskator� 
ur�ilo 50, 4 % z 256 validních p�ípad�. Další otev�ená úloha zjiš	ovala, 
do jaké míry dokáží žáci uvažovat v ekologických souvislostech 
potravního �et�zce. Zn�ní úlohy: „Závisí na rostlinách rozši�ování 
masožravc� v p�írod�? (odpov�z a odpov�� vysv�tli)“. 28, 1 % z 256 
validních p�ípad� napsalo správnou odpov�
 (nap�. „Ano, protože 
masožravci žerou býložravce a ti se živí rostlinami.“. 5, 5 % odpov�d�lo, 
že „ano, protože masožravci dýchají kyslík, který produkují rostliny“. 

• Je-li za�azeno u�ivo o ochran� p�írody a životního prost�edí, pak se žáci 
dozvídají o �ervené knize ohrožených druh�. P�i jejím charakterizování 
správnou variantu z možností �ty� relevantních diskator� ur�ilo 47, 3 % 
z 256 validních p�ípad�.. 

• Má-li žák zhodnotit výhody a nevýhody využívání r�zných energetických 
zdroj� (v�etn� obnovitelných zdroj�, zejména pak slune�ního zá�ení, 
v�tru, vody a biomasy) z hlediska vlivu na životní prost�edí, tak by m�l 
znát alespo� t�i obnovitelné (pop�. alternativní) zdroje energie. Z 268 
validních p�ípad� odpov�d�lo správn� 22, 3 %, �áste�n� správn� 18 %. 

• Má-li uvád�t na vybraných p�íkladech závažné d�sledky a rizika 
p�írodních a spole�enských vliv� na životní prost�edí i v globálních 
souvislostech, tak by m�l objasnit poškozování p�írody v globálních 
souvislostech. Podle našeho názoru se s položkami, nap�. kácení deštných 
prales�, r�st lidské populace, ježd�ní autem, �erpání energie z 
neobnovitelných zdroj�, používání sprej� s freony, žáci vypo�ádali 
pom�rn� dob�e. V pr�m�ru se v t�chto položkách 23, 8 % vyjád�ilo 
správn� a v pr�m�ru 33, 8 % �áste�n� správn�. 

• Orientuje-li se v p�íprav� a využívání r�zných látek v praxi a jejich 
vlivech na životní prost�edí a zdraví �lov�ka, dokáže zhodnotit využívání 
prvotních a druhotných surovin z hlediska udržitelného rozvoje na Zemi 
a u�í-li se o vzduchu (složení, �istota ovzduší, ozonová vrstva), tak by m�l 
v�d�t, p�ed �ím nás chrání ozonová vrstva. 46, 9 % z 256 validních 
p�ípad� v�d�lo, že „je to p�ed UV paprsky ze Slunce“ a 27 %, že „p�ed 
nebezpe�ným zá�ením ze Slunce“. 

• Má-li EV „p�ispívat k vnímání života jako nejvyšší hodnoty“ (RVP ZV s. 
91), otevírá se prostor pro diskusi o etice stravování (práva zví�at, 
ekologicky šetrné zem�d�lství). V daném kontextu nás zajímalo, zda žáci 
v�dí, jak se u nás ozna�ují potraviny, které jsou produkty ekologického 
zem�d�lství. 33, 6 ur�ilo z možností devíti relevantních diskator� správnou 
odpov�
 (BIO). 32 % se domnívalo, že ekologické výrobky jsou 
ozna�ovány zna�kou KLASA (je evidentní, že média mají ve 
spot�ebitelské sfé�e na d�ti obrovský vliv).  
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Následující výsledky chápeme jako neuspokojivé (tedy takové, které vy-
volávají pot�ebu m�nit výukové strategie). Žáci v�tšinou nemají p�edstavu 
o tom, co je/jsou: 

• biomasa – správnou variantu ur�ilo 9, 4 % z 255 validních p�ípad�.  
• fotovoltaické �lánky (fotovoltaiky) – pouze 8, 6 % z 256 validních 

p�ípad� v�d�lo, že fotovoltaiky jsou „�lánky na výrobu elektrické 
energie ze slune�ního zá�ení“. 

• pesticidy – správnou odpov�
 ur�ilo ze �ty� relevantních diskator� 
pouhých 13,7 % žák� z 256 validních p�ípad�. 

• výrobek šetrný k životnímu prost�edí – 12,9 % žák� z 256 validních 
p�ípad� dokázalo ur�it požadované t�i indikátory takovéhoto výrobku.  

• PVC (polyvinylchlorid) – správn� p�i�adilo název k spot�ebitelské zna�ce 
pro PVC pouhých 1,2 % validních p�ípad�. Pokládáme to za nedostatek, 
nebo	 mají-li žáci možnost jednat „ekologicky“ p�edevším jako 
spot�ebitelé, tak potom by m�li v�d�t, jak rozpoznat relativn� 
„ekologicky šetrné“ plasty od plast� „nešetrných.“ Poznámka: 18,8 % se 
domnívalo, že se jedná o recyklovaný plast. Dodáváme, že se jednalo o 
otev�enou úlohu bez možnosti výb�ru odpov�dí.  

• zna�ka FAIR TRADE. 9 % z 256 validních p�ípad� ji dokázalo vysv�tlit. 
 
Shrnutí výsledk	 

 

P�i výzkumném šet�ení jsme zjistili, jak se brn�nští žáci dokázali vypo�ádat 
s jednotlivými položkami. Poukazujeme zejména na ty, u nichž byli žáci ne-
úsp�šní, ale nezabýváme se p�í�inami. P�itom však chceme upozornit na 
chronicky nízkou ú�innost environmentální výchovy na školách.  

V souvislosti se zavád�ním školních vzd�lávacích program� se školám na-
skýtají nové možnosti. Bude-li u�itel p�emýšlet o svých p�edm�tech a o svém 
u�ení jinak, bude-li hledat nové zp�soby, jak sm��ovat ke klí�ovým kompe-
tencím, tak zajisté žáci pochopí i to, že nic nežije izolovan�, že život je vždy 
„vztahování k ostatním“ v procesu vzájemné závislosti. Žáci lépe porozumí 
této „provázanosti“ na p�íkladu souvislostí mezi svým jednáním a jeho širšími 
sociálními, ekonomickými i environmentálními dopady. Podstatou uv�dom�ní 
se pak stane v�domí odpov�dnosti za spot�ebitelské chování.  

O�ekává se, že p�i ekologickém vzd�lávání bude cílev�dom� a promyš-
len� vytvá�en ur�itý informa�ní základ, ale nebude se spoléhat na samo�in-
nou výchovnou sílu poznatk�. U�itel zváží jejich r�zné hodnotové a význa-
mové interpretace a kriticky p�istoupí k takovým, co vedou k zaujímání ne-
odpov�dných postoj�. Uv�domuje si, že hodnotovou dimenzi ovliv�uje zp	-
sob podávání informací, d	v�ryhodnost a atraktivita zdroje informace. 
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K PROBLEMATICE BEZPE�NOSTNÍHO VZD�LÁVÁNÍ 
Karel Keller 

Anotace: Bezpe�nostní prvek kurikula ZŠ se skládá ze t�í podmnožin: 1) 
ochrana �lov�ka v krizových situacích – zde lze konstatovat, že základní 
orientace provád�na p�evážn� na prvním stupni plní sv�j úkol, d�ti v�tšinou 
mají pot�ebná základní znalosti a dovednosti, což ale samo o sob� nesta�í; 2) 
prevence kriminality – aktivity provád�né v této oblasti p�íslušnými orgány 
Policie �R by bylo pot�eba dostat na n�jaký spole�ný systémový základ, 
kterým by mohlo být; 3) práce s vojenskou tradicí – pragmatické využití toho, 
co d�ti znají ze záplavy r�zných historických film� �i internetových her r�zné 
kvality.  
 
Abstract: The security topic in the curriculum of primary schools comprises 
three components: 1. protection of a person in critical situation – it can be 
stated that in this respect primary children generally have basic knowledge 
and skills, however, this may not be sufficient, 2. crime prevention – activities 
carried out by the police in the CR should be systematically organized e.g. on 
the basis of 3. military tradition – children´s  knowledge from films or Internet 
games can be deployed. 
 
  

Ve svém p�ísp�vku bych se cht�l zmínit o problému, který dostal název 
bezpe�nostní vzd�lávání. Nejsem pedagog, ale etnograf dlouhodob� se zabý-
vající problematikou vojenské tradice jako etnologické kategorie, proto dovol-
te pon�kud jiný úhel pohledu. Základní problém vidím v t�chto tezích: 1. 
�eskou republiku bychom dnes na základ� v�tšiny vojensko-strategických 
analýz bezpochyby m�li považovat za bezpe�nou zemi. Zapojením do vojen-
sko-politických struktur, jakými jsou Evropská unie a p�edevším Severo-
atlantická aliance, si �eská republika zajistila velmi vysokou míru bezpe�-
nosti, pravd�podobn� nejvyšší v celé moderní historii. 2. Politické a vojenské 
záruky vyplývající z �lenství v NATO nejsou srovnatelné s žádnou z jiných 
alternativ k zajišt�ní vojenské bezpe�nosti, které se po pádu komunismu v 
�eskoslovensku a rozpadu sov�tského bloku nabizely. 3. Je tedy otázkou, zda 
v situaci, kdy �eská republika se všemi svými sousedy p�stuje sousedské 
vztahy a spolupracuje s nimi v rámci mezinárodních bezpe�nostn�-politických 
organizací, smysluplné a oprávn�né vystupovat s myšlenkou pot�eby rozvoje, 
prohloubení a zintenzivn�ní bezpe�nostního vzd�lávání, a to na všech úrov-
ních vzd�lávacího systému? Nejedná se v této perspektiv� o projev nepocho-
pení, �i dokonce „agresivního militarismu“, který se snaží ovládnout co nej-
širší vrstvy spole�nosti, prost�ednictvím vzd�lávacího systému pak zasáhnout 
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také nejmladší generace? Nejedná se pouze o strategii vyvolání strachu, jejímž 
pravým cílem je militarizace spole�nosti, p�ípadn� prosazení zájm� ur�itých 
nátlakových skupin, a	 již skupin ideologicko-politických, tak skupin, pro n�ž 
se vžilo ozna�ení „vojenskopr�myslový komplex“? Myšlenka napadení �eské 
republiky konven�ními prost�edky ze strany kteréhokoli sv�tového státu je 
dnes myšlenkou nerealistickou, což nás ale neoprav�uje k pokra�ování onoho 
trendu vyt�s�ování této problematiky kamsi na okraj vzd�lávacího procesu. 
P�es tyto teze se domnívám, že bezpe�nostní problematika by m�la být sou-
�ástí vzd�lávacího procesu v �eské republice, a to nejen na úrovni specializo-
vaných st�edních a vysokých škol, které školí odborníky pro oblast vojenské a 
policejní bezpe�nosti, ale také na úrovni všeobecného vzd�lanostního základu, 
který by m�l být spole�ný všem žák�m a student�m. Co je p�í�inou �i p�í�i-
nami tohoto „názorového paradoxu“, tedy zdánlivé diskrepance mezi p�esv�d-
�ením, že bezpe�nost �eské republiky je v sou�asnosti velice dob�e zajišt�na, 
ale p�esto je t�eba p�stovat bezpe�nostní vzd�lávání? Jak si vysv�tlit požada-
vek na zahrnutí bezpe�nostní problematiky do osnov základních a st�edních 
škol, když sou�asn� tvrdíme, že jsme nikdy nebyli bezpe�nostn� zajišt�ni lépe 
než nyní? Hlavní z t�chto p�í�in je práv� zm�n�ný charakter bezpe�nostních 
rizik a hrozeb, s nimiž se v sou�asné dob� zem� typu �eské republiky, resp. 
zem� euro-atlantického regionu potýkají. Zatímco konven�ní vojenská ohro-
žení jsou marginalizována, zvyšuje se po�et i intenzita nevojenských ohrože-
ní, s nimiž se potýkáme... (Post)moderní, na technologiích založená spole�-
nost je náchylná ke kolaps�m, které se z lokálního m�ní na regionální �i 
dokonce globální. Iniciace podobného kolapsu – hovo�íme-li o zám�rném 
vyvolaném kolapsu jako útoku na bezpe�nost státu �i v�tšího spole�enství – 
p�itom m�že být finan�n� a organiza�n� relativn� nenáro�nou záležitostí, jak 
jsme se mohli p�esv�d�it v p�ípad� znovu p�ipomínaných teroristických útok� 
na cíle ve Spojených státech amerických. Moderní kybernetické spole�nosti je 
p�itom možné ú�inn� napadat pomocí relativn� levného po�íta�e, jak jsme se 
ostatn� v posledních letech mohli již n�kolikrát p�esv�d�it. Rozsah škod zp�-
sobených teroristickým útokem p�itom m�že být umoc�ován neznalostí oby-
vatel, ale také (a mnohdy zejména) politik� �i ú�edník�, jak se v krizové 
situaci chovat. S tímto problémem jsme se ostatn� mohli setkat i v p�ípad� 
�eské republiky za povodní, které ji postihly. Nep�ipravenost n�kterých 
politik� a ú�edník� byla p�í�inou rozsáhlých materiálních škod, které mohly 
být v p�ípad� lepší informovanosti a kvalifikovan�jší komunikace s ve�ejností 
menší, v n�kterých p�ípadech došlo díky této nep�ipravenosti a nekvalifikova-
nosti i k ohrožení lidských život�. Pravd�podobn� v souvislosti s rozsáhlými 
povodn�mi, které �eskou republiku postihly v roce 2002, p�išlo Ministerstvo 
školství, mládeže a t�lovýchovy v lét� 2003 s myšlenkou zavedení kursu o 
ochran� �lov�ka do osnov základních a st�edních škol (nechci být ironický, 
ale za díl motivace asi lze považovat skute�nost, že velká voda tekla Prahou, 
když tekla na Morav�, takový zájem nebyl). Osobn� považuji iniciativu minis-
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terstva za podn�tnou, ovšem nedostate�nou. Je jist� žádoucí, aby se žáci co 
nejd�íve dozv�d�li základní informace o tom, jak se chovat v mimo�ádných 
podmínkách (nap�. p�i požáru školy), p�i�emž zejména na prvním stupni lze 
souhlasit s tím, aby podobné vzd�lávání bylo realizováno „pr�b�žnou“ for-
mou, tady v rámci výuky jiných p�edm�t� (zejména prvouky a vlastiv�dy). Na 
druhém stupni základních škol,resp. na st�edních školách (v�etn� osmiletých 
gymnázií) by však bylo vhodné, aby byla „bezpe�nostní nauka“ uskute��ová-
na jako pr��ezová disciplina s pon�kud jinou akcentací, než je tomu dosud. 

Širší rozm�r problému je absence vojenské a bezpe�nostní problematiky 
ve výchov� k evropanství, jehož byl, je a bude i nadále nedílnou sou�ástí. Po 
pacifistické euforii perestrojkového období a období 90. let, ve kterém výbuch 
„balkánského sudu st�elného prachu“, problémy související s rozpadem So-
v�tského svazu, a v neposlední �ad� i velká voda, která v lét� 1997 prob�hla 
po povodí �eky Moravy jaksi prošly mimo nás, p�išla první dekáda nového 
tisíciletí s podstatn� novými výzvami, o kterých již byla �e�. A to pomíjím 
onu celou oblast geopolitických vztah�, nap�. vztahy „staré“ a „nové Evropy“, 
p�ípadn� vztahy Evropa-Amerika, Evropa-Rusko apod. Ano, stali jsme se 
�leny NATO, byli jsme p�ijati do Evropské unie, ale zárove� p�išlo i 11. zá�í 
2001 a následné akce-Afghanistán, Irák... a už nevysta�íme s pouhými propa-
ga�ními frázemi s ideologickými znaménky, jak registrujeme nap�. v sou�asné 
„radarové diskuse“. Vojenská a bezpe�nostní problematika má zárove� neza-
stupitelné místo ve „vyrovnávání se s minulostí“, v hledání optimálního p�í-
stupu k onomu celému balíku problém�, souvisejících s vývojem naší spole�-
nosti ve 20. století. 

Za základní problém považuji pot�ebu najít spole�ného jmenovatele mezi 
zmín�nými problematikami „ochrany �lov�ka v krizové situaci“, prevencí kri-
minality a reálnou �eskou vojenskou tradicí vycházející ze skute�ného života, 
nikoli ze štábní mapy neuskute�n�ných operací a jejich interpretací s ideolo-
gickými znaménky. Cesta k tomu je ale složit�jší, než jen p�ání. Pro sou�asné 
bezpe�nostní složky je práce s tradicí n�co obdobného jako pro kteroukoliv 
firmu – sou�ást formování firemní kultury. Doby, kdy armáda byla gestorem 
práce s vojenskou historií, je nenávratn� pry�, o stavu vojenských 
stavovských organizací, které by teoreticky m�ly mít tuto problematiku v 
„popisu práce“ se rad�ji nebudu zmi�ovat. Jako jednu z možných cest vidím 
cestu „etnografickou“, využít to, co z�stává zatím nevyužité – individuální 
zážitek. 

Etnografie – možná se vám pod tímto názvem vybaví obrázky exotických 
rituál� amazonských šaman� nebo afrických lovc� pakoní a zeber. Etnogra-
fové se v�tšinou orientují na tradi�ní spole�nosti s dochovaným životním sty-
lem z doby p�ed nástupem industriální epochy. V �eské republice bývají nej-
�ast�ji oblastí zájmu lidové zvyky, kroje, hudba, pov�sti a pohádky. Bude to 
asi neuctivé, z v�tší �ásti asi i nespravedlivé, ale i v dnešní dob� funguje n�co, 
co bychom mohli nazvat „cesta menšího odporu“. Co ale asi p�ekvapí, je 
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skute�nost, že nemén� dobrodružný m�že být i výzkumný pobyt v jiných 
oblastech každodenního života – v domácnostech, nákupních st�ediscích nebo 
kancelá�ích, ale i v oblasti vzd�lávání – viz Pražská škola školní etnografie. 
Objevnost etnografie spo�ívá v tom, že vystupuje z omezení p�edem 
p�ipravených dotazník� (i když strukturovaný sb�r dat je zde také d�ležitý) a 
snaží se pojmout výpov�di respondent� v obsahov� bohatém kontextu jejich 
každodenní zkušenosti. Analyzuje tak nejen odpov�di na otázky dané p�edem, 
ale i na otázky, které si kladou sami. Jinými slovy, pokud je omezením kvanti-
tativních metod a n�kterých metod kvalitativních práv� vytržení odpov�dí z 
jejich „p�irozeného“ kontextu, etnografie se tomuto nedostatku snaží zabránit. 
Díky tomu se jí také da�í odhalovat, pro� se lidé chovají tak, jak se chovají. 
Jeden z klasik� kulturní antropologie, Clifford Geertz napsal: „…chcete-li po-
chopit, co je v�da, nem�li byste za�ít u v�deckých teorií �i zjišt�ní a už v�bec 
ne u toho, co o ní tvrdí ti, kte�í ji obhajují; m�li byste za�ít u toho, �ím se 
zabývají ti, kte�í ji provozují“. V p�ípad� antropologie, nebo p�inejmenším 
sociální antropologie, se její provozovatelé zabývají etnografií. A pochopením 
toho, co to je etnografie, nebo p�esn�ji, co to je d�lat etnografii, lze za�ít, 
chceme-li porozum�t, co p�edstavuje antropologická analýza jako forma po-
znání. To, jak je nutno p�edem �íci, není metodologická záležitost. Z jednoho 
pohledu, toho u�ebnicového, d�lat etnografii znamená zahájit kontakt, vybrat 
si informátory, p�episovat texty, zapisovat si rodokmeny, mapovat terén, psát 
si deník atd. Ale tyto v�ci, zp�soby práce a zavedené postupy neur�ují podsta-
tu etnografie. Ur�uje ji to, o jaký druh intelektuálního usilování se jedná: ne-
únavná snaha o „zhušt�ný popis“… to, co nazýváme našimi daty, jsou ve 
skute�nosti naše vlastní interpretace interpretací jiných lidí týkajících se toho, 
co si myslí, že si oni myslí, že oni sami a jejich spoluob�ané �iní – zastín�na, 
nebo	 v�tšina toho, co pot�ebujeme k pochopení ur�ité události, rituálu, 
zvyku, myšlenky nebo �ehokoliv jiného, je nám podáváno jako doprovodná 
informace, která nás má p�ipravit ke studiu v�ci samé... jde o to, že etnografie 
je zhušt�ný popis. P�ed etnografem stojí – s vyjímkou situací, kdy se zabývá 
(a zabývat se musí) rutinním sb�rem dat – mnohovrstevný soubor pojmových 
struktur, z nichž mnohé se navzájem p�ekrývají a proplétají, které jsou 
sou�asn� neznámé, nezvyklé a explicitn� nevyjád�ené a které je t�eba nejprve 
pochopit a poté vyjád�it. A toto platí na té nejp�ízemn�jší, nejsurov�jší úrovni 
terénního výzkumu: dotazování informátor�, pozorování rituál�, odvozování 
p�íbuzenské terminologie, sledování vlastnických vztah�, s�ítání domácnos-
tí… psaní deníku. D�lat etnografii je jako �íst ve smyslu „konstruovat �tení“ 
rukopis – cizí, vybledlý, plný nejasností, nesrozumitelností, podez�elých oprav 
a tenden�ních poznámek, ale psaný nikoliv konven�ními grafickými symboly 
foném�, nýbrž letmými p�íklady utvá�eného chování…“ Jako etnologové 
neaspirujeme p�i práci s výpov�
mi našich informátor� na studium historie 
(ve smyslu její rekonstrukce), nýbrž skrze subjektivní vzpomínky tematizuje-
me „pam�	“ v jejích nejr�zn�jších podobách. Tu chápeme jako instrument 
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vytvá�ení smyslu v minulém, tedy nejen v tom, co bylo p�ímo prožito. Protože 
pracujeme s kulturními konstrukty, nezajímá nás primárn�, „jak se n�co 
doopravdy odehrálo“, ale jak je konstruována sociální p�edstava o dané udá-
losti v jejím ur�itém konkrétním projevu a o �em spole�ensky signifikantním 
to dále vypovídá. Z tohoto d�vodu by nás, jako etnology, m�ly p�edevším za-
jímat jakékoli hodnotové soudy a dále ucelené narace (tzv. minip�íb�hy ze 
života), v nichž je cosi sd�lováno o v tomto p�ípad� vojenské každodennosti, 
tedy nap�. o vztazích mezi lidmi, o obvyklých návycích, o hodnotových nor-
mách apod. 

Nejde o vojenskou historii v onom smyslu, jak její interpretaci kritizuje 
p�ední vojenský historik John Keagan – jako sled bitev a válek – ale o její 
etnografický rozm�r, který je p�ítomen též v základech policejních ale i 
hasi�sko-záchraná�ských �inností. V období totalitního režimu byly policejní 
a hasi�sko-záchraná�ské �innosti pod�ízeny vojenskému, rozum�j vále�nému 
plánování, z �ehož vyplývala jak utajovací mánie okolo, tak i vysoká míra 
ideologizace. V sou�asnosti se zase pro zm�nu tento spole�ný základ skrývá 
za resortním rozšt�pením mezi MO a MV. Ale vojensko-bezpe�nostní prvek 
doprovází celou linii národních d�jin, bok po boku s náboženstvím („aliance 
me�e a k�íže“) potažmo v nové dob� s r�znými formami ideologie, v�etn� 
onoho sou�asného formování „evropanství“. Ale to lze sledovat pouze v jeho 
etnografickém rozm�ru, p�i�emž není ani t�eba rozši�ovat hodinovou dotaci.A 
navíc se po této linii m�žeme dostat i p�es onu barieru „co�d war“, do které se 
z mnoha d�vod� nikomu nechce, protože tady už nejde jen o výukový proces. 
Otázkou do diskuse je využití zájmových aktivit v�etn� tak oblíbených výlet� 
(military travel)  

Abychom se však dostali k validnímu pohledu, umož�ujícímu zformulovat 
funk�ní model výuky, jsou podle mého názoru p�edevším nutné následující 
kroky: 

1. plošný výzkum mezi p�ímými aktéry služby v „etnografické vrstv�“ 
2. nalezení zp�sobu jak tuto problematiku vložit do p�ípravy u�itele 
3. využití a za�len�ní mimoškolních aktivit. 
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ZM�NY V PREGRADUÁLNÍM VZD�LÁVÁNÍ STUDENT� 
OB�ANSKÉ VÝCHOVY V SOUVISLOSTI S PROM�NOU 

KURIKULA V POROVNÁNÍ SE ZKUŠENOSTMI Z DALŠÍHO 
VZD�LÁVÁNÍ U�ITEL� 

Jana Skácelová, Anna Skoupá 

Anotace: P�ísp�vek je zamyšlením nad prom�nami v pregraduálním vzd�-
lávání u�itel� ob�anské výchovy, které vyplývají z probíhající kurikulární 
reformy. Autorky seznamují s výsledky výzkumného šet�ení mezi u�iteli, 
které v dané problematice realizovaly. 
 
Abstract: The article deals with chages in pregradual training of future 
civics teacher which result from the current curricular reform. The authors 
present findings from a survey that they carried out among teachers.  

 
 
Reforma školství postoupila do fáze, kdy od zá�í 2007 mají 1. a 6. ro�-

níky vyu�ovat podle vlastních školních vzd�lávacích program�. Názory na 
tento proces jsou velmi rozmanité. Podle výpov�dí student� Pedagogické 
fakulty MU, kte�í absolvovali své praxe na základních školách v pr�b�hu 
jarního semestru 2007 a zajímali se o p�ípravu školních vzd�lávacích pro-
gram� a vztah u�itel� k této práci a celé reform�, jen menšina škol vítá 
možnost p�ípravy samostatného školního vzd�lávacího programu, práci má 
hotovou a u�itelé se t�ší na možnosti, které jim dvoustup�ové kurikulum 
skýtá. Další �ást škol vytvo�ila školní vzd�lávací program s velkým vyp�-
tím, ale chce se pokusit o zm�nu nebo alespo� ve škole jsou u�itelé, kte�í 
cht�jí n�co zm�nit. T�etí skupina školní vzd�lávací program vytvo�ila s ú-
myslem napsat povinný dokument a zanechat vše p�i starém. Studenti 
velmi výrazn� reflektovali klima a citliv� vnímali, zda u�itelé a pedagogic-
ké sbory poci	ují chu	 m�nit své zab�hané zp�soby nebo je už zm�nili, ne-
bo p�etrvává rutina a nedostate�ná týmová práce – jeden z velkých problé-
m� reformy. 

Mnohé odborné studie filozof�, sociolog�, pedagog� ukazují, že sv�t se 
výrazn� zm�nil. Zm�ny jsou dramatické, �asto se nám nelíbí, mají velmi 
ambivalentní charakter a týkají se mnoha složek našeho života a samoz�ej-
m� také školství a výchovy obecn� –p�íkladem m�že být výrazný proces 
globalizace. Kumulace bohatství ve stále menším po�tu vlastník� na jedné 
stran� a r�st chudoby na stran� druhé je jedním z negativních projev�. Na-
opak rostoucí propojení sv�ta dává nebývalé možnosti komunikaci a 
dalšímu rychlému rozvoji v�dy, techniky.  
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Všechny tyto procesy výrazn� ovliv�ují požadavky na trhu práce, což je 
jeden z nejd�ležit�jších impuls� pro vzd�lávání a osobní strategie ve vzd�-
lávání. Avšak je t�eba si uv�domit, jak už nazna�il i Martin Heidegger, že 
technika sice zmenšila vzdálenosti, ale nevytvo�ila žádnou blízkost. Vzd�-
lání se stává jedním z velmi d�ležitých ukazatel� pro kvalitu života každé-
ho jednotlivce, ale m�ní se jeho charakter a tím, že daleko výrazn�ji ovliv-
�uje kvalitu života jednotlivce, stává se i výrazným konzumním statkem. 
Pry� je ideál antického mudrce i kultivovaného džentlmena a do centru po-
zornosti se dostává úsp�šný odborník nebo manažer. Aureola úsp�chu jed-
notlivce ovládla myšlení sou�asnosti a je jednou ze sou�asných model. A 
tak humanitní p�edstavy o vzd�lání �asto dostávají velmi pragmatický až 
utilitární p�ídech. To vše si musíme uv�domit jako významný prvek pozadí 
sou�asných zm�n. Programy škol, jak státní �i školní, totiž musí p�esahovat 
tuto zkreslenou podobu a zachovávat hlubší rozm�r postavený na vzd�lání, 
které má rozm�ry úcty k �lov�ku, k planet� a p�írod�, rozmanitosti i zdraví. 
Tyto hlubší vize �asto mohou narážet na individuální plány jednotlivc� �í-
dící se pokyny výkonu a úsp�chu. Práv� nyní je tedy úkol u�itel� a 
pedagogické ve�ejnosti op�t složitý – p�ispívat k možnosti p�ežití spole�-
nosti, rozvoje individua v dob�, ve které se výrazn� zvýšila rychlost zm�n a 
vzd�lání je akcentem, ale i výrazným tržním statkem. Snad jako memento 
je t�eba si i znovu p�ipomínat velká lidská selhání jako fašismus a holo-
caust, kde se také projevil rozdíl mezi odbornictvím, které dokázalo využít 
znalosti pro zkázu lidských život�, a samotnou humanitou a vzd�láním, 
které p�esahovalo pouhé znalosti a vždy s sebou neslo etický rozm�r. Proto 
je tak d�ležitý akcent na prvky osobnostní, sociální a ob�anské výchovy, 
které se dostávají mezi klí�ové kompetence, a je jim také v�nována pozor-
nost v pr��ezových tématech celého Rámcového vzd�lávacího programu. 

Další d�ležitou zm�nou je stále rostoucí množství informací a nové for-
my komunikace a také transformující se spole�nost, která vstoupila podle 
filozof� do v�ku postmodermy, kde ztrácí vliv tzv. velké p�íb�hy a vyprá-
v�ní – náboženské systémy a tradi�ní hodnoty kulturních systém�, ale do 
pop�edí se dostává pluralita a rozmanitost se stále v�tším nárokem na sa-
mostatnost a autonomii rozhodování, které ovšem probíhá ve stále riziko-
v�jším prost�edí se zvýšeným po�tem zvrat� a zm�n. Tato pluralita má jako 
všechny své klady i zápory. Vede k k akceptaci více hledisek, rezignuje na 
jednu správnou tezi nebo pravdu, a tím p�ispívá bohatosti sv�ta. Na druhé stra-
n� s sebou nese riziko velké relativizace hodnot a ztráty pevné p�dy pod noha-
ma. Autonomie se realizuje ve stále rizikov�jší prost�edí (viz Beck). 

Náro�nost doby se projevuje velkým množstvím negativních projev�. Jako 
je násilí, rasismus, r�zné formy šikany a mobbingu, vandalství a neúcty k du-
chovním a materiálním hodnotám, akcentem na konzumní život a podléhání 
stresu z rychlosti doby a zm�n a náro�nosti soudobých profesí a tlaku zam�st-
navatel� a ve vý�tu bych mohla bohužel ješt� dlouze pokra�ovat. 
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Tradi�ní komunity a sociální skupiny ztratily svou pevnost a vidíme roz-
vol�ování rodiny, migraci apod., nejde využívat vzorc� chování, kterými se 
�ídily p�edchozí generace. Na po�adu dne je tzv. flexibilita, která n�kdy 
m�že být dovedena až do dramatických konc�. 

Také proto je velkou výzvou budování osobnostních, sociálních a inter-
personálních a ob�anských kompetencí. 

Akcent na d�ležitost vzd�lání pro osobní rozvoj a uplatn�ní ovšem sou-
visí i s etikou. Naše spole�nost je �asto ozna�ovaná jako individualistická – 
viz i práce p�edního polského sociologa Z. Baumana – Individualizovaná 
spole�nost. Osobnostní rozvoj má své fáze a je t�eba si uv�domit t�eba i ve 
shod� s Eriksonem, Maslowem a dalšími odborníky, že práv� rozvoj je spo-
jen vždy s p�esahem sebe sama. Osobnostní neznamená egoistický, protože 
práv� naopak vyzrálá osobnost egoismus p�esahuje. Ovšem i výše zmín�ní 
auto�i si uv�domovali, že r�st má své meze a ne každá osobnost dosahuje 
nejvyšších stup�� rozvoje. A tak v souladu se sou�asnou rétorikou je �asto 
osobní a osobnostní �asto velmi siln� spojován alespo� v b�žném pov�do-
mí s akcentem na sebe sama. Jak již píše Jung: „Osobnost je �inem nejvyšší 
životní odvahy, absolutní p�itakání individualit� jsoucího a �inem úsp�šné-
ho p�izp�sobení univerzáln� danému za co možná nejv�tší svobody vlastní-
ho rozhodnutí. Vychovat n�koho k tomu se mi nezdá nepatrnou v�cí. Je to 
patrn� nejv�tší úkol, jaký si p�ed sebe moderní duchovní sv�t postavil“ 
(Jung 1994, s. 57). A stejn� zajímav� uvažuje o osobnosti vychovatel� a 
pedagog�. „O mladých lidech, kte�í si zvolili pedagogiku jako životní po-
slání, se p�edpokládá, že jsou sami vychováni. Ale že by všichni do jednoho 
byli také osobnostmi, to asi nikdo nebude chtít tvrdit ...Náš problém výcho-
vy všeobecn� trpí jednostranným poukazováním na dít�, které má být vy-
chováno, a práv� tak jednostranným nedostatkem d�razu na nevychovanost 
dosp�lého vychovatele. Každý, kdo dokon�il studia, si p�ipadá jako hotov� 
vychovaný, jedním slovem jako dosp�lý. ...Musí si tak p�ipadat, vždy� musí 
mít pevné p�esv�d�ení o své kompetentnosti, aby se mohl osv�d�it v boji o 
existenci. ...Odborník je totiž nevyhnuteln� odsouzen ke kompetentnosti“ 
(Jung, 1994, s. 55). Jung zde poukazuje na neustálou nutnost zrání práv� u 
lidí, kte�í se zabývají výchovou. Podle n�j nem�že dob�e vychovávat ke 
zralosti ten, který sám nemá dost zralosti – a to je úkol celoživotní, který se 
napl�uje p�ekonáváním p�ekážek a zráním v pochybování. Tyto momenty 
je t�eba si uv�domovat p�i p�íprav� adept� u�itelské profese i dnes. Akcent 
na rozvoj osobnostních, ob�anských a dalších kompetencí souvisí s rozvo-
jem stejných u samotných budoucích i stávajících u�itel�. 

Hezky to také vystihl Lumír Ries v U�itelských listech (2006/7, s. 2-3), 
jde o to, jak u�itel a škola rozumí sv�tu, rozumí sob�, rozumí dít�ti/žákovi 
a rozumí obsahu a zp�sobu výchovy a vzd�lávání. Jde tedy o to hledat po-
rozum�ní, což se nerovná interpretaci sv�ta nebo školy. Všechna nutná teo-
retická výbava je nutná ne pro to, abychom d�ti a realitu oblékali do 
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p�edem vytvo�ených teoretických konstrukt�, ale abychom byli citliv�jší 
pro vnímání jedine�nosti každé situace nebo každého dít�te, školy. Podob-
n� uvažuje i psycholog Zbyn�k Vybíral v posuzování psychologických 
teorií. „Sledujeme-li v�erejší i dnešní jazyk psychologie, tak �asto odlidšt�-
ný, vytane na mysli otázka, která se mohla zdát v po�átcích tohoto oboru 
tak�ka absurdní: Pat�í slovo „lidskost“ do psychologie? A nem�la by se 
oproti psychologii obvyklé, v�decké, t�ídící, systemizující – a nakonec pojí-
mající konkrétních lidi jako objekty v�deckého zájmu – vystav�t také psy-
chologie lidská?“ (Vybíral 2006, s. 137). 

Na základ� t�chto výše zmín�ných proces� je t�eba zm�nit strategie, 
p�ístupy, metody.  

Zm�nami prochází samoz�ejm� také vysokoškolská p�íprava budoucích 
u�itel�. I ta má své velké problémy. Trendem nejen v �eské republice je 
masové vzd�lávání – u nás vycházející ze snahy zvýšit po�et vysokoškols-
ky vzd�laných lidí. Je p�ijímáno stále více adept� u�itelství, ale tolik se ne-
rozši�ují �ady jejich u�itel� a trendem jsou zm�ny ve vysokoškolské p�ípra-
v� – intenzifikace vzd�lávání s omezováním kontaktní výuky a jiné formy 
vzd�lávání, e-learningu apod. To samoz�ejm� m�že pomoci velmi zjedno-
dušit cestu k informacím velké skupin� lidí, ale co je d�ležité si uv�domit – 
to vše má své výhody, ale také svá omezení. Zejména p�i p�íprav� u�itel� 
nebo profesí, které jsou zam��eny na práci s lidmi je t�eba pracovat se sa-
motnými lidmi tvá�í v tvá�, protože sociální a osobnostní kompetence se 
nevytvo�í jen samostudiem. D�ležitá je práce ve skupin�, seminá�e, dílny, 
spole�né projekty se studenty apod. Tyto individualizované a skupinové 
formy práce jsou d�ležité a mají své výsledky, ale jsou nákladné na �as a 
na komunikaci se studenty.  

Práv� budování kompetencí v oblasti osobnostní, sociální, personální a 
také v ob�anské je dlouhodobým procesem práce každého na sob�, a proto 
je d�ležité i další vzd�lávání u�itel�. Práv� tato oblast vyžaduje nejvíce 
kontaktní práce, dobré zkušenosti máme p�i spolupráci se studenty na pro-
jektech – nebo spolupráce s dalšími organizacemi. Ve školním roce 
2006/07 jsme participovali na projektu Generace nula, který se v�noval 
moderním zp�sob�m výuky o Evropské unii. Jednalo se o práci se skupi-
nou student� do 25 lidí s využitím interaktivních postup�, diskusí, modelo-
vých situací a setkání s odborníky, celá akce byla studenty velmi kladn� 
hodnocena. P�ipravený u�itel, který sám na sob� zažil interaktivitu lekcí, je 
motivován, ale i osobním zážitkem lépe p�ipraven podobným zp�sobem 
pracovat se žákem. V podobných tréninkových aktivitám se také rozvíjí 
samotné um�ní diskuse – a to jak se diskuse kvalitním zp�sobem ú�astnit, 
ale také ji �ídit, moderovat, což je jednou z d�ležitých kompetencí dneška. 

Podobn� se osv�d�ila práce na samostatných projektech. Projekty jsou 
již dlouhodob� považovány za velmi efektivní zp�sob p�ípravy d�tí práv� 
pro jejich autenticitu a souvislost s reálným životem. V oblasti ob�anské 
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výchovy je významným projektem, do kterého se mohou u�itelé se svými 
žáky zapojovat Projekt Ob�an. Letos 1. �ervna prob�hla další regionální 
prezentace projekt�, která ukázala v�tší využívání moderní po�íta�ové 
techniky p�i prezentaci, v�tší využití po�íta�ových program� a v�tší zapo-
jení samotných žák� do diskusí. Ale škol, které se zapojují do Projektu 
Ob�an významn� nep�ibývá podle zkušeností koordinátorky Jitky Požáro-
vé. Podle výpov�dí u�itel� práce nad p�ípravou vlastního školního vzd�lá-
vacího programu znemož�ovala p�ípravu samotných projekt�. Doufejme, 
že se snad tato situace s postupnou implementací již vytvo�ených program� 
zlepší. Nicmén� prezentace op�t potvrdila, že práce na dlouhodobém pro-
jektu žáky, kte�í �eší problém ze svého okolí, vede k rozvoji všech klí�o-
vých kompetencí. Samoz�ejm� každá škola m�že vyvinout vlastní iniciati-
vu – jen jako p�íklad dobré zkušenosti uvádíme projekt, který realizuje ZŠ 
Lysice – „Týden devá	ák�“, o kterém hovo�il na našem setkání �editel ZŠ 
Lysice pan Burýšek. (Žáci devátých t�íd týden �eší zadání, které jde nap�í� 
p�edm�ty a má otestovat nabyté znalosti a kompetence žák�). 

Neustálá práce na metodické a osobnostní p�íprav� u�itel� je tedy stále 
nezastupitelná. 

To také potvrzuje zkušenost St�ediska služeb školám v Blansku, které 
má s organizací dalšího vzd�lávání u�itel� bohaté zkušenosti. 

Velkým p�ínosem byla nap�. práce a školení pilotní školy Lysice, které 
se realizovalo v rámci dalšího vzd�lávání u�itel� a také bylo využito pro 
seminá� se studenty Pedagogické fakulty MU. Výsledky dotazník� sv�d�í o 
pot�eb� vzd�lávání a nazna�ují také jeho sm�ry. 

Na otázku „Seznámili jste se již s RVP ZV p�ed tímto seminá�em? 
Až na výjimky u�itelé odpovídali, že již s p�ipravovaným vzd�lávacím pro-
gramem seznámeni byli, ale p�evládali ti, co se s ním seznámili jen zb�žn�. 
Ti, co ho znali podrobn�, tvo�ili jen malé procento. 

Druhá otázka: „Jaký byl p�ístup lektor	 po stránce odborné, metodic-
ké, jak byli p�ipraveni?“ Až na ojedin�lé výjimky byla práce lektor� hod-
nocena slovy: Cituji: „...výborní, skv�lí, dokázali odpovídat na každou otázku 
…fantasti�tí,…oce�uji, že se jejich informace opírají o praxi… spousta no-
vých nápad�…ochota nezištn� a otev�en� p�edat vlastní zkušenosti …výborný 
úvod, p�ehledný i s prezentací, lekto�i na vysoké úrovni …p�enášení zkuše-
ností, upozorn�ní na úskalí p�i vlastní tvorb� ŠVP, p�ístup lektor� vlévá nám 
ú�astník�m optimismus pro zpracování ŠVP …perfektní orientace a hlavn� 
vynikající post�ehy z praxe… výborné úvodní zasv�cení �editelem školy …vy-
nikající p�ístup, odborná metodická p�ipravenost…hodnotím na 100 % 
…vy�erpávající informace o tvorb� a praktickém využití...“  

T�etí otázka: „Co jste si uv�domil/a na tomto seminá�i? Cituji: „...ko-
ne�n� jsem se dov�d�la, co RVP obnáší, co obsahuje a co je jeho cílem!!! … 
jak nesmírn� d�ležitá bude týmová spolupráce,… že je pot�eba t�sná 
spolupráce s ostatními vyu�ujícími, ale p�edevším ochota spolupracovat,… 
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smysl RVP a jiný pohled na celý problém,… že zpracování vlastního ŠVP 
poskytne jak žák�m, tak i u�itel�m správné chápání cíl� vzd�lávání,… že ŠVP 
je hlavn� o spolupráci u�itel� i žák�, a vzájemné motivaci obou partner�, 
…d�ležitost kolektivní spolupráce celého pedagogického sboru, ochota 
pomáhat si, … význam RVP pro budoucnost školství p�i výchov� a vzd�lávání 
… zm�na ve školství je nutná,… že nás �eká hodn� práce, která však pozd�ji 
p�inese dobré výsledky v naší práci a žáci budou lépe vybaveni pro reálný 
život…co je vlastn� p�i tvorb� ŠVP to nejd�ležit�jší…“ 

Z citovaných názor� vyplývá, jak d�ležité je porozum�t tomu, co je cílem 
ŠVP. Školní vzd�lávací program nem�že být dílem jednotlivc�, nýbrž výsled-
kem dob�e fungujícího týmu (pedagogického sboru) vedeného vzd�laným a 
moudrým �editelem. „...že nám to zabere spoustu �asu, ale kone�n� m�žeme 
ovlivnit zp�sob vzd�lávání,…bude to náro�né, ale pro nás jedine�ná šance, jak 
pozm�nit dosavadní stereotyp,… náro�nost tvorby RVP, ale jeho nesporné 
výhody, nutnost jiného p�ístupu k žák�m,… velkou šanci realizace vlastních 
p�edstav v oblastech obsahu vzd�lávání, metod, prost�edk�,…zm�na, která 
plyne z novodobých možností p�i využívání informa�ních technologií, RVP žádá 
od u�itele plné nasazení,… �eká nás spousta práce, ale pozitivním sm�rem,… 
že t�etí dimenze hodnocení je nutná pro posunutí omezující hranice na nazírání 
výsledk� výchovn� vzd�lávací práce,… prosp�šnost tohoto projektu pro další 
praxi a výuku mladé generace,… že RVP není dogma, mohu pracovat s vlastní 
intuicí, fantazií, rozvíjet sebe i žáky,…že u�ivo není cílem, ale prost�edkem k 
získání kompetencí,… musíme zm�nit nejen myšlení, ale i zab�hlé metody a 
formy práce,… nutnost zcela zm�nit p�ístup ke školní práci,…“ 

U�itelé, kte�í pochopili cíl ŠVP a uv�domili si, že zm�na je nevyhnutel-
ná, vidí v tvorb� programu šanci rozvíjet sebe i žáky, uplatnit bohatou šká-
lu metod a zp�sob� výuky i hodnocení sm��ujících do budoucnosti. „...po-
t�ebnost p�edávat si vzájemn� zkušenosti,…jak mám málo zkušeností a 
jakých nedostatk� se dopouštím ve své práci,…spousta v�cí, o kterých jsem 
d�íve nep�emýšlela,…a jak d�ležité je slyšet zkušenosti druhých,… po�áte�ní 
nejistoty se rozplynuly, uv�domila jsem si, že se musím ješt� hodn� a hodn� 
u�it,… uv�domila jsem si své nedostatky,…jak d�ležitou roli ve sm��ování a 
vývoji školy hraje osobnost �editele,…že vše je v lidech,… že práce na RVP 
ZV bude dlouhodobá, bude vyžadovat plné soust�ed�ní a oddanost u�itelské-
mu povolání,… plné zapojení každého �lena pedagogického sboru...“ Vzd�lá-
vání je proces bez hranic. Um�ní naslouchat zde platí daleko více než jinde. 
Chceme-li, aby žáci byli otev�ení našim radám, musíme i my, pat�it k t�m, co 
naslouchají, sbírají a p�ijímají dobré rady a zkušenosti k obohacení vlastní 
osobnosti, ale také proto, abychom m�li co rozdávat a �emu u�it. 
�tvrtá otázka: „Chci si hlavn� zapamatovat“ Cituji: „...u�ivo není 

cílem, ale prost�edkem,…d�ležitost role pedagog ⇔ žák, metody a formy 
práce, motivace žák�,…návrhy pro práci s r�zn� talentovanými žáky,…bez 
týmové spolupráce to nep�jde,…nadšení a optimismus �editele školy,…výhody 
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a význam r�zných mezip�edm�tových propojení výuky, …jak tvo�it ŠVP tak, 
aby to žáky bavilo a vše si osvojili pro n� zajímavou cestou,…formy 
projektové výuky a zp�soby práce vycházející z projektu „Tvo�ivé školy“, …že 
nelze opomíjet komunikaci s vyu�ujícími na 1.stupni, nýbrž spolupracovat a 
na jejich práci navázat,…elán koleg� ze ZŠ Lysice, nápady pro projektové 
dny, množství nápad� a inspirací,…samostatn� se rozhodovat, volba, 
kreativita a nenechat se negativn� ovlivnit kýmkoliv,…vlastní dovednosti 
dít�te nade vše,…že musím vycházet hlavn� z toho, že žáci musí mít doved-
nosti a schopnost se orientovat v život�,…jak lidsky p�esv�d�ivý je pan �editel 
Zden�k Burýšek,…že je nesmírn� d�ležitá komunikace na všech úrov-
ních!!!,…u�it musíme pro reálný život, ne pro kvanta v�domostí,…že u�ivo 
musíme chápat jako prost�edek k dosažení cíl�…“  

Pátá otázka: „Po této zkušenosti m	žete získané informace využívat ve 
své vlastní práci?“ Cituji: „...ano – okamžit� !!!,… ano, získala jsem konkrét-
ní nám�ty, jak za�ít pracovat,…mnohé v�ci již d�lám, jsem ráda, že postupuji 
správn�, …seminá� byl pro mne velkou inspirací,… zcela ur�it�, v mnohém se 
mi rozsvítilo, ur�it� ano a díky za dobré rady !!!,…budu zkoušet také tak 
pracovat,…ano, budeme za�ínat a kone�n� jsme získaly p�edstavu co máme 
d�lat, …ur�it� postup práce na ŠVP mi za�al být srozumitelný,…vše, bylo to 
O.K., toto setkání bylo pro mne velmi p�ínosné“,… 

Šestá otázka: „Co ješt� doporu�ujete objasnit (za�adit)?“ Cituji: 
„zp�sob evaluace, hodnocení žák�, … uve�ej�ovat zkušenosti na www, 
…možnost konzulta�ních hodin,…vid�t na vlastní o�i hodinu hlavn� 
organizovanou jako skupinová práce,…jak motivovat žáky, zp�soby práce, 
…konzultace k výb�ru u�iva v jednotlivých ro�nících na základ� výstup� a 
postupu žák� do vyšších ro�ník� na SŠ,…metodické seminá�e s praktickými 
ukázkami,…realizace pr��ezových témat, …další navazující seminá�e, 
…další seminá�e cílené na p�edm�ty, výstupy práce žák�, eseje hodnocení, 
…více takových setkání,… seminá�e k tematickým celk�m,…to ukáže teprve 
praxe,…další seminá�e k integraci p�edm�t�, …téma u�ebnice a pracovní 
sešity, …prom�nlivost ŠVP v �ase,…více podobných setkání,… pilotní školu 
znovu navštívit a celou ji „proš�ourat“, konzultace pro zpracování našeho 
plánu,…další a další konzultace, tematické celky, projekty…“.  

 

Na otázky odpov�d�ly stovky u�itel�. Vyjád�ili se ti, kte�í mají zm�nu 
realizovat ve své každodenní práci. Až na malé výjimky si všichni uv�do-
mují, že zm�na je nutná. Spole�enské podmínky se v posledních letech na-
tolik zm�nily, že nelze nostalgicky zachovávat atmosféru školy uplynulých 
desetiletí. 

Vlastní školní vzd�lávací program neznamená u�it mén�, neznamená za-
pomínat na výchovu morálních hodnot. V�da a výzkum denn� p�inášejí no-
vé poznatky. Žádná u�ebnice, žádný pracovní sešit nem�že být aktuální. 
Nežli projde schvalovacím �ízením, než na nich oschne tiska�ská barva, už 
je t�eba �init opravy. 
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A co pot�ebují? Scházet se, konzultovat, hledat klady, odstra�ovat nedostat-
ky, vid�t p�ímý vyu�ovací proces jako nap�. v Chrudimi a Krom��íži. Tvo�ivá 
práce má za�átek, ale nemá konec. Práce ve škole ho ani mít nem�že. Každý 
rok p�icházejí noví žáci a ani dva z t�ch statisíc� nejsou stejní. 

K sou�asným požadavk�m na další vzd�lávání pat�í kurzy, které mají jak 
teoretické, tak praktické zázemí, lekto�i, kte�í mají vlastní bohaté zkuše-
nosti s tématem. Problematika vztah� žák� ve t�íd�, pop�. problémové jevy 
jako je šikana nebo naopak podce�ování se žák�.  

Témata, která spadají do osobností a sociální výchovy, se objevují v r�z-
ných variantách i jako sou�ást jiných výchov (globální výchov�, zážitkové 
pedagogice, ekologické výchov�, výchov� k demokracii a míru, multikul-
turní výchov� a velmi úzce jsou propojena s dramatickou výchovou, která 
tím, že používá jako svou základní metodu modelování situací prost�ednict-
vím hry hrá�� v rolích, se blíží samotnému životu). 
�editelé i u�itelé školských za�ízení poci	ují nejv�tší pot�ebu dalšího 

vzd�lávání práv� v t�chto oblastech. Škola je odrazem spole�nosti se všemi 
klady, ale i zápory. Každá škola, každá t�ída p�ináší jiný obraz sociáln�-
kulturního spole�enství. Nesta�í, aby u�itel byl odborníkem na úrovni 
svého p�edm�tu, ale musí mít velké znalosti z oblasti psychologie a v nepo-
slední �ad� i práva. Každý chybný krok se stává mediálním výk�ikem a 
informace zkreslené i dopln�né polopravdami a spekulacemi, jsou zve�ej-
n�ny v tisku, rozhlase, televizi, vyjad�ují se k nim laici na internetu. 

Velkou výzvou a je evaluace a autoevaluace a také pr��ezová témata a 
možnosti projektové práce. 

Jak jednotlivci, tak celé pedagogické sbory vyhledávají setkání s odbor-
níky (lektory), kte�í jim pomohou pochopit i poradí, jak �ešit stále složit�jší 
situace, se kterými se den co den ve své práci setkávají. Vyhledávají lekto-
ry, kte�í se neopírají jen o teorii, ale mají v daném oboru i praxi a mohou 
doložit konkrétní rady a p�íklady z praxe.  

Ze škol neodcházejí jen u�itelé d�chodového v�ku, ale �asto i mladí u�itelé. 
Ti mladí mají velké odborné znalosti, ale nezvládají didaktické a metodické 
postupy, neumí žáky dostate�n� motivovat, udržet káze� a pozornost. Vztahy 
žák ⇔ žák, u�itel ⇔ u�itel, u�itel ⇔ �editel, u�itel ⇔ žák, u�itel ⇔ rodi� 
jsou založeny na každodenní komunikaci v nejr�zn�jších formách.  

Jestliže jsou všechny tyto vztahy vyvážené, vyr�stá harmonická osob-
nost p�ipravená �ešit situace se všemi rozmanitostmi, které život p�ináší. 
Jsou–li vazby narušeny, vznikají vypjaté situace, �asto plné emocí, které 
nelze �ešit jen na základ� vlastní intuice, ale vyžádají i odborné postupy, 
pro které musí mít každý pedagog pot�ebnou dávku odborných v�domostí 
z oblasti psychologie a pedagogiky. Zde je i další výzva k další a hlubší 
spolupráci odborník� a pracovník� vysokých škol a organizací zabezpe�u-
jící další vzd�lávání u�itel� a vým�na vzájemných zkušeností a poznatk�. 
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Záv�rem m�žeme citovat stále platný post�eh Karl Raimunda Poppera. 
„Pokroku dosáhneme tehdy a jen tehdy, pokud jsme ochotni pou�it se ze 
svých chyb, uv�domit si své omyly a kriticky je využít namísto toho, aby-
chom na nich dál dogmaticky lp�li.“ 
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K PROBLEMATICE VÝUKY EKONOMIE A 
SPOLE�ENSKÝCH V�D NA PEDAGOGICKÝCH FAKULTÁCH 

Old�ich Králík 

Anotace: P�ísp�vek se vztahuje k následujícím témat�m: Úloha u�itel� p�i 
vzd�lávání a obrození �eského národa. Postoj u�itel� v období totalitních sys-
tém� (nacismu a komunismu). Transformace vzd�lávacího a výchovného pro-
cesu po zm�n� spole�enského, politického a ekonomického systému v roce 
1989. Nezbytnost adekvátního podílu spole�ensko-v�dních disciplín zajiš�ova-
ných katedrou ob�anské výchovy p�i vytvá�ení profilu absolventa ZŠ. 
 
Abstract: The paper relates to the following issues: The role of teachers in 
education and revival of the Czech nation. The attitudes of teachers in the 
period of totalitarian regimes (Nazism and Communism). The transformation 
of the educational and formative process following the transformation of the 
social, political and economic systems in 1989. The necessity of adequate 
social science disciplines provided by the department of civics. 

 
 
Po listopadu 1989 nastaly v �eskoslovensku významné celospole�enské 

zm�ny (politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní aj.). Svobodné 
spole�enské klima vytvo�ilo p�edpoklady ke kvalitativním a kvantitativním 
zm�nám v p�estavb� politického systému, ekonomiky (v�etn� vlastnických 
vztah�), v�deckovýzkumné základny, školství a dalších oblastí spole�ens-
kého života. Domníváme se, že tyto p�edpoklady nebyly pln� využity. 
Sv�d�í o tom �ada publikací. Nap�.: Ve�erník a kol. (1998), Švejnar a kol. 
(1997), Žák (2000), Králík (1999), Králík, Rybá� a kol. (2006). Hlavním 
úkolem byla: demokratizace politického systému, transformace �eské eko-
nomiky a vytvo�ení právního státu Podrobn�ji tento proces je specifikován 
v poslední citované publikaci. 
• Demokratizace politického systému. Totalitní komunistický systém byl 

nahrazen systémem vlády založené na liberální demokracii. P�edpokla-
dem tohoto systému jsou svobodné, rovné a tajné volby. Nejd�ležit�j-
ším nástrojem realizace v�le ve�ejnosti se staly politické strany. Svo-
bodné spole�enské klima vedlo ke vzniku desítek politických stran a 
hnutí, které nabízely nejr�zn�jší recepty, jak budovat stát zbavený ko-
munistické nadvlády. Ze všech politických stran a hnutí bylo od po�át-
ku nejd�ležit�jší Ob�anské fórum (OF), po n�m tuto roli p�evzala Ob-
�anská demokratická strana (ODS). Postupn� získala významné posta-
vení Sociáln� demokratická strana. 
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• Transformace �eské (�eskoslovenské) ekonomiky z p�íkazové ekono-
miky (uplat�ované prost�ednictvím modelu centrální vertikální koordi-
nace) na tržní ekonomiku. S tím souviselo odstátn�ní výrobních pro-
st�edk� formou restituce, malé a velké privatizace. 

• Vytvo�ení právního státu, který umož�uje zajistit lidská práva a svobodu 
ob�an�. Nejvýznamn�jším dokumentem je Ústava �eské republiky. 

Uvád�né p�edpoklady fungování demokratického, právního státu s efektivní 
ekonomikou se vzájemn� dopl�ují a podmi�ují. Byly rovn�ž rozhodujícími kri-
térii pro posouzení p�ipravenosti �eské republiky pro vstup do Evropské unie. 

U�itelé sehráli významnou úlohu nejen p�i vzd�lávání �eského národa, 
ale i p�i jeho obrození, formování �eské státnosti, výchov� k vlastenectví a 
odboji �eských ob�an� proti n�mecké okupaci. Tím získali vysokou prestiž. 
To bylo do zna�né míry umožn�no relativn� vysokou úrovní vzd�lání peda-
gog� ve spole�enských v�dách a jejich morálními postoji. Sv�d�í o tom vy-
soce pozitivní hodnocení v �ad� sociologických výzkum�. 

U�itelé základních a st�edních škol se významn� podíleli na �ízení obcí. 
Vysokoškolští profeso�i v daleko v�tším m��ítku ovliv�ovali politické, 
právní a ekonomické d�ní v Rakousku-Uhersku a p�edevším v �eskoslo-
vensku v období let 1918-1938. Nap�. o vzniku Masarykovy univerzity 
v Brn� mají významnou zásluhu vysokoškolský profesor Karel Engliš a 
st�edoškolský profesor Alois Jirásek. St�edoškolští profeso�i vypracovali 
významnou �ást hesel v encyklopediích (nap�. Ott�v slovník). Není bez 
zajímavosti, že platy vysokoškolských profesor� dosahovaly v období prv-
ní republiky úrove� poslanc� Národního shromážd�ní, kdežto v sou�asné 
dob� je jejich úrove� v rozmezí 60-70%. 

Po roce 1948 byli pedagogové vystaveni silnému nátlaku od Komunistické 
strany �eskoslovenska. �áste�né uvoln�ní politického klimatu v polovin� 
šedesátých let bylo vyst�ídáno zvýšením dogmatického nátlaku v období tzv. 
normalizace (sedmdesátá a osmdeátá léta 20. století). Po roce 1945 i po únoru 
1948 mohla být �ada ob�an� p�esv�d�ena o správnosti komunistických myšle-
nek, jejichž realizace nás dovede k „radostným zít�k�m“. Po roce 1970 mohli 
tuto víru p�edstírat pouze lidé, kte�í sledovali osobní prosp�ch (udržet si pra-
covní za�azení, resp. dosáhnout rychlý karierní r�st). Pedagogové byli nuceni 
bu
 zvolit servilní postoj ke komunistické ideologii, nebo ze školství odejít. 
Pokud ve školství z�stali, byli nuceni podílet se na ideologických školeních na 
nejr�zn�jších pracovištích. Tím deformovali nejen myšlení svých poslucha��, 
ale i vlastní morální a odbornou úrove�. Nejv�tší tlak byl vyvíjen na u�itele 
spole�enských v�d a zejména ob�anské nauky. Nálepka komunistických p�i-
sluhova�� jim z�stala dodnes. 

Komunistická strana �eskoslovenska v�novala zna�nou pozornost kom-
plexnímu ideologickému vzd�lávání pedagog� (stejn� jako tém�� všech 
vysokoškolák�) vycházejícímu z marxistické filosofie, marxistické politic-
ké ekonomie a tzv. v�deckého komunismu. P�esto se v druhé polovin� 
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sedmdesátých let a p�edevším v osmdesátých letech 20. stol. prokázalo, že 
rozpor mezi ideologií a realitou je dlouhodob� neudržitelný. 

Po roce 1990 bylo z�ejmé, že význam spole�enských v�d se zvýšil, ale roz-
sah jejich výuky se snížil. Nap�. na Pedagogické fakult� MU v Brn� je ze 
spole�enských v�d, jejichž výuku zajiš	uje katedra ob�anské výchovy, po-
vinná (krom� student� oboru ob�anská výchova a základy spole�enských v�d) 
pouze filosofie, zatímco výuku sociologie, práva, ekonomie, kulturologie 
(resp. kulturní antropologie), estetiky, etiky, politologie, mezinárodních vzta-
h� (resp. evropské integrace), logiky a religionistiky si mohou studenti vybrat 
jako volitelný p�edm�t. Pokud si studenti n�kterou z uvád�ných disciplín 
zvolí, jsou vedeni p�edevším snahou o dosažení kreditu. Snaha o získání po-
t�ebných znalostí p�evažuje pouze u menší �ásti z nich. Nap�. volitelný p�ed-
m�t „Úvod do ekonomie“ volí významná �ást absolvent� ekonomických škol. 
P�edpokládají, že za �ty�i roky studia st�ední školy získali rozsáhlejší znalosti, 
než mohou získat b�hem 10 až 12 hodin nepovinných p�ednášek. Vykonání 
kolokvia považují za formální záležitost. Tím intuitivn� vycházejí ze zásady 
Rakouské subjektivn� psychologické školy: „dosáhnout maximum slastí 
s minimem strastí“. P�estože �eské ekonomické myšlení vychází z uvád�né 
školy, u nás se spíše vžila zásada: „bez práce nejsou kolá�e“. Skute�nost, že 
více „kolá��“ (p�esn�ji hrubého domácího produktu a disponibilního d�chodu 
na 1 obyvatele) mají Rakušané než �eši, m�žeme považovat za d�kaz, že 
z�stáváme pouze u verbálního vyjád�ení.  

Domnívám se, že je nezbytné studium p�edm�t� spole�enských v�d 
v první fázi zm�nit z volitelných p�edm�t� na povinn� volitelné a v další 
fázi umožnit student�m alespo� informativní znalosti ze všech p�edm�t� 
uvád�ných v p�edchozí �ásti. Návrh systému, který by to umožnil, uvádím 
v další �ásti tohoto p�ísp�vku. 

V této souvislosti bych cht�l uvést, že PdF MU Brno má v sou�asné 
dob� p�ibližn� 8 000 poslucha��. Perspektivn� by jich m�lo být 10 až 12 
tisíc. Lze tedy p�edpokládat, že fakultu absolvuje každý rok p�ibližn� 2 000 
student�. V našem stát� je ovšem dalších 8 pedagogických fakult. Kdyby 
na každé z nich absolvovalo studium 1 000 poslucha��, získáme 10 000 
absolvent� každý rok. Pokud by pracovali 40 rok� (od 25 do 65 let), získá-
me po�et 400 000 absolvent�. Po�et u�itel� je však p�ibližn� 85 000. 
Z toho lze usuzovat, že pouze p�ibližn� 20 % absolvent� pedagogických fa-
kult získá uplatn�ní ve školství. Ve skute�nosti tento podíl bude ješt� nižší, 
nebo	 jako pedagogové p�sobí i absolventi jiných fakult vysokých škol 
(p�írodov�deckých, filosofických, ekonomických aj.). Jsem se v�dom toho, 
že uvád�ná �ísla jsou pouze p�ibližná. S jistotou lze však tvrdit, že p�eváž-
ná �ást absolvent� pedagogických fakult nezíská uplatn�ní jako u�itelé. Ta-
to skute�nost by m�la být podn�tem ke zvýšení znalostí absolvent� pedago-
gických fakult v po�íta�ové gramotnosti, jazykových znalostech a v nepo-
slední �ad� i ve znalostech ve spole�enských v�dách. 
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Katedra ob�anské výchovy PdF MU Brno zajiš	uje: 

1. Výuku jednotlivých p�edm�t	 pro obory Ob�anská výchova (OV) a 
Základy spole�enských v�d (ZSV) 

 

Problematiku spole�enských v�d uvádím v záv�re�né �ásti zabývající se 
pedagogickou �inností katedry ob�anské výchovy. 
 
2. Výuku p�edm�t	 spole�enských v�d pro první stupe� základních škol 
 

 Konkrétn� jsou to p�edm�ty: Úvod do filosofie, Úvod do politologie, 
D�jiny kultury, Filosofie výchovy. Domníváme se, že žáci vyšších ro�ník� 
by m�li mít alespo� minimální orientaci o základních ekonomických otáz-
kách (ekonomické chování jednotlivce a státu, druhy institucí, mzdy u vy-
braných profesí, výdaje za jednotlivé skupiny zboží a služeb, ceny základ-
ních potravin, právní problematika, integrace v Evrop� – EU aj.). 
 
3. Výuka p�edm�t	 spole�ného základu pro druhý stupe� základních 

škol a pro t�etí stupe� škol 
 

O nesystémovém pojetí a nedostate�né dotaci výuky p�edm�t� spole-
�enských v�d u všech obor� s výjimkou ob�anské výchovy byla zmínka již 
v p�edchozí �ásti tohoto p�ísp�vku. 

Považujeme za nesporné, že pro zlepšení této situace je vhodné zm�nit 
za�azení p�edm�t� z volitelných p�edm�t� na povinné. M�že vzniknout do-
jem, že se tím neúm�rn� zvýší podíl t�chto p�edm�t�. Vycházíme-li však z to-
ho, že výuka v magisterském studiu trvá 5 rok�, tj.9 semestr� (o 1 semestr sni-
žujeme délku výuky na vypracování bakalá�ské a magisterské diplomové 
práce a na p�ípravu na státní záv�re�né zkoušky). Každý semestr p�edpokládá-
me výuku 12 týdn� a 20 hodin týdn�. Tím získáme rozsah výuky: 
 

Celkem  2160 hodin (9 x 12 x 20) 
z toho:  1 obor  864 hodin (tj. 40 %) 

  2 obor  864 hodin (tj. 40 %) 
   spole�ný základ 432 hodin (tj. 20 %)  
 

Jestliže pro výuku p�edm�t� spole�ného základu zajiš	ovaných katedrou 
OV vy�leníme 6 hodin po dobu jednoho semestru, m�že být filosofie za�a-
zena celý semestr a další p�edm�ty budou mít výuku pouze p�l semestru. 
P�edm�ty by mohly být nap�.za�azeny podle následujícího schematu: 
• Filosofie 
• Etika a Logika 
• Sociologie a Ekonomie 
• Politologie a Právo 
• Integrace (EU) a Religionistika 
• Kulturologie a Estetika 
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Polovina student� by zahájila výuku prvním z uvád�ných p�edm�t�. 
V polovin� semestru (tj. po 6 týdnech) by se výuka p�edm�t� zm�nila. Stu-
denti by získali základní znalosti z 11 p�edm�t� ze spole�enských v�d 
v gesci katedry OV. Tedy za 72 hodin, tj. 16,67 % výuky v�nované spole�-
nému základu (432 hodin), resp. 3,33 % výuky za celé studium. 

Navržený p�ístup není pravd�podobn� optimální. Je však nesporn� lepší 
než sou�asný. Mohl by vytvo�it výchozí bázi pro zvýšení znalostí student� 
pedagogických fakult ve spole�enských v�dách. Domníváme se, že tato 
problematika je z hlediska uplatn�ní absolvent� pedagogických fakult vý-
znamná, vyžaduje systémový p�ístup a m�la by být podle našeho názoru �e-
šena formou fakultního grantu.  

Podrobná specifikace jednotlivých uvád�ných p�edm�t� p�esahuje p�í-
pustný rozsah p�edkládaného p�ísp�vku. P�esto považuji za vhodné uvést 
n�kolik poznámek k výuce filosofie na pedagogických fakultách. 

Filosofie byla p�vodn� chápána jako soubor veškerého poznání (antické 
�ecko). Postupn� se od ní odd�lovaly p�írodní v�dy a pozd�ji spole�enské 
v�dy. Výuka filosofie by nem�la být samoú�elná. Nem�že se omezovat 
pouze na d�jiny filosofie. Hlavní její smysl by m�l být v návaznosti na 
etiku. Rovn�ž z ní vychází filosofie jednotlivých v�d. 
 
4. Výuka p�edm�t	 zajiš�ovaných katedrou ob�anské výchovy v oboru 

Ob�anská výchova (OV) a Základy spole�enských v�d (ZSV) 
  

�eská spole�nost pot�ebuje zajistit, aby žáci základních škol získali 
p�edpoklady pro rozvíjení ob�anského profilu. Ob�anská výchova vytvá�í 
celek, skládající se z široké škály poznatk� a zkušeností, které svým obsa-
hem spadají do r�zných v�dních disciplín. Odbornost u�itele ob�anské vý-
chovy na základní škole se nem�že skládat pouze ze sou�tu encyklopedic-
kých znalostí. 

Ob�anská výchova je školní p�edm�t, nikoliv v�dní obor. Tato skute�-
nost zna�n� komplikuje v�decký r�st u�itel� jednotlivých disciplín na kate-
drách ob�anské výchovy. Pedagogickou a v�deckou erudici musí obvykle 
obhajovat na jiných fakultách univerzity (filosofické, právnické, ekonomic-
ké, sociální) p�ed v�deckou radou, jejichž �lenové nejsou v �ad� p�ípad� 
pozitivn� naklon�ni k ud�lení v�deckého nebo pedagogického titulu u�ite-
l�m ob�anské výchovy. U�itelé katedry OV musí získat nejen vysoce od-
bornou úrove� ve vlastní disciplín�, ale chápat souvislosti této disciplíny 
s dalšími p�edm�ty, které jsou sou�ástí oboru OV, resp. ZSV. Rovn�ž se 
musí zam��it na didaktické otázky. 

Ob�anská výchova p�ispívá k utvá�ení vztahu žák� základních škol 
k realit�, formuje jejich postoje k významným oblastem lidského života, 
k pozitivní hodnotové orientaci a vhodnému chování. Získané poznatky by 
m�ly být v souladu k osobním zkušenostem žák� a s informacemi, které 
získají z dalších zdroj�. 
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Struktura a rozsah výuky p�edm�t� pro obory OV a ZSV je do zna�né 
míry stabilizovaná. Ur�itá úprava bude nezbytná v souvislosti s Rámcov� 
vzd�lávacím programem, který je schválen pro základní školy. Musí p�ipra-
vit „Školní vzd�lávací program“ a od 1. zá�í 2007 na jeho základ� za�ít vý-
uku pro první a šesté ro�níky. Postupn� budou školní vzd�lávací programy 
uplatn�ny pro všechny ro�níky základních škol. Uvád�ná reforma výuky je 
obsažena v „Národním programu rozvoje vzd�lávání v �eské republice“, 
v tzv. Bílé knize. Jedním z nových sm�r� vzd�lávací politiky je vzd�lávací 
okruh „�lov�k a spole�nost“. Tento okruh posílí propojení mezi p�edm�ty 
ob�anská výchova, d�jepis a zem�pis. Proti této reform� bojují p�edevším 
u�itelé d�jepisu, kte�í ozna�ují „Bílou knihu“ za „Bílou horu“. V sou�asné 
dob� však nelze bez multidisciplinárního pojetí výuku zkvalitnit. 
�ada škol však proti školním vzd�lávacím program�m, které umožní vy-

užít specifické p�ednosti jednotlivých škol (p�edevším ve znalostech 
u�itel�), bojuje nadále. Pon�kud to p�ipomíná odpor �ídících pracovník� 
zna�ného po�tu podnik� proti první reform� sov�tského plánovacího systé-
mu (model centrální vertikální koordinace), kterou p�ipravil první nám�stek 
p�edsedy Státního ú�adu plánovacího Kurt Rozsypal (Rozsypalova reforma 
- 1958). Tato reforma umož�ovala uvolnit centrální plánování ve prosp�ch 
podnikové sféry. Podniky mohly využít své specifické podmínky a na zá-
klad� soustavy hmotné zainteresovanosti zvýšit pravomoc a odpov�dnost 
podnik�. Krom� konzervativních p�edstavitel� ÚV KS� proti této reform� 
bojovali vedoucí pracovníci �ady podnik�, kte�í se zalekli vlastní zodpo-
v�dnosti (Slaný a kol. 2003). 

Vynikající úrove� má u�ebnice ob�anské výchovy, kterou vypracoval 
doc. Ing. Miloš Vítek, CSc. (2006). Jednotlivé kapitoly korespondují s ro�-
níky pro 2. stupe� st�ední školy: 
1) Zrod �lov�ka (filosofická antropologie) 
2) Formování ob�ana (axiologie) 
3) Ob�anská spole�nost (sociální filosofie) 
4) Stát (politologie) 
5) Praktické jednání ob�ana – tato kapitola má 5 subkapitol: 

5.1 Co je praktické? 
5.2 Zásady spole�enského styku 
5.3 Ob�anské chování 
5.4 Ekonomické chování 
5.5 Informa�ní technologie 

  

Domníváme se, že u�ebnice je velmi náro�ná i pro absolventy oboru OV. 
M�že být tedy využita pro rozší�ení znalostí u�itel� v oblasti spole�ens-
kých v�d nejen na druhém stupni základních škol, ale i pro u�itele na st�ed-
ních školách. Podle našeho názoru teoretická �ást p�evažuje nad praktickou 
�ástí z hlediska kvalitativního i kvantitativního. P�i vypracování �tvrté a pá-
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té kapitoly byly využity n�které poznatky získané ve spolupráci s katedrou 
ob�anské výchovy PdF MU Brno (Vítek 2001, Vítek, Vítková 2003). 

PhDr. Jana Skácelová se podílí na vypracování nové u�ebnice, která by 
respektovala sou�asnou situaci i perspektivy výuky OV pro 6. ro�ník zá-
kladních škol. 

Výuka ob�anské výchovy je nesporn� velmi náro�ná. To nejen proto, že 
se jedná o multidisciplinární p�edm�t, ale p�edevším proto, že teoretické 
poznatky i reálný sv�t se nestále vyvíjí. P�vodní hlavní problémy ustupují 
do pozadí a nové vznikají. Zatímco po druhé sv�tové válce byl nejzávaž-
n�jší problém nebezpe�í t�etí sv�tové války, nyní jsou za hlavní problémy 
považovány: 
• zne�išt�ní životního prost�edí 
• vy�erpání neobnovitelných zdroj� 
• mezinárodní terorismus 
• globalizace 
• nadnárodní spole�nosti 
• nedostatek pitné vody 
• popula�ní exploze v rozvojových zemích a stagnace, resp. snižování 

po�tu obyvatelstva ve vysp�lých zemích 
• boj s AIDS a dalšími vážnými nemocemi 
• narkotika a toxikomanie 
• možnost získání základního školního vzd�lání a minimální pé�e pro 

všechny ob�any na sv�t�  
• nebezpe�í vzniku nových totalitních stát� a získání zbraní hromadného 

ni�ení sou�asnými totalitními státy 
• snížení rozdílu mezi muži a ženami v možnosti získání kvalifikace, 

p�íjmu a karierního r�stu 
• nebezpe�í extremismu, rasismu aj. 

 

Každý z uvád�ných problém� by mohl být p�edm�tem samostaného p�í-
sp�vku. N�které se vzájemn� ovliv�ují (pozitivn� nebo negativn�), jiné 
jsou navzájem relativn� indiferentní. Úkolem u�itel� ob�anské výchovy je 
seznámit žáky s danou problematikou. Pokud je to možné, nastínit alterna-
tivní p�ístupy a diskutovat o nich. 

Považuji na tomto míst� za nutné stru�n� se zmínit o vztahu ekonomie a 
ekologie. V zemích, kde ekonomové a ekologové projevili snahu o kom-
promis, dosp�li k p�ijatelnému �ešení. Jako p�íklad m�že sloužit Velká 
Británie. P�sobí zde nap�. New Economics Foundation (NEF), která se 
snaží, aby ekonomie respektovala kvalitu života. V krátké dob� byly ve 
Velké Británii dosaženy výrazné pozitivní zm�ny. 

E. Kohák žádá p�ijetí odpov�dnosti za p�írodu a právní odpov�dnost za 
jednání, které životní prost�edí zhoršuje. Kohák uvádí, že „snad nej-
základn�jší, nejnáro�n�jší a nejodpov�dn�jší pot�eba je výchova k ekolo-
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gickému lidství“. Uvád�né názory jsou obsaženy v publikaci: „Je nás p�íliš 
mnoho“. Tím ovšem nasti�uje složitý problém, jehož úsp�šné �ešení není 
v sou�asné dob� reálné. Kvalifikovaný p�ístup k problematice vztahu mezi 
životním prost�edím a ekonomií zaujímá Bed�ich Moldán (nap�. v práci 
z roku 2003). V�tší popularit� se však obvykle t�ší extremní názory, které 
doporu�ují jednozna�né a jednoduché �ešení. Jestliže nap�. J. Keller v knize 
Až na dno blahobytu cituje K. Bouldinga „Tvrdí-li nám n�kdo, že je možné 
v tomto omezeném sv�t� zajistit ekonomický r�st, je to dozajista šílenec 
nebo ekonom“, nevytvá�í tím vhodný prostor ke konstruktivní diskuzi mezi 
ekonomy a ekology. 
 
5) Výb�rové seminá�e zajiš�ované Katedrou ob�anské výchovy 

 

Výb�rové seminá�e mají umožnit student�m pedagogických fakult rozší-
�it poznatky, které získají v povinných p�ednáškách a seminá�ích (resp. stu-
diem literárních zdroj�). M�ly by jim umožnit nejen rozší�it oblast poznání, 
ale p�edevším získat poznatky užite�né v jejich dalším osobním a profes-
ním život�. Na druhé stran� u�itelé touto formou p�edávají své poznatky, 
které dosud do standartní výuky neza�adili. 
 
K výuce ekonomie na pedagogických fakultách 

 

Ekonomie kombinuje p�ednosti spole�enských a p�írodních v�d. P�ed-
m�tem jejího zkoumání jsou ekonomické vztahy ve spole�nosti. Existuje 
�ada d�vod�, pro� je užite�né studovat ekonomii: 
• Ekonomie umožní pochopit ekonomické a politické problémy ve sv�t�. 

S tím souvisí i zvýšení schopnosti orientovat se v otázkách ekonomic-
kých, politických, sociologických, etických a kulturních, v otázkách d�-
sledk� globalizace, problém� a d�sledk� integra�ních proces� a trans-
formace centráln� plánovaných ekonomik ve st�ední a východní Evrop� 
na tržní ekonomiky. 

• Ekonomie umožní lépe se orientovat v hospodá�ské politice realizované 
vládou a parlamentem našeho státu. U�init rozhodnutí o tom, jaké poli-
tiky a politické strany podporovat. Nap�íklad kvalifikovan�ji posoudit 
jakou formu a výši zvolit u daní; v jakém rozsahu vynakládat ve�ejné 
prost�edky na podporu sociáln� slabých skupin obyvatelstva; která od-
v�tví a podniky podporovat p�ímo (formou dotací a subvencí), nebo ne-
p�ímo; jakou zvolit politiku v zahrani�ním obchodu; jak ochra�ovat 
životní prost�edí aj. 

• Znalost ekonomie umožní jednotlivc�m lépe se orientovat v pen�žních 
otázkách (úrokové míry, d�sledky inflace, pohyby kurz� na kapitálo-
vých trzích aj.), zlepšit jejich p�edpoklady pro kvalifikované rozhodnutí 
v oblasti spot�eby, úspor, investování aj. Mankiw (1999) uvádí: „Samo 
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studium ekonomie vás bohá�em neud�lá, poskytne vám však ur�ité ná-
stroje, které vám v tomto úsilí mohou pomoci“. 

 
Sojka a Kone�ný (1996) uvádí: „Studium ekonomie je fascinující“. Tém�� 

15 let výuky ekonomie na pedagogických fakultách m� p�esv�d�ilo, že p�e-
vážná �ást student� prezen�ního studia se s tímto názorem neztotož�uje.  

Tržní systém není ovšem dokonalý, ale jeho negativní d�sledky pro spo-
le�nost lze minimalizovat. Centráln� plánovaná ekonomika vycházející 
z deformovaných a p�ekonaných myšlenek K. Marxe prokázala historicky 
svou neefektivnost a nereformovatelnost. Nositel Nobelovy ceny za ekono-
mii (1992) G. S. Becker napsal: „Také tržní systém bude jednou p�ekonán. 
Nestane se tak d�íve než za 150 let“. V té dob� nebude žít patrn� nikdo 
z nás, ani z našich d�tí.  

Definic ekonomie byly vypracovány desítky. N�které z nich jsou univer-
zální, jiné se zam��ují na ur�itou �ást ekonomie. Uvádíme nej�ast�ji citova-
né definice: 
• Ekonomie zkoumá, jak r�zné spole�nosti užívají vzácné zdroje k vý-

rob� užite�ných komodit (statk� a služeb) a jak je rozd�lují mezi r�zné 
skupiny obyvatelstva. 

• Ekonomie zkoumá, jak lidé vyráb�jí, sm��ují a spot�ebovávají. 
• Ekonomie se zabývá studiem organiza�ních forem, jejichž prost�ednict-

vím lidstvo �eší fundamentální problém vzácnosti. Pot�eby každé spo-
le�nosti p�esahují možnosti disponibilních zdroj� (výrobních faktor�); 
musí tedy existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzá-
jemn� si konkurující možnosti užití (Pearce 1992). 

 

Ekonomie má mnoho podob a �adu disciplín. Každá ekonomická disci-
plína má vymezený p�edm�t svého zkoumání a tím i sv�j obsah (Macáková 
1994). Základem pro studium ekonomických disciplín je obecná ekonomic-
ká teorie. 

Ekonomika využívá obecné ekonomické teorie a aplikuje je v praxi. 
Rozlišujeme ekonomiku národního hospodá�ství, ekonomiky odv�tvové 
(pr�myslu, stavebnictví, zem�d�lství, dopravy, služeb), ekonomiku podni-
ku, ekonomiku rodinného rozpo�tu aj. K efektivnímu využívání ekonomic-
kých teorií v ekonomikách m�že p�isp�t hospodá�ská politika.  
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SROVNÁNÍ AKTIVITY A STUDIJNÍHO PROSP�CHU CHLAPC� 
A DÍVEK VE VÝUCE OB�ANSKÉ VÝCHOVY NA ZŠ 

Lucie Zormanová 

Anotace: V p�ísp�vku srovnávám aktivitu a studijní prosp�ch chlapc� a dívek 
ve výuce ob�anské výchovy v prost�edí základní školy. Aktivitu zde pojímám 
jako �etnost a délku verbálních zapojení (dívky-chlapce) v interakci u�itel-žák 
a obsah replik žáka. Dále jsou zde srovnány výsledky z dotazníku, který zjiš�o-
val napl�ování n�kterých základních cíl� vzd�lávacího programu Základní 
škola pro p�edm�t ob�anská výchova. Studijní prosp�ch je m��en známkami 
na vysv�d�ení z ob�anské výchovy. 
 
Abstract: In the paper I compare the activity and marks of boys and girls in 
tuition of civics at primary school. I understand activity as how many times a 
pupil (a boy or a girl) says something in tuition of civics, how long his/her 
address takes and I also describe the content of the address. I compare the 
results of a questionnaire which concerns the aims of the curriculum for 
primary school. Pupil´s achievement is described by marks from civics on a 
school report. 

 
 
Jako jeden z mnoha projev� role genderu ve vzd�lávání je, jak dokazují 

výsledky z výzkum� mnoha autor� (Švanda 1989; Chráska 1996; Moravcová-
Smetá�ková, Mi�ienka, Rubánková 2002; Pr�cha 1997), fakt, že dívky jsou 
na základní i st�ední škole hodnoceny lepšími známkami než chlapci. Do u�i-
telova hodnocení také vstupují krom� samotného výkonu žáka i další faktory, 
jako jsou píle �i chování žáka. Dívky jsou pro u�itele mén� problematické než 
chlapci, vzhledem k tomu, že jsou v období rané socializace vedeny k tichosti 
a k pasivit� (Chráska 1996; Renzetti, Curran 2005). 

A� mají d�v�ata lepší prosp�ch, jsou daleko více kritická ke svému výkonu 
než-li chlapci, kte�í se naopak hodnotí dosti velkoryse (Švanda 1989; Gilligan 
2001; Pr�cha 2002). Tato kritika m�že pramenit z toho, že u�itele nedávají 
d�v�at�m takový prostor k projevu p�i výuce (Bailey, Kahle 1993; 
Smetá�ková 2006; Sadker, Sadker 1994; AAUW 1991; Golombok, Fiwush 
1994) a zastávají názor, že dobré známky d�v�at jsou výsledkem jejich píle, 
kdežto u chlapc� je to výsledek jejich nadání, logického myšlení (Smetá�ková 
2006; Gilligan 2001). Protože u�itelé v�nují více pozornosti chlapc�m, jsou 
d�v�ata ve vyu�ování pasivn�jší (Sadker & Sadker 1994; Muito 2004; Bailey, 
Kahle 1993; Smetá�ková 2006; AAUW 1991; Golombok, Fiwush 1994; 
Ghey 1997; Jarkovská 2003). 
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Podle výzkum� však aktivita d�v�at a chlapc� závisí na vyu�ovaném 
p�edm�tu: nap�íklad S. Sjorslev (1986) sledoval participaci d�v�at a 
chlapc� v komunikaci ve vyu�ování mate�ského jazyka na ZŠ. D�v�ata zde 
m�la více a o 1/3 delších replik než chlapci. �emuž by odpovídal i fakt, že 
jazyky jsou spole�ností chápány jako tradi�ní ženská doména (Rosser 
1995; Tatar, Emmanuel 2001). 

K. Taber (1992) sledoval po�et a obsah replik chlapc� a dívek ve fyzice, 
která je spole�ností chápána jako tradi�ní mužská doména (Rosser 1995; 
Tatar, Emmanuel 2001). Zde chlapci naopak m�li 4x více replik než d�v-
�ata a jejich repliky se týkaly daleko více probíraného tématu fyzikálního 
u�iva, než tomu bylo u dívek.   

Zvláštní postavení mezi vyu�ovacími p�edm�ty má ob�anská výchova, 
která obsahuje u�ivo z n�kolika humanitn� zam��ených obor�. Není mi 
znám výzkum, jež by se zabýval genderovou problematikou v ob�anské 
výchov� na úrovni základních škol. Oblast ob�anskospole�ensko-v�dního 
základu na úrovni st�edních škol zkoumal roku 2002 CERMAT. Tento 
výzkum se zam��uje na srovnávání znalostí a dovedností dívek a chlapc� v 
ob�asnkospole�ensko-v�dním základu. P�i �ešení testu byli úsp�šn�jší 
chlapci než dívky, a to navzdory tomu, že podle údaj� z dotazníku mají 
dívky z tohoto p�edm�tu lepší známky na vysv�d�ení, projevují o n�j v�tší 
zájem a více se na n�j p�ipravují. Chlapci �ešili úsp�šn�ji úlohy s tematic-
kým zam��ením na politické d�ní, zatímco dívky byly úsp�šn�jší v úlohách 
týkajících se lidské psychiky, sociálních vztah� a rodinného života 
(Moravcová-Smetá�ková, Mi�ienka, Rubánková 2002). 

 
Cíle výzkumu 

 

Zjistit, zda existuje vztah mezi pohlavím žáka, mírou aktivity v p�edm�tu 
ob�anská výchova, zájmem o u�ivo jednotlivých tematických okruh� 
ob�anské výchovy a studijním prosp�chem v p�edm�tu ob�anská výchova. 

 
Charakteristika vybraných výzkumných strategií, metod a technik 

 

V sou�asné dob� jsem zrealizovala p�edvýzkum, v n�mž jsem si ov��ila 
nosnost výzkumného nástroje. Pro získání konkrétních dat byla zvolena 
kvantitativní metoda standardizovaného pozorování, konkrétn� technika 
interak�ní analýzy. Ve výzkumu se jedná o pozorování a vyhodnocování 
komunikace a interakce ve školní t�íd�. Data byla zaznamenávána pomocí 
diktafonu.  

Následující kategorie pozorovacího systému, jež jsem sama vytvo�ila, 
vychází z pozorovacích systém� N. A. Flanderse, K. S. Tabera a J. Ma�áka: 
 

�e� u�itele (podle Flanderse):  
1) Pochvala nebo povzbuzení (P) 
2) Objasn�ní, rozvíjení nebo použití myšlenek navržených žáky (�) 



 266

3) Dává otázky (O) 
4) P�ednáší (�) 
5) Dává pokyny (P) 
6) Kritizuje (I) 
 

�e� žáka (podle Tabera):  
7) Odpov�
 nehlásícího se žáka, jehož vyvolal u�itel (A) 
8) Odpov�
 hlásícího se žáka, jehož vyvolal u�itel (A) 
9) Spontánní odpov�
 žáka bez ud�lení slova (A) 
10) Žák položil otázku nebo vyslovil komentá� (A) 
11) Samostatná práce žák� (S) (podle Ma�áka) 
12) Ticho nebo zmatek (podle Flanderse, 1970) 

 

� – �e� u�itele 
O – otázka pro žáka 
P – podn�t, stimulace 
I – inhibice, odmítání 
A – aktivita žáka 
S – samostatná práce žáka  
 

Aktivita žáka a aktivita u�itele byla zaznamenána podle výše zmín�ného 
pozorovacího systému a následn� srovnána pomocí vzorc�: (podle Ma�áka) 

    
Au = (O + P) / (� + I)  
Až = (A + S) / (� + I) 

 
Podle vzorce pro aktivitu žák� jsem spo�ítala aktivitu žák� celkov�, akti-

vitu dívek a aktivitu chlapc�. Posuzovala jsem obsah replik chlapc� a dívek 
(podle Tabera 1992): 
 

Kategorie obsahu replik: 
1) repliky týkající se afektivních aspekt� probíraného u�iva 
2) repliky týkající se organiza�ních záležitostí 
3) repliky týkající se práv� probíraného tématu 
4) spole�enská konverzace 

 

Srovnávala jsem obsah replik chlapc� a dívek podle procentuálního 
zastoupení v jednotlivých kategoriích. Data z pozorování jsem doplnila 
daty, které jsem získala z dotazník� ur�eného žák�m vycházejících ze 
základních cíl� RVP a Vzd�lávacího programu Základní škola (viz 
p�íloha), a pr�m�rnými známkami dívek a chlapc� na vysv�d�eních. 

 
Výsledky p�edvýzkumu 

 

P�edvýzkum byl realizován v 6. – 9. ro�níku na ZŠ v Blansku, kde bylo 
pozorováno 7 vyu�ovacích hodin, zjišt�n studijní prosp�ch ve všech t�ídách a 
také všechny t�ídy byly podrobeny dotazníkovému šet�ení (dotazníky byly 
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vybrány od 67 chlapc� a 52 dívek). Níže formuluji n�kolik p�edpoklad� a 
vyjad�uji se k nim na základ� výsledk� svého pozorování. 
1) Chlapci jsou ve vyu�ovacích hodinách ob�anské výchovy aktivn�jší než 
dívky.  
Tento p�edpoklad se potvrdil v 6 ze 7 pozorovaných vyu�ovacích hodin. 
Dívky byly mírn� aktivn�jší jen ve vyu�ovací hodin� v 6. B, kde se 
diskutovalo v kruhu o tom, co se jim v uplynulém roce poda�ilo a co 
nepoda�ilo, a m�ly si vzájemn� radit, jak by situaci mohli zlepšit.  

2) Dívky mají v ob�anské výchov� lepší studijní prosp�ch než chlapci 
(Švanda 1989; Chráska 1996; Moravcová-Smetá�ková, Mi�ienka, 
Rubánková 2002; Pr�cha 1997; Jarkovská 2003). 
Tento p�edpoklad se potvrdil ve všech t�ídách, nejv�tší rozdíl ve známkách 
ve prosp�ch dívek se projevil v 9. B a �inil 0,769 stupn�. 

3) Chlapci jsou aktivn�jší než dívky ve vyu�ovacích hodinách, na nichž se 
probírají politologická témata. 
Tento p�edpoklad se potvrdil, p�i probírání politického uspo�ádání v �R v 
6. A a 6. B byli aktivn�jší chlapci. Index aktivity žáka byl spo�ítán na 
jednotlivého žáka. Index aktivity dívky v 6. A byl 0,132 a chlapce 0,156 a 
v 6. B byl index aktivity dívky 0,08 a chlapce 0,145. 

Chlapci také projevovali o toto u�ivo v�tší zájem, v 6A chlapci pronesli 89 
replik týkajích se práv� probíraného tématu, dívky jen 64, v 6B pom�r �inil 
51:24 ve prosp�ch chlapc�. 

4) Chlapci �ast�ji než dívky �tou denní tisk (Moravcová, Mi�ienka, 
Rubánková 2002). 
Tento p�edpoklad se potvrdil: tém�� každý den �te denní tisk 11,94 % 
chlapc�, což �iní jen 3,85 % dívek. 

5) Chlapci �ast�ji než dívky sledují hlavní televizní zpravodajství 
(Moravcová, Mi�ienka, Rubánková 2002). 
Tento p�edpoklad se potvrdil: tém�� každý den sleduje hlavní televizní 
zpravodajství 58,11 % a jen 44,23 % dívek. 

6) Dívky mají citliv�jší vztah než chlapci k životnímu prost�edí (Kuracina 
2002, 2005). 
Tento p�edpoklad se jen �áste�n� potvrdil: 82,69 % dívek a jen 65,56 % 
chlapc� souhlasilo s výrokem: chci žít tak, aby mé chování bylo šetrné k 
p�írod�, ale jen 62,31 % dívek a 67,05 % chlapc� souhlasilo s výrokem: 
znepokojuje m� zne�išt�ní životního prost�edí.  

7) Chlapci mají pozitivn�jší vztah než dívky k lokalit�, v níž bydlí 
(Quesnell 2002; Francis, Kay 1995). 
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Tento p�edpoklad se nepotvrdil: 75,91 % chlapc� a 82,69 % dívek 
souhlasilo s výrokem: mám rád místo, kde bydlím. 

8) Dívky mají k náboženství vst�ícn�jší vztah než chlapci (Quesnell 2002; 
Francis, Kay 1995). 
Tento p�edpoklad se nepotvrdil 31,94 % chlapc� a jen 19,23 % dívek 
nesouhlasí s výrokem: Bible již nemá pro sou�asný život žádný význam. 
34,27 % chlapc� a 30,77 % dívek nesouhlasilo s výrokem: církev již nemá 
pro sou�asný život žádný význam. 

9) Dívky mají konzervativn�jší obecné morální postoje než chlapci 
(Quesnell 2002; Francis, Kay 1995). 
Tento p�edpoklad se potvrdil: s výrokem: není nic špatného na tom, když si 
alkoholické nápoje kupují osoby mladší 18 let souhlasilo 34,27 % chlapc�, 
ale jen 28,85 % dívek. 

S výrokem: na krádežích v obchod� není nic špatného souhlasila jen 4,47 
% chlapc� a jen 1,92 % dívek. 

S výrokem: není nic špatného na tom, když lidé malují graffitti, kdekoli se 
jim zlíbí, souhlasilo 26,82 % chlapc� a 21,15 % dívek. 

10) Dívky mají pozitivn�jší vztah než chlapci k minoritám (Quesnell 
2002; Francis, Kay 1995). 
Tato hypotéza se potvrdila: 20,85 % chlapc� a jen 9,61 % dívek souhlasilo 
s výrokem: homosexualita je špatná. 

S výrokem: mám p�átele mezi Romy souhlasilo 22,35 % chlapc� a 26,92 % 
dívek. 
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P�íloha: 
 

Ahoj, cht�la jsem T� poprosit o vypln�ní tohoto dotazníku. Dotazník slouží pouze k 
výzkumným ú�el�m, je anonymní, nikdo se tedy neví, co jsi zde napsal(a). Byla bych 
ráda, kdybys mi sd�li(a) vlastní názor, pravdu o vlastní �innosti a o zájmu o spole�enské 
v�dy. Tvá up�ímnost je pro m� nejcenn�jší a jedin� tak mohu získat pravdivé údaje.  
 
hoch-dívka* T�ída:     Vyu�ující:  
 
1) Jak �asto �teš denní tisk: 
tém�� každý den 2-3x týdn� 1x týdn� 1x m�sí�n� v�bec 
 
 
2) Jaké rubriky T� v denním tisku nejvíce zajímají: 
politika kultura názory a komentá�e regionální zpravodajství 
sport ekonomika spole�enská rubrika jiná: 
 
3) Jak �asto sleduješ hlavní televizní zpravodajství: 
tém�� každý den 2-3x týdn� 1x týdn� 1x m�sí�n� v�bec 
 
4) Myslíš si, že u�ivo, které v ob�anské výchov� probíráte, se Ti bude hodit v 
každodenním život�? 
 
 
5) Pat�í ob�anská výchova k tvým oblíbeným p�edm�t�m? 
 
6) Pat�í podle tvého názoru ob�anská výchova ve srovnání s ostatními vyu�ovacími 
p�edm�ty k p�edm�t�m leh�ím nebo t�žším 
 
 
7) Jaké téma (jaká témata) T� v OV nejvíce zaujalo(a)? 
 
 
8) Souhlasíš s následujícími výroky:  
 
a) �lov�k je pánem tvorstva  

souhlasím nesouhlasím nevím*  
 
b) Chci žít tak, aby mé chování bylo šetrné k p�írod�  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
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c) Znepokojuje m� zne�išt�ní životního prost�edí  
souhlasím nesouhlasím nevím* 

 
d) Není nic špatného na tom, když si alkoholické nápoje kupují osoby mladší 18 let 

 souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
e) Na krádežích v obchod� není nic špatného  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
f) Není nic špatného na tom, když lidé malují graffitti, kdekoli se jim zlíbí 

 souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
g) Homosexualita je špatná  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
h) Mám p�átele mezi Romy  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
ch) Mám rád místo, kde bydlím  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
i) Bible již nemá pro sou�asný život žádný význam  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
 
j) Církev již nemá pro sou�asný život žádný význam  

souhlasím nesouhlasím nevím* 
  
 
*nehodící se škrtn�te 
 
Za pravdivé vypln�ní p�edem moc d�kuji. 
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