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ÚVODEM 

 

Souborné vydání jednotlivých čísel Bulletinu Institutu výzkumu školního vzdělávání 2010 již 
tradičně přináší příspěvky věnované aktuálním tématům spadajících do oblasti 
pedagogických věd. Cílem Bulletinu IVŠV 2010 je především poskytovat začínajícím i 
zkušeným odborníkům publikační platformu k diskusi a k prezentaci zajímavých názorů, 
myšlenek, úvah a dílčích výsledků své vědecké práce.  

Tematický akcent výzkumně orientovaných příspěvků publikovaných v Bulletinu IVŠV 2010 
spadá především do oblasti školní pedagogiky, oborové didaktiky a kurikulárních studií. To 
ostatně reflektuje výzkumnou profilaci Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Do 
uvedených tematických oblastí je možné zařadit také publikované zprávy a recenze.  

Okruh autorů, kteří do Bulletinu IVŠV 2010 přispěli, je poměrně široký. Chtěli bychom 
vyzvednout především příspěvky studentů doktorského studijního programu, realizovaného 
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Čtenáři z ostatních pracovišť tak mohou 
získat přehled o disertačních projektech řešených na PdF MU a metodologických přístupech, 
které jsou v nich rozvíjeny. Příspěvky z pera doktorských studentů byly lektorovány a 
následně recenzovány. Tuto činnost, stejně jako vydání tohoto sborníku, podpořila 
Masarykova univerzita projektem MUNI/A/1038/2009 Nástroje pro monitoring a evaluaci 
kvality kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání a MUNI/B/1039/2009 Cyklus 
konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání. 

Ukazuje se, že v době, kdy je vlivem měnící se politiky hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a 
inovací úloha sborníků či odborných bulletinů poněkud degradována, plní i nadále tento typ 
publikací svou úlohu. Obor pedagogika je charakteristický produkcí vysokého množství 
empirických poznatků, jejichž ambicí není vytvářet systematické a široce zobecnitelné 
vědění, ale spíše dílčím způsobem podporovat některé názory v rámci obecně vedené 
diskuse živené především osobní zkušeností zúčastněných, případně přinášet prvotní 
deskriptivní data o oblastech, jež nejsou tradičními doménami výzkumu vzdělávání. 
Domníváme se, že tyto poznatky jsou užitečné především v rovině ideové, neboť přinášejí 
inspiraci pro hlubší teoretickou, metodologickou i empirickou práci v oboru pedagogika.  

Bulletin IVŠV bude i v následujícím roce nabízet příležitost k publikování zájemcům nejen 
studentům a pracovníkům z řad PdF MU, ale také všem ostatním zájemcům, kteří by chtěli 
prezentovat dílčí výsledky své výzkumné práce a přinášet nové podněty a inspiraci pro 
realizaci rozsáhlejších empirických výzkumů.  

 

 

                  Petr Knecht a Veronika Najvarová 



 



Úvod 

Téma učení se a vyučování cizích jazyků patří již 
několik let nejen do škol, ale je stále více diskuto-
váno v rámci profesního života a zaměstnání. 
Atraktivní pracovní příležitosti a nové možnosti 
obchodu uvnitř i mimo Evropskou unii mají 
za následek, že se profesně orientované jazykové 
kurzy pro dospělé těší stále větší oblibě. Zájem 
o celoživotní jazykové vzdělávání pro profesní 
účely je přirozeně podporován i jazykovou politi-
kou Evropské unie. Tyto cíle jsou formulovány 
ve Společném evropském referenčním rámci pro 
jazyky. Ačkoliv němčina v dnešní době nepatří 
k nejžhavějším trendům na základních či střed-
ních školách, v profesní sféře je tomu poněkud 
jinak. Podle Nekuly (2004, s. 129) je výuka němči-
ny firmami žádána ve srovnání s angličtinou při-
bližně stejně, a to nejen kvůli zeměpisné poloze 

České republiky, ale i díky zdejšímu silnému za-
stoupení německého, rakouského a nizozemského 
kapitálu. Z této poptávky by mohly vzejít nové im-
pulzy pro český vzdělávací systém, i když není vý-
jimkou, že některé německé podniky a mezinárod-
ní firmy působící v České republice upřednostňují 
jako jednací jazyk angličtinu. Zde se však setkáme 
s regionálními rozdíly, přičemž podstatnou roli 
hraje i velikost a zaměření podniku. 

1.  Výzkumné cíle 

V tomto příspěvku se zaměřujeme na výuku němči-
ny ve firemních kurzech, tzn. v kurzech, které jsou 
organizovány zaměstnavateli pro jejich zaměstnance 
(např. prostřednictvím jazykové školy) a které se ko-
nají přímo ve firmě nebo v jazykové škole. S cílem 
zjistit a popsat základní aspekty takové výuky jsme 
provedli výzkum, jehož výsledky by měly umožnit 
první orientační vhled do problematiky. Pozornost 
byla zaměřena jak na organizační a materiální para-
metry firemní výuky, tak na výuku samotnou (její 
cíle, obsahy, metody aj.). Dílčím cílem výzkumu bylo 
odkrýt faktory, které tuto výuku nejvíce narušují. 
V neposlední řadě jsme se zajímali o profesní profil 
lektorů vyučujících v těchto kurzech, ale i o motivaci 
účastníků tyto kurzy navštěvovat. 

Výzkumné šetření bylo realizováno v rámci vý-
zkumného projektu Masarykovy univerzity MU-
NI/41/006/2009 v rozmezí květen až srpen roku 
2009. Ke spolupráci na projektu byli přizváni jak 
lektoři a lektorky, tak i účastníci diverzních firem-
ních kurzů. Většina kurzů se konala v Brně resp. 
jeho okolí. Oběma skupinám respondentů byl 
emailem zaslán elektronický dotazník. Dotazník 
pro lektory obsahoval 17 položek. Z kapacitních 
důvodů bude v tomto článku prezentována pouze 
první část výsledků výzkumu, jež jsme získali 
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je u každého grafu uveden kromě procentových 
údajů i počet odpovědí. 

I. část: Technické a organizační aspekty firemních 
kurzů 

Otázka č. 1: Jaká je úroveň Vámi vyučovaného ja-
zykového kurzu podle Společného evropského refe-
renčního rámce pro jazyky? 

Cílem této otázky bylo zjistit jazykovou úroveň 
kurzů, ve kterých dotazovaní lektoři vyučují. Nejví-
ce lektorů vyučuje ve firemních kurzech němčinu 
na úrovni B1, B2 a C1, přičemž každou z uve-
dených úrovní uvedlo 5 lektorů. V kurzech s úrovní 
A1 nebo A2 pak vyučují 3 lektoři. Pouze jeden 
z dotázaných lektorů uvedl, že vyučuje v kurzu 
s  úrovní C2. 

Otázka č. 2: Jak je jazykový kurz ukončen? 

Způsob, jak je jazykový kurz ukončen, patří k často 
diskutovaným tématům didaktiky cizích jazyků. 
V souvislosti s vyučováním ve firmách máme něko-
lik možností ukončení, které si často chce určit sa-
mo vedení firmy. Následující graf (viz Graf 1) uka-
zuje, jak jsou ukončeny kurzy, ve kterých vyučují 
dotázaní lektoři.  

Z výzkumu vyplývá, že téměř polovina jazykových 
kurzů je ukončena písemným testem. Překvapivě 
velká část lektorů (41%) odpověděla, že v kurzu 

Bulletin IVŠV 2010 

z dotazníků určených pro lektory. Druhá část 
(výsledky získané z dotazníků pro účastníky kur-
zů) bude zveřejněna v příštím čísle Bulletinu. 

1.1 Dotazník 

Dotazník byl zaslán emailem přibližně 50 lektorům, 
z nichž 22 ho poslalo kompletně vyplněný zpět. 
Otázky byly členěny do následujících tří částí: 

I. část: Otázky týkající se technických a organizač-
ních aspektů firemních kurzů 

II. část: Otázky týkající se metodiky a didaktiky 
firemních kurzů 

III. část: Otázky týkající se profesního profilu lektora 

Většina položek byla formulována jako uzavřené 
nebo polootevřené otázky. V dotazníku ovšem 
figurovaly i otevřené otázky, a sice v případech, 
kdy jsme se snažili zjistit vlastní zkušenosti lekto-
rů nebo připomínky ohledně jazykového vyučo-
vání ve firemních kurzech. 

1.2 Vyhodnocení dat a výsledky  

Výsledky jsou zobrazeny pomocí sloupcových, 
koláčových grafů nebo jsou popsány slovně a 
vztahují se na výzkumný vzorek 22 dotázaných. 
Protože výzkumný vzorek není dostatečně velký, 
a tím by byly procentové údaje zkresleny,  
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Graf 1. Způsoby ukončení jazykových kurzů. 
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II. část: Metodika a didaktika firemních kurzů 

Otázka č. 5: Co je obsahem výuky v jazykovém kurzu?  

Tato otázka měla zjistit, která vrstva jazyka je ve fi-
remních kurzech upřednostňována. Na výběr byly tři 
možnosti: pouze hovorový jazyk, pouze odborný ja-
zyk a kombinace hovorového a odborného jazyka. 
13 lektorů (59 %) vyučuje v kurzech jak hovorový, 
tak i odborný jazyk a 9 lektorů (41 %) pak vyučuje jen 
hovorový jazyk. Nikdo z dotázaných lektorů neuvedl, 
že by vyučoval pouze odborný jazyk. 

Otázka č. 6: Kolik pozornosti věnujete následujícím 
činnostem? 

Pojmem „činnost“ byl myšlen nácvik řečových do-
vedností a jazykových prostředků. Respondenti 
měli každé činnosti přiřadit číslo na škále 1 až 5 
podle toho, zda se dané činnosti věnují velmi často 
(1) nebo se jí nevěnují vůbec (5), přičemž hodnota 
1 mohla být použita nejvýše dvakrát. Výsledky jsou 
v tabulce 1 seřazeny podle hodnot aritmetického 
průměru. 

Otázka č. 7: Jakou formu výuky často používáte?   

U této otázky mohli dotázaní označit i více odpo-
vědí. Většina lektorů uvedla, že často vyučuje fron-
tálně (18x). Druhou nejčastěji uvedenou organi-
zační formou je práce ve dvojicích (15x). Samostat-
nou práci využívá ve své výuce zhruba polovina 
lektorů, přičemž práci ve skupinách pouze 3 lekto-
ři. Jeden lektor uvedl, že používá jinou formu výu-
ky, kterou však blíže nespecifikoval. 

není požadována žádná forma ukončení. Jiná for-
ma ukončení, která byla uvedena u dvou kurzů, 
znamená, že po testu následuje ještě evaluace 
odevzdaných výsledků dle Společného evropské-
ho referenčního rámce pro jazyky, nebo že si 
účastník kurzu může zvolit mezi testem a meziná-
rodní jazykovou zkouškou. Jen jeden kurz je ex-
plicitně směřován ke složení mezinárodní jazyko-
vé zkoušky. 

Otázka č. 3: Kdo určuje náplň kurzu? 

Výzkum obsahoval k tématu „náplň kurzu“ dvě otáz-
ky. Jedna se týkala osoby příp. instituce, která rozho-
duje o tom, co bude vyučováno, druhá se pak týkala 
přímo toho, co je vyučováno (viz otázka č. 5). 

Z 22 dotázaných lektorů jich 12 uvedlo, že si sami 
mohou určit náplň kurzu. V šesti případech bylo 
uvedeno, že rovněž účastníci kurzu spolurozho-
dují o tom, co bude v kurzu vyučováno. Tyto vý-
sledky potvrzují naši premisu, že obsah učiva není 
vždy určován „shora“. Každá cílová skupina má 
totiž zcela jiné představy, co pro své zaměstnání 
potřebuje a čeho se za jistých okolností může 
vzdát. Pouze dva dotázaní uvedli, že náplň kurzu 
určuje vedení firmy a ve dvou případech o náplni 
rozhoduje jazyková škola. 

Otázka č. 4: Jak jsou vybaveny prostory pro výuku 
(flipchart, audio-vizuální technika, kopírka, inter-
net atd.)? 

Pokud se jazykový kurz má konat přímo ve firmě, 
musí být nejdříve určeno, v jaké místnosti bude 
výuka probíhat. Většinou se jazykový kurz koná 
v zasedací místnosti nebo v kanceláři. Velmi zříd-
ka je pro jazykovou výuku rezervována zvláštní 
místnost. Cílem této otázky proto bylo zjistit, jak 
dobře jsou tyto „improvizované výukové prosto-
ry“ vybaveny médii, případně jinými technickými 
pomůckami. 

Přibližně dvě třetiny respondentů pracují 
v dobře nebo ve velmi dobře vybavených míst-
nostech. Zbývající třetina lektorů se musí při 
svém vyučování omezit na základní vybavení ne-
bo si případně zajistit vlastní techniku. 

 

Pořadí Činnost Průměr 

1 konverzace  1,5 

2 slovní zásoba  1,8 

3 gramatika  2,1 

4 čtení  2,2 

5 poslech  2,6 

6 výslovnost  3,3 

7 psaní  3,7 

8 pravopis  3,9 

Tabulka 1. Míra nácviku řečových dovedností a jazykových 
prostředků. 
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Otázka č. 8: Jakou metodu popř. metody výuky 
považujete v kurzu za obzvlášť efektivní? 

V pořadí osmá položka dotazníku byla formulová-
na jako otevřená otázka. V návaznosti na otázku 
č. 6 byly nejčastěji uvedeny komunikativní meto-
dy jako např. řízené konverzační hry (6x) či hraní 
rolí a dialogů (8x). Pro efektivní procvičování gra-
matiky jsou podle respondentů využívána drilová 
cvičení (7x). Z odpovědí dále vyplynulo, že za 
efektivní metodu je možno považovat čtení textů 
a následnou konverzaci na toto téma (5x). 

Otázka č. 9: Jakou metodu popř. metody nelze 
v kurzu aplikovat / lze jen velmi obtížně? 

I tato otázka byla položena bez alternativních od-
povědí. Protože většinu kurzů navštěvuje spíše 
malý počet účastníků, byly nejčastěji uvedeny 
metody vyžadující práci ve skupinách (7x), např. 
hry více týmů. Za nevhodnou metodu byla rovněž 
označena projektová výuka (2x). 

Otázka č. 10: Co narušuje výuku v kurzu? 

Lektoři měli v této otázce opět možnost označit 
více odpovědí, proto je v následujícím grafu pouze 
zobrazeno, kolikrát byla daná odpověď označena. 

Jak z výsledků dotazníkového šetření vyplývá 
(viz Graf 2), je nejčastějším rušivým faktorem roz-
dílná jazyková úroveň účastníků kurzu (12x). Kro-
mě toho byla uvedena i nevhodná doba kurzu (6x), 
nevhodné prostředí (1x) či chování některých 
účastníků (1x). Celkem 8x byla označena položka 
„jiné rušivé faktory“, mezi nimiž se nejčastěji opa-
kovala nepravidelná docházka (6x), pracovní vytí-
ženost a únava účastníků kurzů (4x). Podle 5 lekto-
rů není výuka ničím narušována. 

Otázka č. 11: Jak byste ohodnotil/a celkovou 
atmosféru v kurzu? 

Na výběr u této otázky byly odpovědi: příjemná, spí-
še příjemná, nepříjemná, spíše nepříjemná a neutrál-
ní. 17 respondentů (77 %) hodnotí atmosféru 
v kurzu jako příjemnou, 4 respondenti (18 %) jako 
spíše příjemnou a jeden respondent (5 %) hodnotí 
atmosféru v kurzu jako spíše nepříjemnou. 

Otázka č. 12: Jak je většinou hodnocena Vaše výu-
ka ze strany studentů? 

Zde mohli dotazovaní lektoři vybrat odpověď 
ze čtyř alternativ: pozitivně, negativně, neutrálně ne-
bo nemám zpětnou vazbu. Ačkoliv nám odpovědi 

Graf 2. Rušivé faktory ve výuce 



i více odpovědí. 21 lektorů absolvovalo pobyt 
v zahraničí, 11 z nich má mezinárodní jazykovou 
zkoušku a 8 zvolilo jiný způsob zdokonalování 
v cizím jazyce. Potěšující zjištění je, že se všichni 
dotázaní lektoři nějakým způsobem vzdělávají, 
neboť odpověď „nemám potřebu/ čas se vzdělá-
vat“ nikdo nevybral. 

Otázka č. 16: Jaká je Vaše pedagogická praxe? 

Z průzkumu vyplynulo, že se 64 % dotázaných 
věnuje pedagogické činnosti déle než 1 rok, 
ale méně než 5 let. Zde se nabízí tvrzení, že ve fi-
remních kurzech vyučují spíše mladší lektoři, mož-
ná čerství absolventi VŠ. Tuto hypotézu by však 
bylo vhodné ověřit pomocí rozsáhlejšího výzkum-
ného šetření. 

2. Kritická reflexe a výhled do budoucna 

Provedené dotazníkové šetření bylo plánováno 
jako pilotní výzkum v oblasti výuky němčiny ve fi-
remních kurzech, jež mělo za cíl popsat současnou 
situaci. Ačkoliv byl výzkumný vzorek nedostatečně 
velký, a nelze tudíž výsledky zobecňovat, můžeme 
vysledovat jisté tendence, jež by bylo vhodné pod-
robit detailnějšímu zkoumání. Například se ukáza-
lo, že ve firemních kurzech vyučují lektoři s peda-
gogickou praxí, která nepřesahuje 5 let. Tento jev 
může implikovat hypotézu, že ve firemních kur-
zech vyučují  spíše mladší lektoři. Tomuto jevu by 
bylo vhodné věnovat další šetření, které by se za-
měřilo detailněji na profesní profil lektora. Může-
me říci, že každá ze tří částí dotazníku by mohla být 
použita jako námět pro samostatný výzkum. Za pří-
nos realizovaného šetření lze označit další otázky, kte-
ré vyvstaly v průběhu výzkumu nebo jsou obsaženy 
ve výpovědích lektorů (reakce na otevřené otázky). 

Nepříliš potěšujícím zjištěním je, že pouze 73 % 
dotázaných lektorů má vysokoškolské vzdělání 
včetně pedagogicko-psychologického minima. 
Tímto se potvrzuje naše hypotéza, že ve firemních 
kurzech vyučují mnohdy i nekvalifikovaní lektoři. 
V řadě případů jde sice o vystudované učitele, kte-
ří však mají kvalifikaci pro 2. stupeň základní školy 
nebo pro gymnázia. Ve firemním kurzu později 
zjistí, že se tato výuka od té školní podstatně liší: 
jinou věkovou skupinou účastníků, jinými požadav-
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nemohou poskytnout objektivní informace 
o kvalitě výuky, naznačují nám alespoň tendenci, 
kterou by bylo vhodné podrobit dalšímu zkoumání. 
Většina respondentů odpověděla, že jejich výuka 
je hodnocena pozitivně (18 lektorů), další 3 odpově-
děli „neutrálně“ a jedna odpověď se vztahovala 
k poslední možnosti „nemám zpětnou vazbu“. Pře-
kvapivě nikdo z dotázaných neodpověděl, že by je-
ho výuka byla hodnocena negativně. 

III. část: Profesní profil lektora 

Otázka č. 13: Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

Cílem této otázky bylo zjistit, do jaké míry jsou 
lektoři vyučující ve firemních kurzech pro tuto 
činnost kvalifikováni. Odpovědi na výběr byly ná-
sledující: středoškolské, vysokoškolské s pedago-
gickým zaměřením, vysokoškolské bez pedago-
gického minima. 16 lektorů (73 %) uvedlo, že má 
vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměře-
ním, 5 lektorů (23 %) vysokoškolské vzdělání bez 
pedagogického minima a jeden dotázaný (5 %) 
uvedl vzdělání středoškolské. 

Otázka č. 14: V současné době: 

Položka číslo 14 byla formulována jako oznamo-
vací věta, jež měla být dokončena pomocí nabíd-
nutých alternativ. Respondenti mohli opět ozna-
čit i více možností. Cílem bylo zjistit jejich součas-
né zájmy a motivaci dále se vzdělávat. Z odpovědí 
lze vyčíst, že více než polovina dotazovaných pra-
videlně navštěvuje metodicko-didaktické seminá-
ře. Celkem 10x respondenti uvedli, že se dále 
vzdělávají sami (např. četba odborné literatury). 
13 z dotázaných lektorů stále studuje na Pedago-
gické nebo Filozofické fakultě MU v Brně, 
v jednom případě na Fakultě sociálních studií. 
Nikdo z dotázaných nevybral možnost „nemám 
potřebu/ čas se dále vzdělávat“. 

Otázka č. 15: Jaká je Vaše „jazyková praxe“? 

Vedle metodicko-didaktické kompetence jsme 
chtěli dále zjistit, jaké mají lektoři praktické zku-
šenosti s němčinou. Možnosti na výběr byly: po-
byt v zahraničí, mezinárodní jazyková zkouška, 
jiný způsob zdokonalování v cizím jazyce, nemám 
potřebu/ čas se vzdělávat.  Opět zde mohli vybrat 
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Úvodem 

Patří k dějinným paradoxům, že v elitě tohoto 
sympaticky střízlivého, vůči ideám mnohdy pode-
zřívavého národa, se rozhořela zvláštní polemika 
známá pod názvem "spor o smysl českých dějin". 
Čtenáři asi okamžitě přijde na mysl, jak tento spor 
vlastně souvisí s kurikulem a učebnicemi. Na první 
pohled se totiž jedná o zcela odlišné skutečnosti, 
které spolu nikterak nesouvisí. A přesto můžeme 
jednu takovou zajímavou paralelu nalézt. Jedná 
se o to, že právě v učebnicích může být ukryto pře-
kvapivé řešení této prvorepublikové polemiky. 
Než odkryjeme podstatu tohoto řešení, bude nej-
prve nezbytné, abychom si v krátkosti připomněli, 
čeho se vlastně tato slavná polemika týkala.   

Spor o smysl českých dějin 

Lze říci, že tento duchovní spor svými myšlenkami 
zpestřila celá řada vážených a uznávaných osobností 
z vědeckých, uměleckých ba dokonce i žurnalistic-
kých kruhů. Byli to např. Kaizl, Krofta, Nejedlý, Rádl, 
Stloukal, Vančura, Šalda, Vlček, Peroutka a mnozí 
další významní myslitelé své doby. To ovšem mění 
pramálo na tom, že se v prvé řadě jednalo o nebýva-
le zajímavou ideovou bitvu dvou mimořádných čes-
kých osobností, profesorů Karlovy univerzity T. G. 
Masaryka a Josefa Pekaře. Tím se vlastně proti sobě 
postavily dva zcela odlišné přístupy, politologicko-
filozofický a striktně historický. 

O co vlastně v daném sporu šlo. Masarykovo dílo 
je typické tím, že se jeho prostřednictvím snaží 
povznést národ nějakým ideálem. Tento ideál 
ovšem opírá o možná poněkud přílišně svéráznou 
interpretaci českých dějin. Svéráznou do té míry, 
že ji někteří historikové neváhali prohlásit za spe-
kulativní, ba dokonce až za nepravdivou. Masaryk 
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ky ze strany firmy nebo účastníků kurzu, jinými 
technickými a časovými podmínkami atd. Proto 
by bylo smysluplné nabídnout nový studijní obor 
či nástavbové studium, kde by byli studenti 
(učitelé němčiny) speciálně školeni pro výuku 
ve firemních kurzech (specifika vzdělávání dospě-
lých, pozitivní a negativní aspekty firemních kur-
zů, motivace účastníků firemních kurzů apod.). 

Jak z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, vyža-
duje výuka jazyků ve firemních kurzech specifický 
přístup. Objevuje se zde mj. řada faktorů, které vý-
uku mohou narušovat (nepravidelná docházka, roz-
dílná jazyková úroveň účastníků apod.). Od lektorů 
vyučujících ve firemních kurzech je tedy kromě ji-
ných dovedností vyžadována flexibilita a schopnost 
improvizace, když čas od času vyučovací hodina 
neprobíhá dle naplánovaného programu, nebo 
když jsou někteří účastníci během výuky povoláni 
na pracoviště. Dále je třeba, aby byl lektor schopen 
ve skupinách nejednotné jazykové úrovně výuku 
vnitřně diferencovat, a tím umožnil každému 
z účastníků pracovat svým tempem. Při plánování 
výuky by měl mít lektor na paměti nejen cíle, kte-
rých má dosáhnout, ale měl by se také zamyslet 
nad tím, jak u účastníků přes jejich pracovní vytíže-
ní podpořit chuť aktivně spolupracovat a učit 
se novým věcem. 
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Učebnice OV jako řešení sporu o smysl 
dějin? Aneb perspektivy pedago-
gického výzkumu         
 
Petr Blažej 



Perspektiva výzkumu učebnic OV ve vztahu 
k politickému systému 

A právě zde se otvírá prostor pro učebnice občan-
ské výchovy, jakožto i kurikulární dokumenty, 
kde by mohl být ukryt důkaz o tom, zda tedy exis-
tuje jedna vůdčí idea, jež by se jako červená niť 
táhla celou historií našeho národa.  Toto smělé 
tvrzení se možná někomu může jevit jako poněkud 
bláhové či pošetilé, avšak při hlubším zamyšlení 
si můžeme uvědomit, jaký potenciál se v předmě-
tu občanské výchovy ukrývá. Občanská výchova 
je zcela jedinečný předmět v rámci celé vzdělávací 
soustavy. Jeho hlavní náplní je totiž výchova obča-
na. To znamená, že znalosti, které má žák 
v předmětu získat, by měly být více než u jiných 
předmětů v souladu s politikou daného systému.  

Jde o to, že každému politickému systému jde pri-
márně o sebezachování sebe samého.  Ideální 
k tomu, aby mohl být tento cíl naplněn, je situace, 
kdy drtivá většina občanů ve společnosti se ztotož-
ňuje s ideami a myšlenkovým směrem, jež je pro 
daný politický systém určující. To je více než logic-
ké, neboť občané sympatizující (loajální) se systé-
mem, nemají žádný důvod k tomu, aby usilovali 
o nějakou zásadní změnu systému.  

Cest, jak této situace ve společnosti dosáhnout, 
existuje celá řada a záleží vždy na charakteru da-
ného systému (např. demokracie X totalita), jaké 
prostředky k dosáhnutí tohoto cíli využije. Nejběž-
nějším a pravděpodobně nejefektivnějším způso-
bem je politická socializace člověka prostřednic-
tvím vyučování, neboli vštěpit jedinci zásadní ideje 
v momentě, kdy se teprve začíná myšlenkově for-
movat. Zjednodušeně řečeno vychovat si občana 
tak, jak je pro systém výhodné. Můžeme říci, 
že tato metoda je ve větší či menší míře apliková-
na všemi politickými systémy. Důvodem a zároveň 
hlavní výhodou je celkově nenásilný charakter.  
Jedinec se mnohdy ani neuvědomí, že se skrze vý-
uku formuje jeho loajálnost. Myšlenky jsou totiž 
zprostředkovány prostřednictvím pedagoga, který 
je autoritou a pro žáka jakýmsi zprostředkovate-
lem „pravdy“. Nad mírou a účelností zprostředko-
vání některých poznatků a tezí se pak ovšem jedi-
nec nikterak nezamýšlí. 
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mimo jiné tvrdil, že „naše národní obrození 
je pokus pokračovat v díle Husově“ (Masaryk 
2000, s. 320) a proto, že smyslem českých dějin je 
idea náboženská. Podle Masaryka čeští buditelé 
uskutečňovali ideje husitského a českobratrského 
humanitního demokratismu, přičemž mu při tom-
to tvrzení téměř splývali pojmy humanita a refor-
mačního úsilí. Tyto Masarykem poněkud autori-
tativně vynášené myšlenky nezůstaly bez odezvy. 
Myšlenkovým protipólem se tak záhy stali před-
stavitelé Gollovy historické školy, což nebyli od-
půrci nikterak zanedbatelní, uvědomíme-li si, 
že jsou v současné době považováni za zlatou éru 
české historiografie. Do popředí této polemiky se 
dostal nejuznávanější Gollův žák Josef Pekař. 
Tento významný historik s odpovědí příliš neotá-
lel a bez obalu vystoupil proti údajnému nekritic-
kému Masarykovu pohledu na národní minulost, 
proti jeho zdánlivě svévolnému překrucování 
toho, co shodně oba nazývali „historickou prav-
dou“. Pekař proti Masarykově koncepci namítal 
především to, že čeští buditelé nejen na čes-
kobratrskou tradici navazovat nemohli, protože 
ji neznali, ale hlavně že vycházeli ze zcela odliš-
ných ideových zdrojů.   

Pekař proto zdůrazňoval, že žádnému národu nelze 
přiznat pouze jeden určitý smysl jeho vlastních dě-
jin (tak jak to činil Masaryk) ba naopak, každý národ 
má smyslů hned několik, přičemž platí, že každá 
jednotlivá epocha má svůj vlastní životní princip, 
duchovní vlnu, světový názor nebo chcete-li svůj 
jedinečný smysl. „Není možno jednotlivému národu 
přiznati nějaký určitý smysl „smysl“ jeho dějin, 
vskutku má aspoň tolik „smyslů“, touhy a snahy, 
kolika duchovními proměnami průběhem století 
prochází.“ (Pekař 1990, s. 394) 

Je nám tedy bližší Pekařova striktní metoda vě-
deckého historismu nebo spíše Masarykova filo-
zofická cesta hledání ideálu, ke kterému by národ 
měl vzhlížet? Ať se rozhodneme pro jakoukoli 
cestu, musíme mít na zřeteli, že doposud nebyl 
předložen tak přesvědčivý důkaz, jenž by dokázal 
definitivně převážit onu pomyslnou misku vah 
tohoto sporu na jednu či druhou stranu. 
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ideje a myšlenky srovnali mezi sebou navzájem 
(viz obr. 1) Pokud by se některá z nich vyskytovala 
ve všech politických systémech, znamenalo by to, 
že opravdu existuje jeden určitý smysl českých dě-
jin, jak tvrdil T. G. Masaryk. V případě, že by tomu 
tak ovšem nebylo, potvrzovalo by to naopak histo-
rickou koncepci J. Pekaře a to, že smyslů má každý 
národ několik a nelze hovořit pouze o jednom spo-
lečném a určujícím.  

Závěrem 

Nyní jsme dospěli do okamžiku, kdy konečně může-
me odpovědět na otázku, kterou jsme tento článek 
začínali a která se zdála být tak bláhová a absurdní. 
Je tedy možné, aby učebnice občanské výchovy 
umožnily vyřešit významný spor o smysl českých dě-
jin? Do jisté míry to určitě možné je, ale pravdou zů-
stává, že těžko by toto řešení změnilo pohled odbor-
né veřejnosti na hodnocení tohoto sporu. To si ostat-
ně ani tento článek nenárokoval, naopak hlavním cí-
lem bylo poukázat na perspektivy pedagogického vý-
zkumu a vlastně i perspektivy řešení významné pro-
blematiky, jež je od pedagogiky tematicky poměrně 
vzdálená. Pedagogika se nemusí zabývat pouze klasic-
kými tématy, ale může, jak jsem zde ukázal, mnohé 
nabídnouti jiným vědám. Pedagogika nemá monote-
matický charakter, ale naopak její přesah do jiných 
oblastí v podobě oborových didaktik, může poskyt-
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Občanská výchova má v tomto ohledu zásadní úlo-
hu, neboť, jak jsme již zmínili, její hlavní úlohou 
je výchova občana. To znamená, že se zde musí 
nutně otiskovat klíčové ideje politického systému. 
Kdyby tomu tak nebylo, pak by tento předmět ne-
mohl tento svůj hlavní úkol plnit. „Každá učebnice 
odráží do jisté míry hodnoty a ideje státu, v kterém 
byla vydána. Je proto důležitou složkou edukačního 
procesu jednotlivých států.“ (Altbach 1991, s. 78) 

Koncepce výzkumu 

Občanská výchova je tedy odrazem politických 
hodnot daného systému (minimálně těch klíčo-
vých). Tím se pomalu dostáváme zpět ke sporu 
o smysl českých dějin. Je-li pravdou, že vůdčí ideje 
systému jsou obsaženy v předmětu občanské vý-
chovy (neboť ten je tam vtiskuje ve snaze o politic-
kou socializaci jedince), pak výzkum této oblasti 
může nabídnout obraz jednotlivých politických sys-
témů v průběhu českých dějin. Jedná se o to, 
že pokud bychom dokázali analyzovat jednotlivé 
politické systémy v průběhu českých dějin, vykrys-
talizovaly by nám z nich hlavní ideje, jež měly zá-
sadní vliv na charakter daného systému. 

V okamžiku, kdy budeme mít prozkoumané jed-
notlivé systémy a díky tomu i definované klíčové 
ideje, myšlenky a hodnoty dané doby, nebude 
nám nic bránit v tom, abychom tyto hodnoty, 
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mal. Osobní bankroty rostou  závratně, Zásady jsou 
luxus, Rychlejší exekuce apod. Také mnohé zprávy 
vyvolávají záměrně nebo nechtěně rozporné před-
stavy a vytvářejí napětí jako např.: mléko na polích 
(a hlad ve světě), bilión dluhu (chuť politiků dále roz-
hazovat), statisíce nezaměstnaných (a ladem ležící 
půda), lupiči na útěku (bezmocná policie), soudci 
ve sporu (nemají čas soudit), piloti stávkují (za stati-
cícové platy) atd., atd. 

Mozaika společenských neřádů, podvodů, skandálů 
a bankrotů nemohla ušetřit ani oblast školství, vzdě-
lávání, kultury a vědy. K výbuchu došlo v místě, kde 
se nepořádky a nepravosti nahromadily do té míry, 
že ochranný plášť akademické svobody už silné tlaky 
nevydržel, roztrhl se a zkažený obsah vyletěl do po-
větří. Naštěstí pohotově zasáhli hasiči, policisté i po-
litici, do záchranných prací se dokonce zapojili i strůj-
ci havárie. Její rozsah se však nedal snadno uhasit 
nebo utajit, naopak začalo se s vyšetřováním a hle-
dáním viníků, ale také s ospravedlňováním, se sva-
lováním viny na druhé a dokonce se žalobami 
na  odvrácení pozornosti. Oproti hlasům, které udá-
lost bagatelizovaly, označující ji za „ve světě ob-
vyklou zábavu novinářů“, se však prosadilo úsilí 
celou věc důkladně prověřit a šetření dokonce roz-
šířit na větší počet objektů v celém státě. Zdá 
se  však, že ostudná událost v Plzni vypovídá něco 
důležitého také o stavu celé společnosti a že její 
kořeny je nutno hledat také v celkové ekonomic-
ké, politické a mravní situaci společnosti. Pokusme 
se proto aspoň naznačit příčiny této krize a poukázat 
také a možnou cestu k nápravě. 

Někteří aktéři aféry jsou také, jak šetření odhalilo, 
zapojeni do různých neprůhledných ekonomických 
aktivit, ovšem zprostředkovaně, takže se obtížně 
dokazuje jejich podíl na podvodech. Ekonomické 
aktivity se často navíc prolínají s politickými zájmy, 
tím vznikají jakési mafie, maskující své kořistnické 
tendence demokratičností a obecnou prospěšnos-
tí. Nebezpečí je též v tom, že mafie se propojují 
na různých úrovních a je obtížné do jejich vazeb 
proniknout, odhalit je a potrestat. Pokud se něko-
mu podaří, stane se nepohodlným, je kompromi-
tován nebo likvidován. 

Ukazuje se též, že mnozí prominenti minulého režimu 
zaujali i po převratu důležité pozice ve státě a dosud 
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nout velmi úrodnou půdu, která čeká na své obdělá-
ní.  Jsem přesvědčen, že plody tohoto snažení budou 
velmi sladké.    
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Skandál na Právnické fakultě ZČU v Plzni otřásl 
nejen celou akademickou obcí, ale svým rozsahem 
vyvolal obavy v celé společnosti, poněvadž nikdo 
nedovede odhadnout, jak a kam se nebezpečná 
destrukce rozšíří a co odhalí. Otřes veřejnosti je 
hluboký také proto, že současně si připomínáme 
20. výročí pádu komunismu a 91. výročí obnovení 
samostatnosti a očekáváme vyšší úroveň veřejného 
života. Díky bdělosti některých redaktorů médií 
však už byli občané soustavně připravováni na ne-
pořádky i katastrofy, neboť v novinách převažovaly 
titulky jako např.: Lidé státu nevěří, Stát, který zkla-
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o sexu prokazují hluboký mravní úpadek pisatelek, kte-
ré se domnívají, že je to projevem jejich emancipace a 
svobody. Závada není jen ve zbytečných vulgárních 
slovech, ale hlavně v primitivním, nekulturním myšlení, 
které se využívá ve světě základních biologických po-
třeb. Autorky končí zvoláním: „Ať žije sex!“ Ano, ať žije 
sex, vždyť člověk se nemůže odtrhnout od svých biolo-
gických základů, na nichž přece vyrůstá veškerá lidská 
kultura, ale ať jde o sex v rámci důstojného lidského 
života jako zdroj životní radosti i síly při hledání nových 
možností rozvoje. 

Plzeňská aféra vypukla na základě propojení několika 
negativních činitelů, které dlouhodobě latentně probí-
haly bez povšimnutí, až dosáhly kritické hranice. Je va-
rovným projevem některých nežádoucích rysů soutěže 
a honby za rychlým úspěchem. V širším měřítku jde 
o projev úbytku sociálního kapitálu (Fukuyama) vyúsťu-
jícího v toleranci s amorálním jednáním. Všichni uvede-
ní aktéři se diví obvinění, jsou přesvědčeni o své nevi-
ně, zřejmě žijí ve svém odcizeném světě. Tím jsou ne-
bezpečnější, protože jejich chování je sice líbivé, 
ale nakažlivé. 

Mnozí světoví myslitelé upozorňují na krizové jevy naší 
civilizace, domnívají se, že se blíží k bodu obratu. Pou-
kazují zejména na pocit prázdnoty, který se stal maso-
vým jevem, na extrémní individualismus, na hedonis-
mus a titanismus, šířící se jako postmoderní životní po-
cit. Jde o nebezpečné tendence, které byly příčinou 
zániku i relativně vyspělých civilizací před námi. Je však 
v silách lidstva se tomuto osudu vzepřít, ale je nutno 
spojit své síly, obnovit přetrhané vazby s přírodou a 
začít žít skromněji, šetrněji, se zvýšeným respektem 
ke všemu živému. Je nezbytné kultivovat ušlechtilé 
stránky lidské bytosti, osvojit si novou morálku, podpo-
rovat vzdělávání, učit novému myšlení. To vše jsou cíle, 
které sleduje edukace a účinné cesty k dosažení těchto 
cílů hledá pedagogika. Zajisté jde o velmi náročný a 
složitý proces o zdolávání mnoha úskalí a překážek. 
Známe však jinou, lepší a snadnější cestu? 
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v nich působí, často jen ve svůj prospěch, např. 
ve státní správě, na soudech, v policii, v ekonomice a 
jinde. Také život obyčejných občanů většinou pokra-
čoval ve vyjetých kolejích. Přišla  sice svoboda voleb, 
pohybu, je dostatek všeho zboží, ale přetrvává men-
talita nezodpovědnosti, nehospodárnosti, nezájmu 
o veřejné dění, zkrátka tzv. „blbá nálada“. Současně 
však svoboda projevu vedla k tomu, že se vynořila 
celá řada schopných demagogů a suverénních kvazi-
odborníků, kteří negativně ovlivňují veřejné mínění. 
Vytvořilo se tak podhoubí „falešné demokracie“, v níž 
každý má právo na všechno, ale bez odpovědnosti 
za důsledky. Přitom mnoho vzdělaných a čestných lidí 
se stáhlo do ústraní, poněvadž se na převládajícím 
způsobu veřejného života nechtějí podílet. 

Poněkud blíže se podívejme na některé problémy 
kultury a vzdělávání. Počty vysokých škol, divadel a 
různých kulturních aktivit jsou imponující, 
ale jejich úroveň není vždy na výši. Zato sebevědomí 
některých jejich aktérů je šokující. Připomeňme 
„umělecký“ výtvor, kterým jsme obohatili naše před-
sednictví EU, megalomanské světové podniky (např. 
v lyžování), defraudace v armádě atd., atd. Přitom 
se nedostává prostředků na důstojné platy učitelů, 
na výstavbu silnic apod. 

Negativně působí různé dezinformace, šíření neprav-
divých údajů, subjektivní soudy, které málo oriento-
vanému občanu ztěžují porozumění, nebo 
s ním přímo manipulují. Namátkou otevřeme Učitel-
ské noviny (2009, č. 37, s. 3). Petr Husník zde 
píše o „smutné reformě na středních školách“: „Kam 
oko pohlédne – skepse, rezignace“, aniž by se pokusil 
o nějaké vysvětlení. Šifra „št“ k tomu dodává, že stu-
dijní programy budoucích učitelů by se měly rozšířit 
o trestní právo, a to místo pedagogiky a psychologie, 
které prý jsou pro kantory spíš přítěží. Tyto „myš-
lenky“ tiskne pedagogický časopis bez redakčního 
komentáře. Učitelům ještě ovšem chybí policejní vý-
cvik se střelnou zbraní! 

V Posledním slově Lidových novin se již po delší dobu 
objevují vulgární popisy sexuálních nálad a praktik 
od dvojice ženštin, které šíří svůj zvrácený životní styl 
v široké veřejnosti. Na kritickou připomínku L. Vaculí-
ka reagují dámy podrážděně a hájí se tím, že ve svo-
bodné společnosti se může svobodně psát i o sexu. 
Omyl těchto exhibicionistek  je v tom, že oplzlé články 
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První ohlasy 

Vědečtí pracovníci: nepostradatelná příručka, 
inspirující přínos, pomník pro editora, výzva i záva-
zek pro všechny. 

Studenti: nezbytná pomůcka, i když se dá zvlád-
nout jen část, získá se nadhled, obrovský rozsah 
poznatků, a to ještě není všechno. 

Učitelé: fantastické dílo, obdivuhodná práce auto-
rů, jen získat čas ke studiu. 

Řídící orgány: pro nás jsou zvlášť cenné partie 
o školství, potřebujeme mít nadhled, opora pro 
rozhodování. 

Odborná veřejnost: výzva a závazek pro všechny 
pedagogy, Encyklopedie by měla být povinnou 
četbou pro všechny, kdo rozhodují o školství. 

Slovo recenzenta 

Uvedené charakteristiky recenzované publikace 
mluví samy za sebe, není k nim co dodávat. Editor 
se v úvodu přiznává, že idea tohoto díla v něm zrá-
la mnoho let, realizace zasluhuje po všech strán-
kách obdiv. Vzorem mu byly české encyklopedie 
z minulosti, ovšem od vydání poslední, redigované 
O. Chlupem, J. Uhrem a J. Kubálkem (1938 – 
1940), již uběhla řada let a bylo záhodno vyrovnat 
krok se světem. To se podařilo díky vynikajícímu 
rozhledu a velkému pracovnímu vypětí editora. 
Největší odměnou by mu bylo, kdyby se Encyklo-
pedie stala nepostradatelnou příručkou všech pe-
dagogů a byla přijata jako výzva pro další práce 
v tomto směru. 

Záměrně jsme na začátku neuvedli bibliografické 
údaje o tomto pozoruhodném díle české pedago-
giky, poněvadž jsme předpokládali, že po prvních 
údajích bude všem jasné, o kterou publikaci jde. 
Pro pořádek je však uvádíme na závěr: 

Pedagogická encyklopedie 

Editor: Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. 

Konzultanti projektu: Doc. PhDr. Tomáš Janík, 
Ph.D., M.Ed., Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. 

Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2. 
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Kvantitativní údaje 

• formát: 26,5 x 19,5 x 5,5 cm; váha: 2,5 kg; počet 
stran: 935; počet hesel: 159; počet autorů: 104; 
počet tabulek: 141; počet schémat: 43; počet 
grafů: 33; počet příloh: 8; autor největšího po-
čtu příspěvků: Jan Průcha – 27; počet autorů 
z PdF MU: 10; počet autorů z IVŠV: 3 

Kvalitativní aspekty 

• reprezentace pedagogiky jako vědy 

• pedagogické fenomény jsou podány 
v uceleném systému 

• hesla jsou zpracována stručně, ale výstižně 

• důraz se klade na jazykovou preciznost 

• hesla jsou propojena četnými odkazy 
na příbuznou problematiku 

• kniha zajišťuje dobrou orientaci, zejména 
rejstříkem 

• ocenit je nutno také vizualizaci četných jevů 

• další orientaci umožňuje domácí i zahraniční 
literatura k heslům 

• zřetelná je návaznost na světovou pedagogiku 

• publikaci povyšuje výborná grafická úprava 

Adresáti publikace 

• „pro školu, písárnu a dům“ (reklama naklada-
telství Lorenz za 1. republiky) 

• každý vážný zájemce o pedagogiku 

• vědečtí pracovníci, studenti, učitelé 

• univerzity, fakulty, katedry humanitního 
zaměření 

• knihovny a studovny 

• kulturní pracovníci 

• sběratelé informací 

• milovníci krásných tisků 
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Brněnské pracoviště (IVŠV PdF MU) je v letech 
2006-2010 spoluřešitelem projektu LC 06046 
Centrum základního výzkumu školního vzdělává-
ní. Těžiště výzkumné práce spočívá v oblasti vý-
zkumu kurikula (viz dále dílčí cíl 6) a ve vývoji me-
todologie videostudií (viz dále dílčí cíl 7). 

Dílčí cíl 6: Modely tvorby kurikula 

V roce 2009 byl dokončen teoretický model tvorby 
kurikula, včetně podrobného rozboru jeho dílčích 
součástí (model fundamentální, konstitutivní, reali-
zovaný). Výsledný teoretický model tvorby kurikula 
byl prezentován v závěrečné monografii Cíle a obsa-
hy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. 

Podrobně byl rozpracován zejména výzkum vzdělá-
vacích obsahů, jejich utváření (ontodidaktická trans-
formace) a jejich reprezentace ve školní výuce 
(psychodidaktická transformace) a jejich osvojování 
(kognitivní transformace). Monografie významnou 
měrou přispívá k rozvoji teoretické, metodologické a 
poznatkové základny výzkumu kurikula s přesahem 
do psychodidaktiky. Zpracování problematiky vychá-
zelo jednak z dlouhodobé tvůrčí práce řešitelů a jed-
nak z kritického rozboru domácí a zahraniční litera-
tury o utváření konceptu všeobecného vzdělání 
v podmínkách společnosti vědění a kurikulárního 
výzkumu a vývoje. Práce zároveň navázala na vý-
zkum současných metodologických přístupů k tvor-
bě rámcových a školních vzdělávacích programů a na 
výzkum požadavků kladených na školní vzdělávání 
různými skupinami společnosti (viz dílčí cíl V004). 
V návaznosti na dosažené výsledky byly identifiková-
ny oblasti výzkumu kurikula, kterým je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost, zejména s ohledem na probíha-
jící kurikulární reformu. Publikace přispívá k porozu-
mění trendům vývoje vzdělávacích obsahů v závis-
losti na rozvoji společnosti a umožňuje realizovat 
nezbytné změny v této oblasti založené na vědec-
kém základě. Mimo to má potenciál iniciovat tvoři-
vou práci učitelů při inovacích v tomto směru. 

V průběhu roku 2009 byl také dokončen empirický vý-
zkum procesu utváření a rozvíjení kompetencí ve vy-
braných obsahových oblastech školního vzdělávání. 
Výzkum probíhal jednak formou dílčích výzkumných 
sond na vybraných základních školách a gymnáziích, 
jednak se využívalo již existujících výzkumných dat zís-
kaných v rámci řešení dílčího cíle 7. Zejména byly zjišťo-
vány možnosti a metody rozvíjení kompetencí na zá-
kladě analýzy videozáznamů vyučovacích hodin. Zvlášt-
ní pozornost byla věnována zkoumání vztahu mezi 
kompetencemi a obsahy vzdělávání (učivem). Výsledky 
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reálné výuky v různých vyučovacích předmětech. 
V roce 2009 byly dále rozpracovány procedury a tech-
niky uplatňované ve videostudiích a ověřovány způso-
by zpracování dat. Výsledky zejména videostudií ang-
lického jazyka a tělesné výchovy byly publikovány a 
dále byla zpracovávána data pro potřeby navazujících 
analýz. Průběžné výsledky byly publikovány v mono-
grafii The Power of Video Studies in Investigating Tea-
ching and Learning in the Classroom a prezentovány 
na mezinárodních a domácích konferencích. Aplikace 
metodologie videostudie ve výzkumu výuky vybra-
ných předmětů je přínosem pro výzkum realizované-
ho kurikula, resp. procesů vyučování a učení, přičemž 
se počítá s jejím rozpracováním v oblasti mezipřed-
mětové komparace. V roce 2010 bude řešení cíle po-
kračovat a bude publikována syntetizující monografie. 

V roce 2009 bylo publikováno sedm studií, v nichž 
byly představeny výsledky dílčích analýz dat poříze-
ných v roce 2007. Zejména byly publikovány výsled-
ky analýz projektu CPV videostudie anglického jazy-
ka. Dílčí analýzy byly zaměřeny na hledání podob-
ností a rozdílů ve výuce předmětů fyziky, zeměpisu, 
anglického jazyka a tělesné výchovy. Výsledky těchto 
dílčích analýz budou využity při rozpracovávání mezi-
předmětové komparace, k níž bude směřováno 
v roce 2010. Výsledky dosavadních analýz byly před-
staveny na významných konferencích v ČR i v zahra-
ničí. Na výroční konferenci České asociace pedago-
gického výzkumu byly předneseny příspěvky prezen-
tující vybrané výsledky CPV videostudie s oporou 
o koncept lesson structure a dílčí výsledky CPV 
videostudie anglického jazyka. Na výroční konferenci 
Evropské asociace pedagogického výzkumu ve Vídni 
byl přednesen příspěvek shrnující výsledky CPV 
videostudie s oporou o koncept příležitostí k učení. 
Provedené analýzy přinesly konkrétní empirická zjiš-
tění týkající se výuky v různých školních předmětech. 
Například analýzy diskurzu ve výuce anglického jazy-
ka ukázaly, že důležitou roli ve výuce angličtiny hraje 
mateřský (český) jazyk, kterému jsou žáci vystaveni 
ve 20 % výukového času. Druhou důležitou aktivitou 
bylo čtení v cílovém jazyce (15 % výukového času). 
Některé analýzy byly zaměřeny na hledání pravidel-
ností ve výuce jednotlivých předmětů napříč různý-
mi hodinami vedenými různými učiteli. Byly shledá-
ny koincidence shrnutí učiva (fáze hodiny) a diktátu 
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těchto výzkumů byly využity pro revizi teoretického 
modelu tvorby kurikula a byla formulována doporu-
čení k postupům zkvalitňujícím obsah školního vzdě-
lání. V návaznosti na realizaci dílčích výzkumných 
sond byla zpracována zobecňující metodologická stu-
die (jako součást monografie Cíle a obsahy školního 
vzdělávání a metodologie jejich utváření), která analy-
zuje teoretická a metodologická východiska výzkumu 
a některé metodické postupy vedoucí k rozvíjení 
(klíčových) kompetencí. Přesto, že kompetence re-
prezentují jednu z cílových kategorií školního vzdělá-
vání, metodologie jejich uchopování v rámci pedago-
gicko-psychologické diagnostiky je zatím v počátcích. 
Teoretický rámec této problematiky a její metodolo-
gická koncepce se chápou jako příspěvek řešitelského 
týmu k otázce kompetencí ve vzdělávání.  Po zavede-
ní konceptu kompetencí do politických i kurikulárních 
dokumentů tak řešení dílčího cíle 6 přispělo ex post 
k aktuálně probíhajícím snahám o teoretické a meto-
dologické ukotvení kompetencí. 

Vedle monografie Cíle a obsahy školního vzdělá-
vání a metodologie jejich utváření, kde je rozpra-
cován teoretický model tvorby kurikula a výcho-
diska k utváření a rozvíjení kompetencí, byla pub-
likována empirická studie v časopise Pedagogická 
orientace (Obory ve škole a jejich enkulturační 
funkce) a kapitola Vzdělávání ve společnosti vědě-
ní (v monografii K perspektivám školního vzdělá-
vání). Byly zaznamenány pozitivní ohlasy na teo-
retické i empirické studie publikované v předcho-
zích letech. Je možné konstatovat, že publikace 
související s řešením dílčího cíle 6 vstupují do šir-
šího povědomí odborné komunity. Řešení dílčího 
cíle bude zakončeno teoreticko-empirickou studií 
k problematice utváření a rozvoje kompetencí 
(Orbis Scholae, 2010, č. 3).  

Dílčí cíl 7: Metodologické problémy videostudií 

Řešení cíle spočívá v hledání metodologického 
přístupu komplexní analýzy procesů vyučování a 
učení a jeho aplikace při analýze procesů vyučo-
vání a učení. 

Výzkum má metodologický charakter. Je založen na 
originální metodě videostudie rozvíjené v CPV PdF 
MU, obohacující možnosti empirického výzkumu 

Strana 20 



Strana 21 

Bulletin IVŠV 2010 

stávají méně vyhledávanými. Je tedy důležité sna-
žit se působit již na žáky základních škol a ovlivnit 
jejich postoje k přírodovědným předmětům nato-
lik, aby pak i v dalším vzdělávání volili předměty 
přírodovědného zaměření. 

Příspěvek se zabývá postoji žáků druhého stupně 
základních škol k vyučovacímu předmětu přírodopi-
su. Cílem je vytvořit měrný nástroj na zjišťování po-
stojů žáků k výše zmíněnému předmětu a v předvý-
zkumu ověřit jeho použití. Dále práce zkoumá míru 
působení proměnných na postoje žáků (vliv gende-
ru, bydliště, oblíbeného předmětu a ročníku). 

Postoje 

Jestliže se práce zabývá postoji, je důležité si na 
počátku definovat, co to postoje jsou. Počet defi-
nicí týkajících se postojů je mnoho. Z psycho-
logického hlediska jsou postoje definované jako 
relativně stálé psychické soustavy vyjadřující vztah 
člověka ke světu a jeho složkám. Mají významné 
místo ve struktuře osobnosti, zahrnují v sobě dvě 
hlavní komponenty: vztah k činnosti a subjektivní 
stav člověka, hlavně jeho emocionální stránku 
(srov. Eagly, Chaiken 1998).  

Měření postojů 

V historii měření postojů se uplatňovaly dva rozlič-
né přístupy. Prvním je axiomatický resp. obrazný 
přístup, druhým je psychometrický přístup. Druhý 
přístup však dominuje ve všech výzkumech týkají-
cích se měření postojů. Důvodů, proč je právě ten-
to přístup vhodnější oproti prvnímu, je mnoho, ale 
mezi hlavní patří vyšší úroveň validity, do které se 
začleňuje jak konvergentní a diskriminační validita, 
v porovnání s prvním přístupem. Mnozí výzkumní-
ci uvádějí i vyšší reliabilitu druhého přístupu 
k měření postojů (Cronbach 1984, Messick 1989). 

Nejpoužívanější měřící metodou je Likertova me-
toda. Likertovská škála používá položky ve formě 
tvrzení, respondent vyjadřuje svůj souhlas, resp. 
nesouhlas s nimi. Proto skutečný první krok je pří-
prava (získání) určitého počtu tvrzení, která se tý-
kají toho, co má škála identifikovat. Při zjišťování 
postojů jde o výroky, které se týkají objektu posto-
je tak, aby souhlas, resp. nesouhlas s výrokem in-

(organizační forma), které se objevovaly spíše 
ke konci vyučovací hodiny, zatímco úvodní třetina 
vyučovací hodiny byla často věnována opakování 
(fáze hodiny) rozhovorem se třídou (organizační 
forma) i testování (fáze hodiny) v samostatné práci 
(organizační forma). Analýzy výuky umožnily odpo-
vědět na konkrétní výzkumné otázky týkající se re-
álných procesů odehrávajících se v českých školách, 
přičemž byla ověřena vhodnost zvolených metodo-
logických postupů při analýze těchto procesů. 
V návaznosti na to byly dále zpřesněny metodolo-
gické procedury uplatňované ve videostudiích, jako 
jsou např. zjišťování shody mezi pozorovateli, tvor-
ba kategoriálního systému apod. 

Za účelem komunikování a dalšího využití vý-
zkumných poznatků bylo vytvořeno webové pro-
středí CPV videoweb, které nabízí vybrané video-
záznamy výuky pořízené v projektu CPV videostu-
die. Toto webové prostředí je v současné době 
pilotováno studenty učitelství. Získané poznatky 
budou v roce 2010 shrnuty v monografii Video 
v učitelském vzdělávání. 

 

 

 

Rozvíjení pozitivních postojů je jedním z hlavních 
cílů kurikula. Přírodovědné předměty jsou pro 
mnoho studentů nezajímavé, což může být způ-
sobené jejich náročností, případně žáci a studenti 
nevidí význam přírodovědných předmětů pro ži-
vot. V dnešní době je moderní studium humanit-
ních předmětů, proto se přírodovědné předměty 

Postoje žáků druhého stupně 
základních škol k vyučovacímu 
předmětu přírodopis1) 

 
Jana Vlčková, Milan Kubiatko  

1) V příspěvku jsou ve stručné formě uvedeny hlavní zjištění 
z bakalářské práce autorky s názvem: „Postoje žáků druhé-
ho stupně základních škol k vyučovacímu předmětu příro-
dopis“. (vedoucí práce: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.)  
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dikoval valenci postoje (byl projevem pozitivního 
resp. negativního postoje k danému objektu). 
Základní problém likertovských škál spočívá v tom, 
že nediferencují spolehlivě ve středním pásmu 
výsledného skóre. Skóre nacházející se v teore-
tickém středu (počet položek x 3) může být vý-
sledkem konstantní volby odpovědi „nevím“ („3“), 
stejně tak může být výsledkem přibližně stejného 
výskytu odpovědí ve prospěch a proti objektu 
postoje (hodnot „1“ a „5“). Proto se tento typ 
škály spíše hodí na zjišťování rozdílů mezi skupi-
nami a na výzkumné účely vůbec než na individu-
ální diagnostiku jednotlivce (Krosnick, Judd, Wit-
tenbrink 2005).  

Měření postojů k biologii/přírodopisu v porovnání 
s ostatními předměty (např. fyzika, chemie) značně 
zaostává. Některé z často citovaných prácí se netý-
kají předmětu jako takového, ale spíše zájmů, které 
s biologií souvisejí (Jones, Howe,  Rua 2000), jiné 
se týkají integrování přírodovědy, která zahrnuje 
i jiné předměty, nejen biologii (Stark, Gray 1999) ne-
bo jiných přírodovědných předmětů jako např. che-
mie (Salta, Tzougraki 2004). Jednou z mála prací 
zkoumající postoje žáků k přírodopisu je studie 
od autorů Prokop, Tuncer, Chudá (2007), kteří zjišťo-
vali úroveň postojů k přírodopisu u 655 žáků druhé-
ho stupně základních škol na Slovensku. Jako měřící 
nástroj byl použitý škálovaný dotazník podle Likerta, 
ve kterém byly položky rozdělené do šesti kategorií: 
zájem, kariéra, důležitost, učitel, vybavení a nároč-
nost. Autoři zjistili pozitivní vztah žáků k přírodopisu 
a přírodopis uvádějí jako vyučovací předmět více 
populární mezi mladšími žáky a děvčaty.  

Předvýzkum 

Jak již bylo výše zmíněno, jedním z úkolů práce je 
ověřit měrný nástroj v předvýzkumu. Předvý-
zkum slouží k nalezení odpovědí na otázky, zda 
jsou vybrané výzkumné metody vhodné, jak re-
spondenti reagují na otázky, jestli jsou jednotlivé 
položky dobře formulovány nebo zda nemají re-
spondenti problémy porozumět položkám. Před-
výzkum je praktickým ověřením zkoumání na men-
ším počtu respondentů. Po předvýzkumu se od-
straňují nedostatky ve výzkumném nástroji a ově-
řuje se náročnost zpracování získaných dat. 

Výzkumný nástroj 

Výzkumným nástrojem pro tuto práci je 5-stupňový 
dotazník Likertova typu. Při jeho vytváření byly 
pro inspiraci využity již vytvořené výzkumné nástroje 
podobného typu (Prokop, Tuncer, Chudá 2007, Usak 
a kol. 2009) a byl doplněn o další položky. Dotazník 
je rozdělen do dvou částí. První část tvoří demogra-
fické položky (bydliště, pohlaví, věk, třída, oblíbený 
předmět). Druhá část se týká postojů. Jednotlivé po-
ložky jsou napsány v pozitivním i v negativním význa-
mu. Počet negativních otázek je 19, počet pozitiv-
ních je 33. Po obdržení vyplněných dotazníků byly 
odpovědi pro účely statistického zpracování převe-
deny do číselné podoby od 1 (úplně nesouhlasím) 
po 5 (úplně souhlasím) u položek s pozitivním význa-
mem. Negativní položky byly skórované v opačném 
pořadí. Celkové skóre ukázalo postoje žáků k příro-
dopisu. Nízké skóre reflektovalo relativně negativní 
postoj žáků k přírodopisu a vysoké skóre relativně 
pozitivní vztah.  

Do předvýzkumu bylo zahrnuto 75 žáků 2. stupně 
základní školy. Tento počet je dostatečnýpro před-
výzkum. Počet dívek, které vyplňovaly dotazník, 
je 32 (43 %), počet chlapců je 43 (57 %). Z města 
pochází 62 (83 %) a z vesnice 13 (17 %) respondentů. 
Zastoupení respondentů v jednotlivých ročnících je: 
6. ročník – 9 respondentů; 7. ročník – 25 responden-
tů; 8. ročník – 25 respondentů; 9. ročník – 16 re-
spondentů. Průměrný věk žáků je 13,91 (SD = 1,12). 

Analýza získaných dat 

Reliabilita výzkumného nástroje byla zjišťována 
pomocí Cronbachovo koeficientu (α = 0,92), který 
indikuje vysokou spolehlivost výzkumného nástro-
je. Validita výzkumného nástroje byla určená od-
borníky na tvorbu dotazníků, také didaktiky biolo-
gie a učiteli z praxe. Odborníci byli požádáni o vy-
jádření se k jednotlivým položkám, jejich srozumi-
telnosti a náročnosti. Dále byli odborníci tázáni, 
či je měrný nástroj relevantní k cílu práce.  

Odpovědi respondentů byly podrobeny faktorové 
analýze s Varimax rotací a bylo zjištěno 5 dimenzí 
s vlastním číslem větším než 1,00. Zjištěné dimen-
ze byly Přírodopis jako vyučovací předmět (19 po-
ložek), Neformální vzdělávání (8 položek), Nároč-



na straně chlapců (Ramsden 1998). Proto usuzuji, 
že hlavním faktorem ovlivňujícím postoje není vliv 
právě genderu, ale spíše dalších faktorů. Postoje 
může ovlivňovat výchova v rodině, školní prostře-
dí, úspěch nebo učitel. Případně se vlivy genderu 
prolínají s těmito dalšími faktory a vzájemně 
se ovlivňují. Další výsledky ukazují oblíbený před-
mět jako významný faktor ovlivňující postoje žáků 
k přírodopisu (F = 2,52; p < 0,05). Použitím Fishe-
rova posttestu byl zjištěn rozdíl mezi žáky, kteří 
preferují přírodovědné předměty a žáky, kteří neu-
vedli žádný oblíbený předmět (p < 0,05). Žáci uvá-
dějící přírodovědné předměty jako oblíbené vyka-
zují pozitivnější vztah k přírodopisu než žáci neu-
vádějící žádný oblíbený předmět. 

Při zkoumání vlivu jednotlivých demografických 
položek na jednotlivé dimenze se vliv bydliště žáků 
projevil u dimenze Náročnost. Žáci z vesnice pova-
žovali přírodopis za náročnější oproti žákům 
z vesnice. Statisticky významný rozdíl se projevil i 
ve vnímání náročnosti přírodopisu mezi jednotlivý-
mi ročníky. Jako lehčí vnímají přírodopis žáci 
osmého ročníku oproti žákům ostatních ročníků. 
To může být zapříčiněno obsahem učiva. V osmém 
ročníku se na základních školách zpravidla probírá 
biologie člověka. Toto téma bývá žákům blízké a 
je pro ně zajímavé, což se mohlo projevit v pos-
tojích k přírodopisu. 

Z výsledků je zřejmé, že největší zájem o neformál-
ní vzdělání s přírodovědným zaměřením (návštěva 
ZOO, muzea,…) mají žáci s oblíbeným přírodověd-
ným a technickým předmětem. Nejnižší zájem ma-
jí žáci bez uvedeného oblíbeného předmětu. Další 
zjištění ukazuje, že neformální vzdělávání pozitiv-
ně ovlivňuje postoje k přírodopisu. Kladný vliv 
na postoje k přírodopisu mají i praktické pomůcky 
a experimenty. Z výsledků také vyplývá, že nároč-
nost přírodopisu nemá negativní vliv na postoje 
k tomuto vyučovacímu předmětu. 

Závěr 

Hlavním přínosem pro didaktiku jako vědu je vy-
tvořený měrný nástroj, který byl ověřen 
v předvýzkumu. Nástroj slouží ke zjišťování posto-
jů žáků druhého stupně základní školy k vyuč-
ovacímu předmětu přírodopisu. Díky němu je 

Bulletin IVŠV 2010 

nost (4 položky), Zájem (4 položky) a Praktické 
pomůcky a experimenty (4 položky).  Na základě 
výsledků faktorové analýzy, připomínek učitelů a 
odpovědí žáků bylo stanoveno pět skupin polo-
žek, které obsahovaly souhrnně 39 výroků. 

Na zjišťování statisticky významných rozdílů mezi 
skupinami nezávislých proměnných byly použity 
testy induktivní statistiky – analýza rozptylu 
(ANOVA), kde demografické položky plnily úlohu 
nezávislé proměnné a skóre z postojové části by-
lo určené jako závislá proměnná. Na zjišťování 
rozdílů u nezávislých proměnných, které obsaho-
valy více než dvě skupiny (třída, oblíbený před-
mět), byl dále použit post-hoc test (Fisherův LSD), 
na rozdíl od proměnných, které obsahovaly jen 
dvě položky (bydliště, gender), kde nebylo nutno 
použít post-hoc test.  

Výsledky a diskuze 

Celkové skóre (x = 3,10) indikovalo neutrální po-
stoj žáků k vyučovacímu předmětu přírodopisu. 
Dále ve výsledcích týkajících se postojů žáků 
k vyučovacímu předmětu přírodopisu nebyl zjiš-
těný statisticky významný rozdíl mezi ročníky (F = 
2,32; p = 0,08). Po použití Fisherova LSD post hoc 
testu se však ukázal statisticky významný rozdíl 
mezi 6. a 7. ročníkem (p < 0,05) a mezi 6. a 9 roč-
níkem (p < 0,05). V obou případech žáci šestých 
ročníků vykazovali  pozit ivnější  vztah 
k přírodopisu. Důvodem může být převažující 
způsob výuky. V šestých ročnících se žáci mohou 
stále střetávat s výukou názornou a hravější 
oproti následujícím ročníkům. Ve vyšších roční-
cích může převládat výklad a zápis, což bývá pro 
žáky méně zajímavé. Z dalších výsledků po aplika-
ci analýzy rozptylu vyplynul statisticky významný 
rozdíl mezi žáky z města a vesnice (F = 4,22; 
p < 0,05).  Jako žáci s pozitivnějším postojem 
k vyučovacímu předmět přírodopisu se ukázali 
žáci z města. Jiné výpočty ukazují, že dívky dosa-
hovala vyššího skóre v porovnání s chlapci, ale 
rozdíl ve výsledcích nebyl statisticky významný 
(F = 3,33; p = 0,72). Různí autoři uvádějí totožné 
postoje chlapců a dívek (Usak a kol. 2009), jiní 
výzkumníci zjistili pozitivnější postoje na straně 
dívek (Prokop, Prokop, Tunnicliffe 2007) a další 
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možné zkoumat postoje žáků a získávat 
tak poznatky o postojích, které žáci zaujímají. 
Na základě získaných výsledků je možné na po-
stojích žáků dále pracovat a vhodným směrem 
ovlivňovat. Vytvořený dotazník po aplikaci 
na skupinu respondentů přispěl k poznání zkou-
mání rozdílů mezi vybranými proměnnými (gen-
der, bydliště, ročník, oblíbený předmět). V práci 
je také ukázán postup statistické analýzy, který 
byl ve výpočtu použit. Finální výzkumný nástroj 
bude ověřen v rámci diplomové práce. 

Celkový postoj k přírodopisu byl zjištěn neutrální. 
Je proto zapotřebí postoje žáků ovlivnit a přírodo-
pis zařadit mezi předměty, ke kterým žáci zaujímají 
pozitivní postoje. K dosáhnutí pozitivnějších posto-
jů může přispět využívání netradičních metod výu-
ky, zvýšit podíl neformálního vzdělávání nebo zařa-
zení výuky mimo školu a zajistit tak bližší a těsnější 
kontakt žáků s obsahem přírodopisu. Jestliže si žáci 
propojí informace získané na hodinách přírodopisu 
s jejich každodenním životem a dokáží je využít 
v praxi, pak je zde větší šance, že přírodopis budou 
vnímat pozitivněji. 

Dalším výsledkem, kterým by se společnost měla 
zabývat, je vliv oblíbeného předmětu. Někteří žáci 
neuvedli do dotazníku žádný oblíbený předmět. 
Jejich postoje jsou vůči přírodopisu negativnější 
oproti těm, kteří uvedli oblíbený předmět přírodo-
vědný. Není nutností ovlivnit tyto žáky tak, aby pří-
rodopis, popřípadě jiný přírodovědný předmět, vní-
mali jako nejoblíbenější. Ovšem snahou společnosti 
by mělo být ovlivnit žáky tak, aby se přiklonili 
k jakémukoliv předmětu. Jestliže žáka nezaujme již 
na základní škole žádný předmět, pak může mít 
potíže s rozhodováním při volbě dalšího vzdělávání. 
Také to může svědčit o nevyhraněnosti žáka a 
o jeho nezájmu o vzdělání. 

Literatura 
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jednom blíže ke kleci, a ze vzdálenosti tří až pěti 
metrů se snažili chlapce zasáhnout, každý vždy jed-
n í m  v y b r a n ý m  d r u h e m  p o k r m u . 
Viděl jsem muže házejícího chlapci banány. Viděl 
jsem ženu strefující se do chlapce tabulkami čoko-
lády. Viděl jsem starší ženu, jak balí oblázky do lis-
tů špenátu a hází je chlapci k nohám. Chlapec 
se občas sklonil, aby na zemi nahmatal přikutálivší 
se jablko, či zachytil a se smutným úsměvem snědl 
růžičku brokolice. Ti házející, kteří čekali, až na ně 
přijde řada, stáli v hloučcích dále od klece a radili 
se o nejvhodnějším postupu; diskutovali o dokona-
lé trajektorii letu, promýšleli různé kombinace chu-
tí, navrhovali části těla, do kterých je třeba se jíd-
lem trefit. Někteří své poznatky zapisovali do vel-
kých knih stojících v knihovně opodál, jiní naopak 
v jiných z těchto knih hledali inspiraci. Někteří vel-
mi hlasitě přesvědčovali ostatní, aby je napodobo-
vali, jiní nesměle zkoušeli neotřelé postupy. Chla-
pec sice nevypadal hladově, avšak evidentně nena-
plňoval očekávání házejících ohledně množství jíd-
la, které zkonzumuje, neboť na podlaze klece 
se hromadilo velké množství nezkonzumované po-
travy. Navíc bylo téměř nemožné předpovědět, 
který kus chlapec sní a kdy. V ojedinělých přestáv-
kách v této neobvyklé zábavě byl chlapec vyveden 
z klece, vystoupil na jednu z mnoha vah, které 
u klece stály, a byl zvážen, aby mohlo být odhade-
no, kolik jídla dosud snědl. Nevím, jak dlouho jsem 
tuto scénu pozoroval, ale musely to být hodiny, 
neboť se vryla hluboko do mé paměti. Nemohu 
se zbavit dojmu, že je mi tato situace v nějakém 
smyslu blízká, ale prozatím se mi nedaří tento po-
cit lépe analyzovat. Věřím, že mi v tomto ohledu 
můžeš pomoci. Tvůj věrný čtenář Jan K. 

Milý Jene, je pravdou, že výkladem snů jsme 
se doposud v naší rubrice nezabývali, avšak je zřej-
mé, že svým tématem do ní Tvůj dopis velmi 
dobře zapadá. Scéna v Tvém snu je totiž podle mé-
ho názoru metaforou školní výuky. Školní dítko 
vidíš uvězněné v kleci, neboť škola směřuje 
k omezení dětské svobody zavedením pevných 
pravidel a řádu. Házející v Tvém snu zastupují uči-
tele jednotlivých školních předmětů, kteří mají 
za úkol zprostředkovat žákům vědomosti vždy 
z jednoho konkrétního oboru. Velká knihovna 
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Milá čtenářko, milý čtenáři, v tomto čísle Bulleti-
nu IVŠV se v pravidelné rubrice Napiš Anděle spo-
lečně vrátíme k jednomu z četných dopisů, ve 
kterých se na nás pravidelně obracíte vy, naši 
čtenáři, s praktickými i teoretickými otázkami a 
problémy z oblasti pedagogiky a didaktiky. Dneš-
ní téma se mírně liší od témat, která jsme dopo-
sud v této rubrice řešili, snad právě proto je shle-
dávám zvláště zajímavým; navíc – jak brzy pozná-
me – hluboká didaktická dimenze mu nechybí. 
Otevírá je ve svém dopise čtenář Jan K.: 

Milá Andělo, jsem pravidelným čtenářem Tvé rub-
riky o pedagogických a didaktických aspektech 
všedního života. Obracím se na Tebe s prosbou 
o radu. Před nějakým časem jsem byl konfronto-
ván s jistým velmi silným vizuálním podnětem, 
který se od té doby snažím vhodně interpretovat. 
Ocením v tomto směru každý názor i radu; věřím, 
že i pro čtenáře Tvé rubriky by mohl můj zážitek 
představovat zajímavou kognitivní potravu. Tedy 
k věci. Vzal jsem si k srdci Tvůj apel otištěný 
v minulém vydání této rubriky (odpověď čtenářce 
Miroslavě K.), ve kterém jsi autoritativně uvedla, 
že pokud to čtenář se studiem věd o vzdělávání 
myslí upřímně, nesmí v jeho knihovničce chybět 
drahokam pedagogické literatury, Průchova Pe-
dagogická encyklopedie. Zahanben spěchal jsem 
si objemné dílo zakoupit a ještě týž den jsem se 
pustil do intensivního studia. Byl jsem do té míry 
zaujat četbou, že jsem zapomněl na plynutí času, 
a v pozdních nočních hodinách jsem nad knihou 
vysílením usnul. A právě obsah mého snu je tím, 
co bych rád s Tebou a Tvými čtenáři sdílel. Ve snu 
jsem byl totiž svědkem velmi neobvyklé scény. 
Uprostřed velkého bílého prostoru jsem viděl klec 
a v té kleci stál nahý chlapec. V uctivé vzdálenosti 
od klece se pohybovala skupina asi deseti dospě-
lých, kteří se evidentně ze všech sil snažili chlapce 
nakrmit. Přistupovali v určitých intervalech po 
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recenze, 6. Práce s odbornou literaturou, 7. Název 
a struktura odborné a vědecké práce, 8. Vizualizace 
výsledků výzkumného šetření, 9. Literární zpracování 
odborné a vědecké práce, 10. Jazyková úskalí odbor-
ného a vědeckého textu, 11. Typografická úprava 
odborné a vědecké práce, 12. Invence, intuice a tvo-
řivost ve vědecké práci, 13. Čím jste nyní vy, tím byli 
jsme i my, Z názorů recenzentů 1. a 2. vydání Vá-
deméka, Literatura, Jmenný rejstřík, Věcný rejstřík. 

Kap. 1. se týká etiky vědecké práce. Z uvedených 
principů bych vyzvedl princip poctivosti a čestnosti 
(k tomu viz v literatuře články P. Braveného a D. Sou-
dka). Kap. 2. a 3. se vztahují k pramenům, kap. 4. 
až 6. a 9. , 12. a 13. k různým aspektům práce na 
odborné a vědecké práci, a konečně kap. 7., 8., 10., 
a 11. k různým otázkám formálních stránek odborné 
a vědecké práce. Za nejcennější považuji kap. 12. 
Invence, intuice a tvořivost ve vědecké práci. 

Komentář k některým kapitolám: Do kap. 2. Typy 
(…) informací by se mohl zařadit ještě Referát, kte-
rý souvisí s recenzí, ale kvalitativně se od ní liší 
(viz např. Výkladový slovník. Práce s informacemi 
na základních a středních školách. Praha : 1984). 
V kap. 3. (…) časopisy (…) překvapí počet edukolo-
gických časopisů českých (45) a zahraničních (70) 
v autorem pečlivě pořízených tabelárních přehle-
dech. Vzbudí tento přehled ve čtenářích zájem 
o jejich četbu-studium, případně o přispění-přispí-
vání do nich? Možno si vybrat. 

V kap. 6. Práce s odbornou literaturou autor správně 
vyzývá čtenáře textu k oponování a polemice 
s autorem (osobně tomu říkám dialogické čtení). 
Rozvíjí se tím potřebné kritické myšlení čtenáře, 
včetně vynořování nových myšlenek a nápadů. Na to 
navazuje, ovšem už na vyšším stupni, na stupni vě-
decké práce, kap. 12. Invence, intuice a tvořivost 
ve vědecké práci. Cenné jsou zde vizualizace 
v podobě Maňákova hierarchického modelu procesu 
výchovy k tvořivosti (aktivita – samostatnost – tvoři-
vost) a dále Spoustův přehled příznačných rysů tvoři-
vosti a Charakteristických rysů umělecké a vědecké 
tvořivosti a rozdílnosti (viz s. 180, 184–186). 

Kapitolu 7. Název a struktura odborné a vědecké 
práce jsem sice zařadil do „různých otázek formál-
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v Tvém snu je zřejmě plná odborné didaktické a 
pedagogické literatury. Váhy, které měří, kolik jídla 
chlapec snědl, reprezentují naše poněkud neohra-
bané snahy objektivně měřit, co si děti ze školní 
výuky odnášejí. Je smutnou pravdou, že doposud 
do značné míry nerozumíme procesům vyučování a 
učení, a proto výsledky práce učitelů často zůstávají 
ležet na dně klece nepovšimnuty. 

 

 
 
Spousta, V. Vádemékum autora odborné a vě-

decké práce humanitního a sociálního zaměření. 
Brno: CERM, 2009.  
 

Doc. PhDr. Mgr. Vladimír Spousta (1930), docent 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
pro obor teorie sociální a personální výchovy 
se zaměřením na estetickou pedagogiku, etopedic-
kou diagnostiku a pedeutologii, a bývalý předseda 
České pedagogické společnosti, vydal jako svou po-
slední práci knihu uvedenou v titulu. O dílčích pro-
blémech v ní obsažených jsem psal už i v Peda-
gogické orientaci – např. Recenzní kritéria hodnoce-
ní příspěvků v redakci časopisu Pedagogická orien-
tace, PO, 2006, č. 3 a 2007, č. 4, nebo Vidění je vě-
dění – ke gnozeologickým aspektům vizualizace, 
PO 2003, č. 3. Mnou nyní recenzovaná kniha měla 
svou předchůdkyni v knize Vádemékum autora 
odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce 
pedagogické (Brno 2001 a 2003). Byla však rozšíře-
na o dalších šest kapitol (3., 4., 5., 8., 12., a 13.). 
Obsah právě vydané knihy je tento: Předmluva, 
Úvodem, 1. Etické aspekty odborné a vědecké prá-
ce, 2. Typy pramenných a literárních zdrojů infor-
mací, 3. Odborné a vědecké časopisy jako zdroj ak-
tuálních informací, 4. Recenzní kritéria hodnocení 
příspěvků v redakci odborného časopisu, 5. Jak psát 
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Česká asociace pedagogického výzkumu pořádá  

XVIII. ročník celostátní konference České asociace 
pedagogického výzkumu 

Konference nazvaná „Kam směřuje současný pe-
dagogický výzkum?“ se uskuteční ve dnech 7. – 9. 
září na Technické univerzitě v Liberci. Cílem konfe-
rence je prostřednictvím odborných vystoupení 
reflektovat současný stav, možnosti a rizika smě-
řování českého pedagogického výzkumu. Součástí 
konference budou mimo tradičního konferenčního 
jednání také tematická sympozia, metodologický 
kurz pro doktorandy, panel redakčních rad peda-
gogických časopisů apod.  Více informací o konfe-
renci je k dispozici na webu www.capv.cz. 

 

 

 

Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 
ve spolupráci s brněnskou pobočkou České pedago-
gické společnosti si vás dovolují pozvat na přednášku 

prof. PhDr. Jana Průchy, DrSc. 

Systematizace pedagogického poznání v Pedago-
gické encyklopedii 

Přednáška se uskuteční ve středu 26. 5. 2010 
ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. 
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ních stránek“, avšak 7.2.2 Strukturování proble-
matiky – konstruování osnovy díla je vyloženě 
obsahovou záležitostí. Formální je spíše 7.1 Cize-
lování názvu práce, který musí být v naprosté 
shodě s obsahem celé práce. V kap. 8. Vizualizace 
výsledků výzkumného šetření se autor projevuje 
v jistém smyslu jako „estetický pedagog“ dbalý 
navíc Komenského výzvy k názornosti. A v kap. 
10. Jazyková úskalí (…) a 11. Typografická úprava 
(…) jako vynikající češtinář. Jeho cenné rady mo-
hou vylepšit jazykovou kulturu autorů nejen začí-
najících, ale všech. 

Překvapujícími novinkami, s nimiž jsem se ještě 
jinde nesetkal, je zaprvé soustavné a důsledné vy-
světlování důležitých pojmů (např. hned na začátku 
pojmu vádemékum). Zadruhé kap. 13. Čím jste nyní 
vy, tím byli jsme i my. Z autoreflexních výpovědí zde 
podávaných upozorňuji na neobyčejně zajímavou 
a čtivou výpověď prof. PhDr. J. Maňáka, CSc. (PdF 
MU) Má cesta k pedagogickému výzkumu. Třetí 
novinkou je uveřejnění zpětné vazby autora V. 
Spousty na svou dřívější knihu, z níž pak vycházel, 
o čemž je kap. Z  názorů recenzentů 1. a 2. vydání 
Vádeméka. 

Celkově lze o Spoustově knize říci, že jde o příruč-
ku neobyčejně cennou, z níž mohou čerpat všich-
ni – ať už začátečníci v odborné a vědecké práci 
nebo autoři pokročilí a vyspělí – spějící k docen-
turám či profesurám. 
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Institut výzkumu školního vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci  

 

New Pathways in the Professional  
Development of Teachers  

 

která se koná  

15. 6. – 16. 6. 2010  
na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Příspěvky budou předneseny v anglickém a 

německém jazyce.  
Program konference je následující:  

TUESDAY 15th of June 2010  

11:45 – 12:45 Conference Registration  

13:00 – 13:15 Opening of the Conference  

13:15 – 15:45 Key Notes (room 30)  

Ein Lehrerstudium beginnen. Konzepte und Befunde zur Gestaltung 
von Berufsinformation, Laufbahnberatung und Bewerberauswahl 

Johannes Mayr 

Teacher Expertise: Key concepts and research methodologies 
Michaela Píšová 

Sportlehrerausbildung in der Schweiz – zwischen Qualitätssicherung, 
Standardisierung und Professionalisierung 

Jürgen Kühnis 

Fachdidaktisch-pädagogisches Coaching aus der Sicht der Didaktischen 

Rekonstruktion. Ein Beitrag zur theoretischen Differenzierung 
für Biologieunterricht  

Patrícia Jelemenská 

15:45 – 16:15 Coffee break  

16:15 – 18:00 Parallel working sessions I  

General theoretical and empirical pathways to the professional development 

of teachers – interdisciplinary approach (German Session: the room 38, 
English Session: the room 39)  

19:00 Conference Dinner  
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WEDNESDAY, 16th of June 2010  

9:30 – 11:30 Parallel working sessions II  

General theoretical and empirical pathways to the professional development 
of teachers – subject-specific approach (German Session: the room 38, English 

Session: the room 39)  

11:45 – 12:30 Lunch  

12:30 – 14:30 Parallel working sessions III  

Practical pathways in the professional development of teachers 

(German Session: the room 38, English Session: the room 39)  

15:15 The End of the Conference 
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Poříčí 31, 603 00 BRNO 
Telefon 549 49 1677 

E-mail: IVSV@ped.muni.cz 
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Úvod 

Hadi jsou důležitou, ale zanedbávanou složkou 
suchozemských i vodních ekosystémů. Mnoho 
druhů hadů je ohrožených, protože jsou různými 
způsoby využíváni, například jako jídlo, v tra-
dičním lékařství či při náboženských rituálech. 
Hadí populace jsou tak podstatně redukovány po 
celém světě. 

Celosvětově jsou hadi zdrojem obdivu i strachu, 
jsou uctíváni i opovrhováni. Tato jejich kontro-
verzní reputace vede často veřejnost k předsud-
kům jako nenávist, strach, nepravdivý předpo-
klad o nebezpečnosti hadů nebo ignorace užiteč-
nosti hadů v ekosystémech. Často jsou proto vní-
máni jako nebezpeční a škodliví živočichové a vy-
volávají u lidí mnohokrát až nepřiměřený strach. 

Z toho vyplývá i negativní vliv k postojům k této 
skupině živočichů. 

Tvar těla hadů je jedním z faktorů, který může 
způsobovat negativní postoje k této skupině živo-
čichů. Dalším z faktorů je potencionální jedova-
tost, která je mnohdy přisuzována i druhům neje-
dovatým. Tyto negativní postoje vedou ke strachu 
z hadů a jejich pronásledování, což může vyústit až 
v jejich vyhubení. Už v religiózním chápání je had 
vnímán negativně jako zlo. Podobně negativně je 
had prezentován v mnohých mýtech a legendách, 
kde mu lidé z nevědomosti či strachu přisoudili 
tuto podobu zlého, slizkého a odporného tvora. 
Evoluční vliv, kdy se snažíme vyhýbat zvířatům 
spojeným s nebezpečím, hraje také určitou roli. 

Metodika 

Hlavním cílem bylo vytvořit výzkumný nástroj 
pro měření postojů žáků k hadům. Z uvedeného 
hlavního cíle vyplývaly cíle dílčí. Jedním z nich byl 
zjistit vliv vědomostí na postoje k hadům, dále zjis-
tit vliv genderu, bydliště a věku na postoje 
k hadům, porovnat vliv chovatelů a nechovatelů 
na postoje k hadům a zjistit vliv negativních zkuše-
ností na postoje k hadům. 

Z výše uvedených cílů vyplývají následující 
výzkumné otázky: 

• Do jaké míry ovlivňují vědomosti žáků jejich 
vztah k hadům? 

• Mají demografické položky (bydliště, gender, 
třída, chov domácích živočichů) vliv na postoj 
žáků k hadům? 

• Ovlivnila negativní zkušenost žáků jejich vní-
mání hadů? 
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Uvnitř tohoto čísla: 

Zápisy učitelů v žákovských sešitech  

Vědomosti a postoje žáků základních škol 
k hadům  

Vědomosti a postoje žáků základních 
škol k hadům 1) 

 
Martina Knotová, Milan Kubiatko 

Hledání nových cest  

1) V příspěvku jsou ve stručné formě uvedeny hlavní zjištění 
z bakalářské práce autorky s názvem: „Vědomosti a postoje 
žáků základních škol k hadům“. (vedoucí práce: PaedDr. 
Milan Kubiatko, PhD.)  



souhlasím“) po 5 („zcela souhlasím“). U negativ-
ních položek bylo skórování opačné. Snahou bylo, 
aby dotazník obsahoval pozitivně i negativně ladě-
né otázky. 

Pro vytvoření definitivní podoby výzkumného ná-
stroje a eliminování nevhodných položek byly pou-
žity 3 metody: 

1. zpětná vazba od administrátora (v mém případě 
učitele), který informoval autora práce o polož-
kách, kterým žáci nerozuměli, respektive ke kte-
rým měli problém zaujmout stanovisko, 

2. zjištění počtu označených možností u každé po-
ložky, na základě čehož byly eliminovány polož-
ky, u kterých převažovala neutrální možnost, 

3. použití faktorové analýzy, jejíž úlohou je kro-
mě rozdělení položek do skupin, určení polo-
žek, které jsou v žádném nebo velmi slabém 
vztahu s ostatními, čímž působí jako samo-
statné, nikam nezařaditelné položky. 

Po překódování do číselné podoby byla zjišťována 
reliabilita výzkumného nástroje pomocí Cronbacho-
va alfa, zvlášť pro postojovou (α = 0,95) a pro vědo-
mostní (α = 0,65) část. Hodnota Cronbachova alfa 
indikuje vysokou spolehlivost postojové části 
výzkumného nástroje. Proto, aby byl výzkumný ná-
stroj považován za spolehlivý, by mělo Cronbachovo 
alfa dosahovat minimální hodnoty (α = 0,70) 
(Nunally 1978). Hodnota reliability pro vědomostní 
část se dá považovat za reliabilní ve shodě s autory 
Dhindsa, Chung (2003), kteří uvádějí minimální hod-
notu α = 0,59 za dostatečnou. 

Pro distribuci položek do skupin a eliminování ne-
vhodných položek byla použita explorativní fakto-
rová analýza s Varimax rotací. Faktorová analýza 
byla použita jenom pro postojovou část, vědo-
mostní část obsahovala převážně položky týkající 
se znalostí a v malé míře byly zastoupeny položky 
týkající se mýtů o hadech. Před samotným použi-
tím faktorové analýzy byly použity testy určující 
vhodnost jejího použití, a to Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) test (0,76) a Bartlettův test sféricity (χ2 = 
2440,97; p < 0,001). 
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Výzkumný vzorek tvořilo 67 žáků ze dvou základ-
ních škol. Byly zastoupeny všechny ročníky dru-
hého stupně, od 6. třídy (n = 3), 7. třídy (n = 30), 
8. třídy (n = 15) po 9. třídu (n = 19). Věk se pohy-
boval od 12 do 15 let. Průměrný věk byl 13 let 
(SD = 1,01). Počet chlapců (41,79 %) a děvčat 
(58,21 %) byl téměř vyrovnaný. Ve výzkumném 
vzorku mírně převažovali žáci, kteří uvedli jako 
bydliště město (59,70 %), nad žáky z vesnice 
(40,30 %). Chovatelé (64,18 %) převažovali nad 
nechovateli (35,82 %), přičemž nejčastěji chova-
ným zvířetem byl uváděn pes. Ze všech dotazova-
ných žáků uvedli dva žáci kousnutí hadem. 
Tři žáci nikdy neviděli živého hada. 

Jako výzkumný nástroj posloužil dotazník vlastní 
konstrukce, přičemž jsem se inspirovala podobně 
směrovanými výzkumy (Prokop, Özel, Uşak 
2009). Dotazník obsahoval 92 pětistupňových 
položek Likertova typu. Položky byly rozděleny na 
dvě části, vědomostní a postojovou. Dále dotaz-
ník obsahoval demografické údaje. 

Vědomostní část obsahovala 42 položek. Byly za-
měřeny na znalosti („Na světě žije téměř 3000 
druhů hadů.“) a mýty („Hadi nemají kosti.“). 
Postojová část obsahovala 50 položek. 

Demografické údaje obsahovaly položky bydliště 
(vesnice x město), gender (chlapec x dívka), třída 
a věk, položky o domácím chovu živočichů (s vý-
jimkou hospodářských zvířat), o kousnutí hadem 
a o tom, zda již žáci viděli živého hada. 

Po vytvoření dotazníku byla zjišťována jeho vali-
dita odborníkem na zoologii, odborníkem 
na tvorbu dotazníků a učitelem z praxe, kteří 
se měli vyjádřit, zda je dotazník relevantní k cíli 
práce, také k jednotlivým položkám, jestli jsou 
srozumitelné žákům dané skupiny. Na základě 
jejich připomínek a návrhů byly položky upraveny 
do finální podoby. 

Administrátorem dotazníku byli učitelé daných 
žáků. Před samotnou administrací byli poučeni 
o vyplňování dotazníku. Vyplňování dotazníku 
nepřesáhlo 25 minut. 

Po obdržení vyplněných dotazníků se zjištěné 
údaje převedly do číselné podoby. U pozitivně 
laděných položek bylo skórování od 1 („zcela ne-
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třída, chov domácích zvířat, zkušenosti s hady) vliv 
na postoj a vědomosti žáků k hadům. Demografic-
ká položka bydliště ovlivňuje postoje žáků 
k hadům, protože žáci z vesnického prostředí mají 
pozitivnější postoje k hadům než žáci z městského 
prostředí, což může být způsobeno tím, že pochá-
zejí z prostředí bližšího přírodě, kde se častěji se-
tkávají s živočichy, resp. s hady. Gender je asi nej-
důležitější demografickou položkou ovlivňující po-
stoje k hadům. Dívky mají negativnější postoje 
k hadům než chlapci. K témuž závěru dospěli i Pro-
kop, Özel, Uşak (2009) ve studii zkoumající také 
postoje k hadům, pak Prokop a kol. (2009) ve stu-
dii zkoumající postoje k pavoukům a dále Prokop, 
Fančovičová, Kubiatko (2009) ve výzkumu zjišťující 
postoje k netopýrům. Za negativnějšími postoji 
dívek může být role ženy jako matky chránící své 
potomky před nebezpečím či nižší fyzická schop-
nost utéci predátorům. Jako další demografická 
položka byla uvedena třída, kdy žáci 6. ročníku 
měli nejméně pozitivní postoje k hadům a žáci 
8. ročníku dosahovali postojů nejpozitivnějších. 
Důvodem může být fakt, že žáci 8. ročníku absol-
vovali látku změřenou na biologii hadů v nedávné 
době. Chov domácích zvířat vede k pozitivnějším 
postojům k hadům, což uvádějí i Prokop, Özel, 
Uşak (2009) ve své studii. Uvádějí také možnou 
souvislost mezi pozitivnějšími postoji a chovem 
více domácích zvířat. V této práci mají nejpozitiv-
nější postoje k hadům ti žáci, kteří chovají 3 domá-
cí zvířata. Žáci, kteří viděli živého hada mají pozi-
tivnější postoje k hadům než-li žáci, kteří živého 
hada ještě neviděli, jelikož z pouhého výkladu lát-
ky ve škole nemusí mít detailnější představu o bio-
logii hadů. Nejpozitivnější postoje mají žáci, kteří 
viděli živého hada v umělém prostředí. 

Podle bydliště, demografické položky ovlivňující 
vědomosti žáků o hadech, mají žáci z vesnice větší 
znalosti o hadech než žáci z města, jelikož vyrůstají 
v prostředí, kde se s nimi mohou častěji setkat. 
Demografická položka gender podle autorů 
Prokop, Özel, Uşak (2009) vědomosti neovlivňuje. 
Podle studie autorů Prokop, Fančovičová, Kubiat-
ko (2009) však mají méně znalostí o netopýrech 
dívky. Výsledky tohoto výzkumu ukazují méně zna-

Položky v postojové části dotazníku se rozdělily 
do 5 skupin, tak aby hodnota vlastního čísla byla 
víc než 1,00, a to konkrétně skupina negativistic-
ká (16 položek), vědecká (15 položek), naturalis-
tická (5 položek), estetická (3 položky) a huma-
nistická (3 položky). Z dalších analýz byly vyřaze-
ny položky, které dosahovaly minimální hodnotu 
faktorového skóre 0,30. Z analýzy byly dále vyřa-
zeny položky, které se nahrály do více než jedno-
ho faktoru (Anastasi, Urbina 1996). Těchto 5 sku-
pin vykazovalo 55,32 % celkového rozptylu. 

Ve vědomostní části byly zachovány všechny polož-
ky a z postojové části bylo vyřazeno 8 položek.  
Dále byl zjišťován vliv nezávislých proměnných 
(gender, třída, bydliště, chov domácího zvířete, zku-
šenosti s hady) na úroveň vědomostí a postojů žáků 
k hadům. K tomuto účelu byly použity metody in-
duktivní statistiky (Studentův t-test, analýza rozpty-
lu). Též byl zjišťován vztah mezi postoji a vědomost-
mi žáků o hadech pomocí Pearsonova korelačního 
koeficientu. Z výše uvedených informací vyplývá 
vhodnost použití parametrických statistických me-
tod, při kterých se vyžaduje normální rozdělení zís-
kaných dat. Normální rozdělení bylo potvrzeno po-
užitím Kolmogorov-Smirnovova (K-S) testu (postoje 
d = 0,05, p > 0,20; vědomosti d = 0,11, p > 0,20) a 
Shapiro-Wilksova (S-W) testu (postoje W = 0,98,  
p = 0,57; vědomosti W = 0,97, p = 0,10). 

Celkové skóre (x = 3,09) indikovalo neutrální postoj 
žáků k hadům. 

Výsledky a diskuze 

První výzkumnou otázkou byla snaha zjistit, do jaké 
míry ovlivňují vědomosti žáků jejich vztah k hadům. 
Bylo zjištěno, že úroveň vědomostí o hadech pozi-
tivně ovlivňuje úroveň postojů žáků k hadům. Pro-
kop a kol. (2009) ve svém výzkumu zaměřeném 
na pavouky uvádějí méně výrazné ovlivnění postojů 
vědomostmi. Důvodem by mohl být malý vzorek 
tohoto předvýzkumu, který není tak heterogenní v 
porovnání s uvedeným výzkumem. Prokop, Özel, 
Uşak (2009) nezjistili naopak ve svém výzkumu žád-
ný vliv vědomostí na postoje. 

Druhou výzkumnou otázkou byla snaha zjistit, 
zda mají demografické položky (bydliště, gender, 
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lostí o hadech naopak u chlapců. Podle tříd mají 
nejméně znalosti žáci 6. ročníku, naopak žáci 
9.  ročníku mají vědomosti nejvyšší, což je ve sho-
dě s přibývajícími vědomostmi podle ročníků. Ta-
ké chovatelé mají více znalostí než nechovatelé, 
přičemž nejvíce znalostí mají žáci, kteří chovají 2 
domácí zvířata. Žáci, kteří viděli živého hada, mají 
více vědomostí o hadech v porovnání se žáky, kteří 
živého hada ještě neviděli. Nejvíce znalostí  mají 
žáci, kteří viděli živého hada v přírodním prostředí. 

Poslední výzkumnou otázkou byla snaha zjistit, 
zda ovlivnila negativní zkušenost žáků jejich vnímá-
ní hadů. Bylo zjištěno, že paradoxně pozitivnější 
postoje k hadům mají žáci, kteří již byli kousnuti 
hadem ve srovnání s žáky, kteří hadem kousnuti 
nebyli. Ovšem žáci hadem kousnutí mají menší zna-
losti o hadech než žáci hadem nekousnutí. 

Závěr 

V oblasti postojů a vědomostí žáků k hadům byly 
zjištěny následující závěry: 

• Postoje žáků k hadům jsou neutrální. Kromě 
tradičních vyučovacích metod, by se mohlo 
využívat i neformálního vzdělávání, které 
může napomoci k pozitivnějšímu vnímání 
dané skupiny živočichů. 

• Vědomosti žáků o hadech jsou na střední 
úrovni. Úroveň by se mohla zvýšit aplikací 
netradičních forem vyučování. Vyučovací 
hodiny by mohly probíhat v prostředí mimo 
školu za účasti herpetologa, který by žákům 
přiblížil biologii této skupiny živočichů. 

• Chlapci mají pozitivnější postoje k hadům, než 
dívky. Neformální vzdělávání zaměřené více na 
dívky, by mohlo napomoci k jejich pozitivnější-
mu vnímání dané skupiny živočichů. 

• Žáci z vesnického prostředí mají pozitivnější 
postoje k hadům než žáci z městského pro-
středí. Zkušenostním učením by mohla být 
žákům z měst přiblížena témata týkající 
se nejen hadů, ale zvířat všeobecně, a tím 
napomoci jejich pozitivnějšímu vnímání živo-
čichů jako takových. 

• Mladší žáci mají negativnější postoje k hadům 
ve srovnání s žáky staršími. Vyučovací hodiny 
by mohly probíhat za přispění starších žáků, 
kteří by mohli napomoci k pozitivnějšímu 
vnímaní hadů mladšími žáky. 

Z hlediska využití výsledků výzkumu pro rozvoj 
didaktiky jako vědy: 

• byl vytvořen výzkumný nástroj pro zkoumání 
postojů a vědomostí žáků k hadům, 

• bylo přispěno ke zkoumání postojů a vědo-
mostí použitím různých statistických metod. 

Implikace do pedagogické praxe: 

• nabízet žákům možnosti neformálního vzdělá-
vání, 

• podporovat vyučovací aktivity v přírodě, 

• zkušenostní vyučování. 

Finální výzkumný nástroj bude ověřen v rámci 
diplomové práce. 

Literatura 

ANASTASI, A.; URBINA, S. Psychological testing. 
New York : Prentice Hall, 1996. 

DHINDSA, H. S.; CHUNG, G. Attitudes and achieve-
ment of Bruneian science students. Internatio-
nal Journal of Science Education, 2003, roč. 25, 
č. 8, s. 907—922. 

KELLERT, S. R. Perceptions of animals in American 
society. Transactions of the North American 
Wildlife and Natural Resources Conference, 
1976, roč. 41, s. 533—546.  

NUNALLY, J. C. Psychometric theory. New York : 
McGraw-Hill, 1978. 

PROKOP, P.; FANČOVIČOVÁ, J.; KUBIATKO, M. 
Vampires are still alive: Slovakian students’ atti-
tudes toward bats. Society and Animals, 2009, 
roč. 17, č. 3, s. 224—240. 

PROKOP, P.; ÖZEL, M.; USAK, M. Cross-cultural 
comparison of student attitudes toward snakes. 
Anthrozoös, 2009, roč. 22, č. 1, s. 19—30. 

PROKOP, P.; TOLAROVIČOVÁ, A.; CAMERIK, A.; PE-
TERKOVÁ, V. (2009). High school students' atti-



Autor tohoto příspěvku realizoval výzkumnou son-
du zaměřenou právě na tento typ komunikace.  

Cíl výzkumné sondy 

Cílem výzkumné sondy bylo zmapovat základní 
typy zápisů učitelů v žákovských sešitech, popsat 
je a postihnout jejich význam.  

Výzkumný vzorek a postup  

Výzkum byl proveden na ZŠ a MŠ Brno, J. Broskvy 
3. Analyzovali jsme celkem sešitů 500 (300 I. stu-
peň, 200 druhý stupeň) ve 3. – 9. ročníku, z před-
mětů M, Čj, Aj, Pr, D, Nj, Pp, Z, VO, VZ. Analyzova-
né zápisy byly od 20 učitelů (4 muži, 16 žen). 
Celkem bylo analyzováno 118 typů zápisů. 

Charakteristika sledovaných zápisů: a) písemné 
vzkazy učitele v sešitech, jejichž adresátem je žák 
b) v úvahu nebyly brány tyto zápisy: evaluace vyjá-
dřena klasifikačním stupněm, vzkazy rodičům, gra-
fické projevy (týká se především I. stupně), 
např. razítka, smajlíci apod. 

Z každého sešitu byly vypsány odpovídající zápisy. 
Každý doslovný typ zápisu byl uveden jen jednou. 
Byl však pořízen záznam o četnosti jeho výskytu.  

Výzkumná zjištění 

Z posbíraného vzorku vyplývá, že mezi typy těchto 
písemných poznámek od učitelů v sešitech žáků, tvo-
ří 73 % typů poznámek vztahujících se k učivu a 
dovednostem žáka a 23 % se vyjadřuje k sešitu, na-
příklad k jeho úpravě, vzhledu a podobně. Avšak 
z hlediska četnosti tyto poznámky naopak převažují. 
Tvoří plných 81 %. Mohlo by se zdát, že toto zjištění 
není dobrou vizitkou učitelů a že se tito učitelé příliš 
soustředí na formality. Je však třeba brát v úvahu, 
že vedením sešitu si žák osvojuje některé dovednosti 
spojené s jeho učením, že se cvičí v psaní a 
v plánování. Zpětnou vazbu navíc učitel většinou po-
skytuje žákovi v dostatečné míře ústně.  

Zajímavým zjištěním, původně nesledovaným, 
je rozdíl v četnosti hodnocení těchto zdánlivých 
formalit v sešitech opravovaných učitelkami a 
opravovaných učiteli. Z posbíraných zápisů je zřej-
má tendence učitelů k vyšší míře tolerantnosti 
k různým nepsaným pravidlům vedení sešitu, 
zvláště co se estetické stránky 
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tudes towards spiders: A cross-cultural com-
parison. International Journal of Science Edu-
cation, 2009, in press.  

 
 

 

Úvodem 

Otevře-li člověk školní sešit, jistě jedna z prvních 
věcí, které takového čtenáře zaujmou, jsou zpra-
vidla červeně vepsané poznámky, zápisy a vzkazy 
učitele. Vypovídají nejen o tom, jak si daný žák 
stojí v konkrétním předmětu a jak je jeho sešit 
hodnocen, ale sekundárně i o osobnosti učitele a 
způsobu jeho komunikace se žákem.         

Teoretická východiska 

Jednou z nejdůležitějších dovedností, kterým 
se má žák ve škole naučit, je dovednost komuni-
kovat. Nejprve verbálně, později, až umí psát, 
také písemně. Osvojuje si tedy pojetí textu jako 
písemného komunikátu (Gavora, 2005, s. 114). 

Psané vzkazy učitelů v sešitech adresované žá-
kům jsou zvláštní formou písemné komunikace. 
Od ústního projevu je vedle formy také odlišuje 
faktor stručnosti a faktor času. Takovýto písemný 
projev si totiž učitel rozmýšlí. Jednak si je vědom, 
že co je napsané, těžko se mění, a také mizí fak-
tor impulzivity, která se čas od času do komuni-
kace může promítnout. „Písemný projev je sevře-
nější a propracovanější než projev ústní, a to jak 
myšlenkově, tak také gramaticky“ (Gavora, 2005, 
s. 113). Tyto vzkazy také svědčí o tom, že učitel 
žákův sešit viděl, je dokladem toho, že učitel kon-
troluje, zda si žák zapsal správné věci a má tak 
pro své učení pravdivý zdroj. Jsou také bohatým 
zdrojem informací pro rodiče, kteří takto získávají 
další informace o životě dítěte ve škole, jak o tom 
píše například Skalková (2005, s. 60) nebo Kollári-
ková a Pupala (2001. s. 78 - 84).  
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• neformální (15) - např. Co to má znamenat? 
Nesnídat nad otevřeným sešitem! To nemyslíš 
vážně! To je ostuda! Co to je? Nevymýšlej si! 

Podle cíle 

• vzkazy informující (52) - např. Dobře. Zkontro-
lováno. V pořádku. Nepřesné. Moc pěkné. 
Hezké. 

• vzkazy upozorňující, navádějící a úkolující 
(297) - např. Neopakuj chyby! Zapomínáš 
na čárky! Chybí domácí úkol! Nepiš přes okraj! 
Nepiš data za okraj! Dělej opravu! 

Podle vztažnosti k sešitu, nebo k učivu  

• vztahující se k sešitu (283) - např. Okraje! 
Vynech řádek! Nekresli na obal! Nepiš fixem! 
Toto do sešitu nepatří! Nepiš data za obal! 

• vztahující se k vědomostem a dovednostem 
(66) - např. Správně! Příliš mnoho chyb! Pozor 
na z – s! Zapomínáš na čárky! Nedává smysl! 
Chybí odpověď! 

Podle polarity 

• kladné, pozitivní (44) - např. Výborně! Zajíma-
vé! Správně! V pořádku! Pěkné! Chválím! 

• záporné, upozorňující na negativa (293) - 
např. Domácí úkoly se píší doma! Zaveď si už 
nový sešit! Chybí stránky! Zhoršení písma! 
Chybí datum! Podpis! 

• neutrální (12) - např. Kde jsi to našel? Zkont-
rolováno! To není pravda! Vypracoval jsi jiné 
cvičení. 

Podle následné kontroly 

• vzkazy vyžadující kontrolu splnění úkolu (71) - 
např. Dolep cvičení 7)! Oprava! Dodělat! Zno-
vu! Obal si sešit! Na každý předmět prosím 
jiný sešit! 

• vzkazy nevyžadující kontrolu (278) - např. Ne-
čitelné! Špinavé! V pořádku! Nevymýšlej si! 
To je ostuda! Nedáváš pozor! 
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týká. (Zmenši písmo! Přepiš! Okraje!) Vzhledem 
ke vzorku však nelze toto zjištění nijak generali-
zovat, platné je pro učitele dané školy.    

Očekávanou skupinu vzkazů tvoří vzkazy hodnotí-
cí povahy (Pěkné! Nečitelné! Příliš mnoho chyb!). 
Tyto vzkazy slouží žákovi jako zpětná vazba. 
Od ústního formativního hodnocení je však odli-
šuje trvalost. Žák si takové hodnocení může pře-
číst, kdykoli otevře sešit. „Hodnocení je součástí 
tzv. rozhodovací zpětné vazby, která vede 
k nápravě (korekci) chybných (nepřijatelných ne-
bo málo efektivních) výkonů a zabraňuje nakupe-
ní omylů.“ (Slavík, 1999, s. 21)           

Poměr četnosti vzkazů reprezentujících kladné 
hodnocení a reprezentujících záporné hodnocení 
je 13 : 87. Toto zjištění by si podle mého názoru 
zasloužilo hlubší rozbor, přesahující tuto práci.  

Speciální skupinu tvoří vzkazy, které opravují chy-
by v příkladech, diktátech a podobně. (5 + 5 je 
10! Ve slově bydlí píšeme Y!) Jsou nejméně sub-
jektivní a reflektují konkrétní práce žáka. Při zpět-
ném čtení si je žáci mohou zapamatovat (např. 
Ve slově zpěv píšeme z!). 

Zajímavou skupinu tvoří neformální vzkazy, který-
mi učitel vyjadřuje své subjektivní mínění, něja-
kým způsobem se v nich odráží vztah učitel – žák 
a které na první pohled nepůsobí zcela školsky. 
Patří mezi ně například: 

• To nemyslíš vážně! 

• Co to je? 

• Co už s tou úpravou budeme dělat? 

Za zmínku jistě stojí vzkazy, které mají formu 
otázky. Jak píše Dillon (1983, s. 7), otázky 
v edukační praxi mohou být v podstatě školní a 
mimoškolní. U zaznamenaných otázek se takové-
to rozlišení překrývá. 

Typy všech těchto vzkazů lze rozdělit podle něko-
lika kriterií. Nabízím například tato dělení. 

Podle komunikační formálnosti 

• formální (334) - např. Neohýbej listy! Doplň 
zápis!  
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Příloha 1: Typy psaných vzkazů 

Nepiš na obal! Okamžitě zavést nový sešit! Hezký 
sešit. Chybí stránky! Netrhej listy! Oslí uši! Piš 
s lenochem! Za úkol byly 4 věty! Zhoršení písma. 
Nekresli obrázky do sešitu! Píšeme perem, rýsuje-
me tužkou! Dělej zkoušky! Nepiš tužkou! To je 
ostuda! Chybí odpověď! V pořádku. Na každý 
předmět prosím jiný sešit! Nedává smysl! Odbo-
čení od tématu! Pěkný obrázek. Víc se snaž! Zopa-
kuj si násobilku! Opisuj správně z tabule! Vypraco-
val jsi jiné cvičení! Čti lépe zadání! Zmenši písmo! 
Zvětši písmo! Nepěkný sešit! Piš lépe! Pěkné. 
Rýsuj! Pěkná úprava. Úprava! Pozor na zbytečné 
chyby! Nedáváš pozor! Nepřesné! Nedáváš pozor, 
soustavně musíš být napomínán, a přesto stále 
nevíš, co děláme! Dodělat! Dopsat! Chybí nadpis! 
Chybí datum! Chybí domácí úkol! Podpis! Chybí 
podpis rodičů! Úkoly píšeme do domácího sešitu! 
Znovu! Přepiš! Doplň zápis! Vynechat řádek! 
Datum! Obal si sešit! Okraje! Nepiš přes okraj! 
Oprava! Dělej opravu! Nečitelné! Neopravuji, 
nemohu přečíst! Nesnídat nad otevřeným seši-
tem! Vlastní jména píšeme s velkým písmenem! 
Pozor na z – s (l –k, o – a) Špinavé! Správně. Neo-
pisuj! Nech podepsat! Kup si lenoch! Dopiš si uči-
vo za dobu nemoci. Příliš mnoho chyb! Používej 
pravítko s ryskou! Piš na řádek! Nevynechávej pří-
klady! Netlač! Neškrtej! Nepiš fixem! Chybí slovní 
odpověď! Chybí stručný zápis! Dopočítej! Moc 
pěkné. Měla jsi to správně, Jano. Ptáme se na ki-
logramy! Piš odděleně! Nezapomeň na opravu! 
Hezké. Nezapomeň dodělat! Nespěchej při psaní! 
Zapomínáš na čárky! Ořež si tužku! Používej 
pravítko! Nekresli na obal! Zaveď si už nový sešit! 
Výborně! Co to je? Toto do sešitu nepatří! Podtrh-
ni si nadpisy! Nepiš data za okraj! Domácí úkoly  
se píší doma! Neohýbej listy! Piš na každou stra-
nu, plýtváš místem. Zkontrolováno. Dobře. Správ-
ně! Věta končí tečkou. Dolep cvičení 7). Příliš 
mnoho chyb! Nech podepsat rodiče. Zopakuj 
si vyjmenovaná slova po b! Co už s tou úpravou 
budeme dělat? To nemyslíš vážně? Nevymýšlej si! 
To jsi nepsala sama! To není pravda. Zajímavé. 
Chválím! Neopakuj chyby! Kde jsi to našel? Co to 
má znamenat? Odbyté! Celé přepiš! Ve slově zpěv 
píšeme z! (+ všechny vzkazy tohoto typu) 
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Ze zjištění vyplývá, že tento způsob písemné komu-
nikace v sešitech má poměrně ustálenou podobu. 
Podoba vzkazů jednotlivých vyučujících a četnost 
jejich použití se až na výjimky dané osobností učite-
le a specifiky předmětů neliší. Může to být dáno 
tradicí těchto zápisů v českých školách, stejně jako 
determinanty jejich vzniku a účelu. Počet vzkazů 
klesá se zvyšujícím se ročníkem.  

Zřetelná je snaha o stručné a jasné sdělení. 
Po formální stránce převažují jednoslovné až troj-
slovné imperativy. Za zajímavé zjištění považuji 
i skutečnost, že učitelé při psaní vzkazů pracují i 
s jejich grafickou podobou, která může ovlivňovat 
akcent vzkazu. Patří sem například typ písma 
(tiskací, psací) a použití barvy.   

Závěr 

Písemné vzkazy učitelů v sešitech jsou druhem ne-
formálního hodnocení. Ať se týkají sešitu samotné-
ho, nebo učiva v sešitech procvičovaného, jsou 
zpravidla kontextem vztaženy k tomuto sešitu a 
nelze se s nimi setkat jinde. V tom je jejich zvlášt-
nost a z hlediska edukačního procesu i výjimečnost. 
Jsou svébytnými projevy, které si žáci vždy čtou, 
když po dni dostanou zpět svůj sešit, zvědaví 
na učitelovo vyjádření. Byla by chyba tyto projevy 
podceňovat, stejně jako jejich vliv přeceňovat.  
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rence vyvolala, ale která není zaměřena proti ní. 
Konferencí a seminářů o zdokonalení přípravy uči-
telů bylo v posledních letech uspořádáno značné 
množství (jen na fakultě se konají téměř každý 
rok), ale potřebné změny kromě drobných inovací 
se nekonají. Je zřejmé, že nestačí o přípravě učite-
lů jen mluvit, ale je nezbytné získat pro jejich reali-
zaci příslušné odpovědné orgány – a to se nedaří! 
Pamětníci, organizátoři dřívějších snah o reformy a 
zejména autoři dřívějších studií, sborníků a materi-
álů konstatují, že mnohé návrhy a podnětné myš-
lenky z nedávné minulosti se zcela vytratily 
z paměti současných autorů, zřejmě je vůbec ne-
znají. Odsuzují se tím ovšem k opakování dávno 
známých věcí – hledání nových cest vyžaduje totiž 
aspoň částečnou znalost dřívějších pokusů. 

Konference o nových cestách v učitelské přípravě, 
o níž referujeme, je zajisté cenným impulsem 
ke změně orientace v přípravě učitelů, a to směrem 
ke společnosti vědění, která už rázně klepe na dveře. 
Dostane se tento vzkaz, který konference vyslala, 
ke všem činitelům, kteří se na přípravě učitelů podíle-
jí? Nebo bude nutno zorganizovat ještě mnoho dal-
ších konferencí, než se potřebné změny uskuteční? 
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Bývalé Centrum pedagogického výzkumu zorgani-
zovalo během své existence řadu konferencí a se-
minářů s mezinárodní účastí, a to hlavně 
k problematice, kterou pracovníci centra právě 
zkoumali. Jeho nástupce Institut výzkumu školního 
vzdělávání (IVŠV) už v prvním roce své existence 
uspořádal ve dnech 15. – 16. 6. 2010 mezinárodní 
konferenci v angličtině a němčině o nových cestách 
v profesionálním rozvoji učitelů (New Pathways 
in the Professional Development of Teachers – Ne-
ue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/ 
-inne/-n). Na konferenci se přihlásilo 60 zájemců 
ze 13 zemí. I když skutečných účastníků bylo poslé-
ze o něco méně, svým dosahem a úrovní se konfe-
rence zařadila k nejvýznamnějším podnikům, které 
fakulta v posledních letech uspořádala. Zásluhu 
na velmi dobrém průběhu konference mají její 
hlavní organizátoři – T. Janík a P. Knecht, ale též 
řada anonymních pomocnic a spolupracovníků, 
jejichž pečlivost a odpovědnost byla patrná na kaž-
dém kroku. 

Ocenit je také nutno předem připravený sborník, 
vydaný jako 7. svazek rakouské výzkumné a věd-
ecké společnosti Erziehungswissenschaft, a 
to nakladatelstvím ve Vídni a v Berlíně. Na 334 
stranách je buď v angličtině, nebo v němčině uve-
řejněno 48 příspěvků teoretického nebo výzkum-
ného charakteru, z nichž 17 pochází od pracovní-
ků naší fakulty, z toho čtyřmi studiemi se na sbor-
níku podíleli členové Institutu výzkumu školního 
vzdělávání. V krátké zprávě není možno charakte-
rizovat ani uvést jednotlivé příspěvky, ale obecně 
lze konstatovat, že všechny s větším nebo men-
ším důrazem sledují nové cesty v přípravě učite-
lů, takže sborník představuje ucelený komplex 
podnětných pohledů na danou problematiku. 

Přes jednoznačně pozitivní vyznění konference 
se nelze ubránit ani kritické reflexi, kterou konfe-
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Úvod 

Počet firem a institucí, které pro své zaměstnan-
ce organizují jazykové kurzy, v posledních letech 
silně roste. Zájem o celoživotní jazykovou výuku 
v profesní sféře je podporován i politikou Evrop-
ské unie (SERRJ, 2010). Ačkoliv je dnes za priorit-
ní cizí jazyk považována angličtina, podle Nekuly 
(2004, s. 129) je němčina v Česku v jazykových 
kurzech žádána zhruba ve stejné míře jako anglič-
tina. Tato společenská „poptávka“ by se přiroze-
ně měla odrazit i v českém vzdělávacím systému. 

1. Metodologie výzkumu 

V prvním letošním čísle Bulletinu IVŠV byla 
v rámci příspěvku Výuka němčiny ve firemních 

kurzech I. (Marečková, Furch 2010, s. 1–6) zveřej-
něna první část výsledků výzkumu, který byl pro-
veden v době od května do srpna roku 20091). 
Hlavním cílem tohoto výzkumného šetření bylo 
popsat klíčové znaky cizojazyčné výuky ve fir-

mách a získat tím základní vhled do problematiky. 
Konkrétně jsme si položili otázku, jak jsou firemní 
kurzy organizačně zajištěny, v čem spočívá motiva-
ce účastníků pro navštěvování jazykových kurzů či 
jaké metodické postupy jsou v těchto kurzech nej-
častěji aplikovány. 

Za tímto účelem byli dotázáni jak lektoři, tak účastní-
ci jazykových kurzů v Brně a jeho okolí prostřednic-
tvím elektronických dotazníků. Jak jsme již zmínili 
výše, výsledky šetření provedeného mezi lektory 
byly již zveřejněny v prvním letošním čísle Bulleti-
nu. V tomto příspěvku budou tedy prezentována 
pouze data získaná na základě výpovědí účastníků 
jazykových kurzů. 

Dotazník pro účastníky jazykových kurzů obsaho-
val 16 položek a byl rozeslán emailem přibližně 80 
respondentům, z nichž 44 jej poslalo kompletně 
vyplněný zpět. Většina položek byla formulována 
jako uzavřené nebo polootevřené otázky. V dotaz-
níku ovšem figurovaly i otevřené otázky, a sice 
v případech, kdy jsme se snažili zjistit subjektivní při-
pomínky a postoje k jazykovému vyučování ve firem-
ních kurzech. 

2. Vyhodnocení dat a výsledky 

Výsledky jsou popsány slovně, popř. jsou zobraze-
ny ve sloupcovém grafu či tabulce a vztahují se na 
vzorek 44 dotázaných.  
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od nich vyžaduje zaměstnavatel, nebo spíše z vlast-
ního přesvědčení. Více než dvě třetiny dotázaných 
(70 %) navštěvují kurz dobrovolně. Od 27 % dotáza-
ných je účast vyžadována zaměstnavatelem. V 1 % 
pak účastník navštěvuje kurz z jiného důvodu. Může-
me považovat za potěšující, že velká část účastníků 
navštěvuje kurzy z vlastního přesvědčení, nicméně 
to ještě nemusí automaticky znamenat, že jsou díky 
tomu pro výuku více motivováni. Tématu motivace 
je blíže věnována následující otázka. 

Otázka č. 6: Jaká je Vaše motivace pro navště-

vování kurzu? 

Respondenti měli v této otázce možnost označit více 
odpovědí, proto je v následujícím grafu pouze zobra-
zeno, kolikrát byla daná odpověď označena. 

Jak z grafu 1 vyplývá, nejčastějším důvodem pro 
navštěvování kurzu je potřeba znalosti cizího jazy-
ka v profesním životě (33x). Další poměrně silný 
motivační faktor představuje potřeba dále se roz-
víjet v cizím jazyce (27x). Více než jedna třetina 
respondentů uvedla, že se chce nadále vzdělávat a 
přibližně jedna čtvrtina dotázaných navštěvuje 
kurzy, protože je to pro ně finančně výhodné. 
Složení jazykové zkoušky bylo jako motivační fak-
tor označeno pouze v jednom případě. K dispozici 
byla na výběr rovněž možnost „jiná motivace“, 
tu však nikdo nezvolil. 

Otázka č. 7: Jaký typ kurzu navštěvujete? 

V současné době jsou jazykové kurzy realizovány 
různými způsoby, např. jako skupinové, individuál-
ní, e-learningové, kombinované (blended-learn-
ing), aj. Z našeho dotazníku však vyplývá, že pro fi-
remní kurzy jsou využívány tradiční typy kurzů: 
dvě třetiny dotázaných (67 %) navštěvují skupi-
nový kurz, jedna třetina (33 %) je pak vyučována 
individuálně. 

Otázka č. 8: Pokud navštěvujete skupinový kurz, 

jak probíhá výuka nejčastěji?  

Podobně jako u otázky č. 6 měli respondenti mož-
nost označit více odpovědí. Cílem bylo zjistit, jaká 
organizační forma výuky je nejčastěji používána.  
Dle výzkumu převládá frontální výuka (23x). Kromě 
toho je využívána samostatná práce (12x) a práce 
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Otázka č. 1: Kdy se jazykový kurz koná? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda se firemní jazyko-
vý kurz koná během pracovní doby, nebo mimo ni. 
Z výpovědí respondentů vyplynulo, že v 70  % jazy-
kových kurzů výuka probíhá v rámci pracovní doby, 
zbylých 30 % kurzů pak účastníci navštěvují mimo 
pracovní dobu. 

Otázka č. 2: Jak často se jazykový kurz koná? 

Frekvence jazykového kurzu patří bezesporu 
ke klíčovým faktorům, které ovlivňují úspěšnost 
procesu učení. Jako optimální se jeví dvě vyučo-
vací jednotky dvakrát týdně. Realita je však 
mnohdy jiná, což dokládají i naše výsledky. Podle 
nichse pouze zhruba jedna třetina ze zkou-
maných kurzů koná dvakrát nebo i vícekrát týd-
ně. Silně však převládají kurzy (66 %), které se 
konají pouze jednou týdně. Jeden kurz dokonce 
probíhá nepravidelně. 

Otázka č. 3: Kde se jazykový kurz koná? 

Z organizačních aspektů nás dále zajímalo, v jakých 
prostorách výuka firemních jazykových kurzů probí-
há. Z dotazníků vyplývá, že se většina kurzů koná 
přímo v prostorách sídla firmy. 59 % respondentů 
uvedlo, že výuka probíhá v zasedací místnosti, 
v 25  % případech je ve firmě vyhrazena zvláštní 
místnost pro jazykovou výuku. Ve třech případech 
se jazykový kurz koná přímo na pracovišti (v kance-
láři zaměstnance), což se pravděpodobně týká indi-
viduálních kurzů. Pouze v 9 % zkoumaných případů 
docházejí účastníci do jazykové školy. 

Otázka č. 4: Kdo hradí náklady na kurz? 

Další položka dotazníku zahrnovala neméně důle-
žitý faktor jazykového vzdělávání, a sice finanční 
náklady na výuku. Dle dotazníku je 89 % kurzů 
hrazeno zaměstnavatelem v plné výši, ve třech 
případech (7 %) se na nákladech podílejí jak za-
městnavatel, tak i zaměstnanec. Jeden kurz (2 %) 
si pak hradí v plné výši zaměstnanec sám.  

Otázka č. 5: Z jakého důvodu navštěvujete jazy-

kový kurz?  

Pomocí této otázky jsme se chtěli dozvědět, zda 
zaměstnanci navštěvují jazykový kurz, protože to 
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Z uvedených průměrných hodnot lze vyčíst, že me-
zi nejčastější aktivity patří konverzační cvičení, 
o druhé místo v pořadí se pak dělí procvičování 
slovní zásoby a gramatiky. Naproti tomu je méně 
pozornosti věnováno nácviku psaného projevu 
včetně pravopisu. Tyto výsledky se shodují s výs-
ledky dotazníkové šetření provedeného mezi lek-
tory (Marečková, Furch 2010, s. 3). 

Otázka č. 11: Kdo vede jazykový kurz? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda v jazykovém kurzu 
vyučují spíše rodilí mluvčí nebo čeští lektoři. 

ve dvojicích (10x). Ve skupinách se pracuje jen zříd-
ka (6x). Téměř třetina dotázaných uvedla, že se 
uvedené organizační formy obměňují. 

Otázka č. 9: Jaké používáte učební materiály? 

Výběr učebních materiálů bývá většinou úlohou 
lektora, který má rozhodnout (v optimálním pří-
padě spolu s účastníky kurzu), zda se bude praco-
vat s učebnicí (a)nebo s texty či cvičeními, jejichž 
kopie sám dodá. 

U této otázky mohli respondenti opět označit více 
odpovědí. Z výzkumu vyplývá, že téměř v polovině 
kurzů se pracuje s učebnicí. Ve 39 případech účast-
níci uvedli, že v kurzu používají nakopírované mate-
riály od lektora. Jen zřídka je využíván internet (4x) 
nebo vlastní učební podklady (2x). 

Otázka č. 10: Kolik pozornosti je v kurzu věnováno 

následujícím činnostem?  

Pojmem „činnost“ byl myšlen nácvik řečových 
dovedností a jazykových prostředků. Účastnici 
kurzů měli každé činnosti přiřadit číslo na škále 1 
až 5 podle toho, zda se dané činnosti věnují velmi 
často (1) nebo se jí nevěnují vůbec (5), přičemž 
hodnota 1 mohla být použita nejvýše dvakrát. 
Výsledky jsou v následující tabulce (Tab. 1) seřa-
zeny podle hodnot aritmetického průměru. 

Graf 1: Důvody navštěvování kurzu 

Pořadí Činnost Průměr 

1 konverzace  1,6 

2 slovní zásoba  2,2 

3 gramatika  2,2 

4 čtení  2,4 

5 výslovnost  3,0 

6 poslech  3,1 

7 pravopis  3,5 

8 psaní  3,8 

Tab. 1: Frekvence provádění činností směřujících k nácviku ře-
čových dovedností (věnujeme se velmi často 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

vůbec se nevěnujeme) 
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Z odpovědí vyplývá, že zhruba v 90 % kurzů vyučuje 
český lektor a pouze v 10 % kurzů pak rodilý mluvčí. 
V rámci této otázky měli respondenti taktéž uvést, 
zda preferují českého lektora, nebo rodilého mluv-
čího. Téměř 60 % se vyslovilo pro českého lektora. 

Otázky č. 12 a 13 byly zaměřeny na hodnocení 
kompetencí lektorů a na atmosféru v kurzu. Vět-
šina dotázaných uvedla, že jsou se svým lektorem 
spokojeni a považují ho za kompetentního. Ob-
dobně pozitivní hodnocení vyplynulo i z odpovědí 
na druhou otázku, neboť 98 % respondentů 
ohodnotilo atmosféru v kurzu jako příjemnou 
popř. spíše příjemnou. 

Otázka č. 14: Co narušuje výuku v jazykovém kurzu? 

U této otázky byly k dispozici jak otázky s více 
možnostmi odpovědí, tak možnost formulovat 
vlastní výpovědi. 

Výsledky ukazují, že více než polovina dotázaných 
není ve výuce ničím rušena, a tedy faktory, které 
narušují výuku, byly voleny méně často (rozdílná 
jazyková úroveň 5x, chování účastníků kurzů 3x, 
nevhodné prostory pro výuku 3x, nevhodný čas 4x). 
V 10 případech byly uvedeny jiné rušivé faktory, 
jako např. vysoké pracovní vytížení, nepravidelná 
docházka, služební hovory či jiné priority a činnosti, 
kvůli kterým účastníci chodí do kurzu nepřipraveni. 

Otázka č. 15: Splnil jazykový kurz Vaše očekávání? 

Obdobně jako u otázek č. 12 a 13 i zde převažuje 
pozitivní hodnocení. 91 % dotázaných uvedlo, 
že jsou s jazykovým kurzem zcela spokojeni nebo 
spokojeni, pouze 9 % uvedlo, že jsou s kurzem spíše 
nespokojeni. Důvody spokojenosti či nespokojenos-
ti nebyly v rámci této otázky blíže zjišťovány. 

3. Diskuse a závěry 

Odpovědi na první čtyři otázky ukazují, jakou roli 
hraje jazyková výuka v příslušných firmách a institu-
cích. Odpovědi dotazovaných naznačují, že většina 
jejich zaměstnavatelů připouští, aby se jazykový 
kurz konal v pracovní době a že téměř dvě třetiny 
zaměstnavatelů hradí náklady s ním spojené, doklá-
dá, že je jazyková výuka považována za nezbytnou 
součást profesionalizace zaměstnanců. 

Co se týče motivace účastníků kurzů, lze konstato-
vat, že je rozdílná a velmi individuální. Proto lze 
lektorům doporučit na začátku takového kurzu 
provést malou anketu nebo uskutečnit společnou 
diskusi, jejímž předmětem bude motivace každého 
z účastníků. Účastníci kurzu tak budou mít příleži-
tost zamyslet se a vyjádřit svá osobní přání a prio-
rity, které mohou lektoři ve výuce zohlednit. Tako-
vý postup může vést nejen k lepšímu uvědomění 
vlastních učebních cílů, ale i k navržení vhodných 
strategií, jak těchto cílů dosáhnout. 

S ohledem na metodiku a didaktiku cizího jazyka 
ve firemních kurzech můžeme na základě výsledků 
z provedeného dotazníkového šetření formulovat 
následující specifika či charakteristiky této výuky: 
ve většině firemních kurzů vyučují čeští lektoři, 
což je i častým přáním účastníků kurzů. Tento fakt 
může vycházet z konzervativního způsobu myšlení 
jak zaměstnavatelů, tak účastníků kurzů. Hovoříme-
li o německých či rakouských rodilých mluvčích, ča-
sto si představíme někoho, kdo nemluví česky, a to 
je považováno za nevýhodu. Zde je však třeba zdů-
raznit, že pro kvalitu výuky není rozhodující jazyk, 
kterým lektor hovoří, ale především jeho metodic-
ko-didaktické kompetence. 

K upřednostňovaným činnostem v jazykových kur-
zech patří konverzační cvičení a dále pak nácvik slovní 
zásoby a gramatiky. Z organizačních forem bývá nej-
častěji využívána frontální výuka, práce ve dvojicích a 
samostatná práce, zatímco práce ve skupinách je 
využívána pouze zřídka. Důvodem může být příliš 
nízký počet účastníků v těchto kurzech na to, aby 
mohly být pracovní skupiny vůbec vytvořeny. Učební 
materiály jsou většinou kombinovány a variovány, 
přičemž nejčastější podklady představují učebnice a 
nakopírované materiály. Naproti tomu jen ojediněle 
pracují účastníci s internetem. Důvodem může být 
nedostupnost počítačů či připojení na internet 
v učební místnosti. Zde si však dovolíme apelovat na 
možnost využívání internetu v rámci domácí přípra-
vy, což může působit jako aktivizační a motivační 
prvek současně. 

Dle výsledků šetření se většina respondentů necí-
tí v jazykovém kurzu ničím rušena a hodnotí at-
mosféru v kurzu stejně jako kompetentnost lek-



 

Úvodem 

Současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
J. Dobeš přišel se zajímavou myšlenkou: "Má před-
stava je taková, že by zájemci o studium na peda-
gogických fakultách před teoretickým vzděláváním 
prošli roční až dvouletou praxí v oboru. Mohlo by 
jít například o asistenci u přípravy osnov a obecně 
o seznamování se s oborem. Teprve pak by zájem-
ce nastoupil na pedagogickou fakultu." Myšlenku 
uvedl ministr po setkání s novináři a šéfkou akredi-
tační komise V. Dvořákovou 8. září 2010 (srov. Do-
beš 2010). 

1. Role pedagogické praxe v pregraduálním 
studiu učitelství 

V historii pedagogických fakult už studenti absol-
vovali pedagogickou praxi během studia, jedno-
roční na konci studia, ale povinná praxe před vlast-
ním studiem by mohla být novinkou. Chybí zde 
však vysvětlení, jak by byl tento nový přístup 
k pedagogické praxi financován. Nebylo by spra-
vedlivé očekávat charitativní přístup ze strany uči-
tele, který takového studenta bude mít na staros-
ti. A rovněž samotný student je po maturitě ve vě-
ku, kdy je nasnadě, aby se samostatně živil, nebo 
alespoň rodičům přivýdělkem vypomáhal. 

Jednoroční pedagogická praxe předcházející vlast-
nímu studiu na pedagogické fakultě má snížit po-
čet těch studentů, kteří absolvují fakultu s úmy-
slem nikdy se učitelské profesi nevěnovat. Již před 
započetím studia by si student ujasnil, zda má 
k učitelství vztah, a zda je jeho rozhodnutí ke stu-
diu na PdF správné. Nabízí se myšlenka, zda vstup 
do školy mezi žáky bez jakékoli předchozí přípravy by 
budoucího studenta spíše neodradil. Útěku od uči-
telské profese taky nahrává strukturované studium. 
Značný počet studentů odchází po absolvování všeo-
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tora pozitivně. Převážná část dotázaných uvádí, 
že jazykový kurz naplňuje, popř. naplnil jejich 
očekávání. Tato pozitivní zpětná vazba může pou-
kazovat na skutečnou spokojenost dotázaných. 
Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že někteří 
účastníci kurzů jsou spíše pasivní, příliš se nean-
gažují a mají tendenci vše hodnotit méně kriticky. 

Ačkoliv se výsledky provedeného dotazníkového 
šetření nedají zobecnit, poněvadž výzkumný vzo-
rek nebyl reprezentativní, odkryla se v průběhu 
šetření další témata, která by měla být podrobe-
na hlubšímu zkoumání (např. vnitřní a vnější mo-
tivace k učení se cizím jazykům u dospělých, 
vnitřní diferenciace ve firemní výuce, možnosti 
využití e-learningu pro firemní výuku aj.). 

Závěrem lze konstatovat, že jazyková výuka ve fi-
remních kurzech vyžaduje specifický přístup. 
Jen obtížně bychom hledali dva firemní kurzy, 
ve kterých bychom mohli vyučovat podle stejného 
schématu. Každá firma či instituce má, co se týče 
jazykové výuky, vlastní cíle, jež by měly být v cel-
kové koncepci kurzu zohledněny. Nejsou však jen 
dlouhodobé, ale i krátkodobé cíle, jako např. 
služební pobyty v zahraničí, na něž se zaměstnanci 
potřebují jazykově připravit. Takové firemní kurzy 
jsou pak podřízeny danému konkrétnímu účelu a 
jsou vedeny podle zcela odlišného učebního plánu. 

Literatura: 

MAREČKOVÁ, P.; FURCH, P. Výuka němčiny ve fi-
remních kurzech I. Bulletin Institutu výzkumu 

školního vzdělávání, 2010, č. 1, s. 1–6. 

NEKULA, M. Deutsch als Europasprache aus 
tschechischer Sicht. In LOHSE, C. (Hg.). Die 

deutsche Sprache in der Europäischen Union. 

Rolle und Chancen aus rechts- und sprachwis-

senschaftlicher Sicht. Baden-Baden : Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2004, s. 129–144. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
[online]. [cit. 10. 8. 2010]. Dostupné na <http://
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-
evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky>. 

 

 

Strana 43 

První kroky budoucího učitele 
angličtiny 
 
Helena Havlíčková 



Tentokrát proto měli studenti v sebeevaluaci volně 
vyjádřit, v čem vidí své učitelské slabiny. Ve svém 
sebehodnocení uvádějí studenti následující prvky, 
v nichž cítí potřebu se zlepšit. V závorkách jsou po-
čty studentů, kteří zmíněnou myšlenku uvedli: 

• Umět si časově rozvrhnout hodinu (11) 

• Přinášet více pestrých pomůcek (10) 

• Používat více různých metod výuky (10) 

• Používat classroom English (9) 

• Umět podat instrukce ke cvičení, k aktivitě, aby 
žáci věděli, jak si mají počínat (6) 

• Zlepšit svůj herecký projev (5) 

• Naučit se udržet klid ve třídě k práci (3) 

• Udržet pozornost žáků (3) 

• Naučit se motivovat všechny nebo aspoň větši-
nu žáků (3) 

• Zvládat problémy s kázní (3) 

• Zvládnout individuální přístup k žákům vzhle-
dem k jejich mnohočetné inteligenci a k even-
tuálním dysfunkcím (2) 

• Získat si respekt u žáků (2) 

• Nebýt nervózní (2) 

• Umět zadat domácí úkol smysluplně, ve správný 
čas v hodině a s jasným vysvětlením (2) 

• Umět hodinu naplnit dostatkem zajímavé prá-
ce s viditelným výsledkem (2) 

• Naučit se opravovat chyby žáků v různých situ-
acích (2) 

• Zlepšit vlastní výslovnost v angličtině, zejména 
intonaci (2) 

• Nekopírovat své bývalé učitele (2) 

• Být přísnější a ráznější (1) 

• Kromě power-pointu zapojit internet do výuky (1) 

• Umět používat svůj hlas jako nástroj ve výuce (1) 
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becně koncipovaného bakalářského studijního pro-
gramu. Specializace (zde učitelství zvolených před-
mětů) začíná až v magisterských programech. 

Jakkoli se současné akreditované programy chovají 
k pedagogické praxi spíše macešsky a studenti pre-
graduálního studia se k prvním pokusům pracovat se 
žáky dostanou až po absolvování bakalářského stu-
dia, přece jen poprvé předstupují před žáky alespoň 
minimálně poučeni z hodin didaktiky angličtiny. Pro-
blematika, která by je měla provázet od prvního roč-
níku studia na pedagogické fakultě je tak upozaděna 
a často přichází pozdě. Mnozí studenti zahajují svou 
pedagogickou práci soukromě, záhy během studia, 
ve snaze přivydělat si. Do hodin didaktiky v magister-
ském studiu pak vstupují s jakousi zkušeností, která 
jim dala náskok proti ostatním studentům, ale také 
s jakýmisi učitelskými zlozvyky, které pak je obtížné 
odstraňovat. Ve prospěch pedagogické praxe rovněž 
mluví výzkum P. Doulíka a J. Škody konaný na PF 
UJEP Ústí nad Labem, v němž oslovili 143 studují-
cích: „…respondenti poměrně výrazně preferují dis-
ciplíny pedagogické přípravy (včetně oborových di-
daktik) a zejména pak pedagogickou praxi. Tyto uve-
dené bloky předmětů by v součtu podle představ 
studentů měly tvořit téměř 40 % veškeré přípravy 
budoucích učitelů (což je velmi vyrovnané odborné 
přípravě, ta by měla podle studentů tvořit asi 
50  %)“ (srov. Doulík, Škoda 2003). 

2. Problémy začínajících učitelů: průzkum 

Námi uskutečněný průzkum mezi studenty pregra-
duálního studia, který proběhl vzápětí po prak-
tické realizaci prvních vyučovacích hodin angličti-
ny, konaný ve školním roce 2009/2010 ukazuje, že 
problémy, s nimiž se musejí potýkat, nejsou zane-
dbatelné a jsou skutečně početné. Do průzkumu 
byli zahrnuti všichni studenti 1. ročníku magister-
ského studia studující angličtinu, tj. 24 studentů. 
Průzkum konaný o rok dříve byl limitován předem 
danými oblastmi v dotazníku (organizace vyučova-
cí hodiny, komunikace se žáky, opravování chyb, 
práce ve dvojicích a ve skupinách, doplňující mate-
riály, práce s tabulí, hodnocení žáků, sebehodno-
cení žáků). Ve výsledku ukázal zúžený pohled na 
práci učitele a odhalil, jak obtížné je práci se žáky, 
potažmo s lidmi, vtěsnat do tabulek a grafů. 
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investuje do presenčních studentů, jejichž učitelská 
budoucnost je nejistá. Možná, že by se zde skrýval 
další důvod k placení školného. 

V celoživotním vzdělávání nachází realizaci rovněž 
myšlenka předsedy školského výboru Waltra Bar-
toše: „Jsem přesvědčen o tom, že by se mělo změ-
nit už samotné přijímání na fakulty připravující uči-
tele. Mělo by především zjišťovat, jestli je uchazeč 
o studium vůbec schopen pracovat s dětmi. Není 
přece možné, aby z deseti absolventů devět nena-
stoupilo do školy. Vysokoškolská příprava učitelů 
by se rozhodně měla mnohem víc než teď zaměřit 
na praktické činnosti. Dnešní absolventi pedago-
gických fakult jsou dobře připraveni po teoretické 
stránce, ale chybí jim praxe. To je špatně“ (srov. 
Štefflová 2010). Studenti celoživotního vzdělávání 
tedy už prověřili svou schopnost pracovat s dětmi 
a není pravděpodobné, že ze školství odejdou, 
když už se v něm ukotvili. Názor Waltra Bartoše 
nepokrývá celkovou problematiku útěku mladých 
absolventů PdF do ostatních sfér mimo vzdělávací 
systém. Rozhodně nelze označovat pedagogické 
fakulty za jediného viníka. Práce s pregraduálními 
studenty dokazuje, že je mezi nimi mnoho těch, 
kteří neskrývají chuť pracovat ve školství, pracovat 
s dětmi, s mladou generací.  
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• Pracovat na svém učitelském sebevědomí (1) 

• Přizpůsobit se věku žáků (1) 

Také tímto průzkumem jsme nedošli k přesným 
závěrům. Každý respondentů je jiný, každý před-
stavuje specifickou osobnost a vnímá své potřeby 
jinak. Jejich pohled mohl být ovlivněn i atmosfé-
rou ve třídě, věkem žáků … čímkoli. 

Učitel s mnohaletou praxí se možná při čtení stu-
dentských postřehů usmívá s pocitem, že uvede-
né přece nemůže být problém. Pro něj je vše ně-
jak samozřejmé. Ale pro studenta, který je tváří 
v tvář žákům poprvé, nic z uvedeného není samo-
zřejmé. Každý z výše zmíněných problémů by 
si zasluhoval samostatný seminář s následnou 
praxí v terénu. To samozřejmě v současných pod-
mínkách není možné realizovat. Průzkum v tomto 
magisterském ročníku však ukázal, jak složité jsou 
první kroky uchazeče o učitelské povolání a snad 
upozornil na skutečnost, že při studiu na PdF 
by jim měla být věnována větší pozornost. 

3. Postgraduální studium učitelství 

S odlišnou situací se setkáváme u studentů celoži-
votního postgraduálního studia. U většiny z nich 
došla myšlenka ministra Dobeše naplnění. Jsou 
to praktikující učitelé, kteří přicházejí na fakultu 
doplnit si svou kvalifikaci v angličtině. Mají tedy 
většinou za sebou např. rok, v němž vyučovali ang-
ličtinu, a většinou ji stále učí. Z didaktického po-
hledu vyžadují ujasnit, eventuálně poopravit si své 
přístupy, obohatit svůj repertoár metod, aktivit a 
pomůcek, ujistit se ve své anglické volbě. Přicháze-
jí z nejrůznějších škol a přinášejí s sebou nejrůzněj-
ší zkušenosti, jimiž mohou obohatit své studující 
kolegy. Ti z optimalizovaných obřích škol větších 
měst pohlížejí na kolegy z menších škol se sho-
vívavým pochopením, když zjišťují, že moderní 
technologie jsou v jejich výuce spíše svátkem než 
samozřejmostí. Naopak kolegové z přeživších ma-
lých škol s rodinnou atmosférou naslouchají zase 
steskům velkoměstských kolegů nad pokleslou 
kázní v hodinách. Všem z nich je ale společné, 
že angličtinu chtějí učit a s velkou pravděpodob-
ností ji učí a budou učit. V tomto světle je para-
doxní, že si své studium platí, zatímco ministerstvo 
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v angličtině. Pokud ovšem neznáte místní notoricky 
známé názvy jídel, můžete se na talíři dočkat velkého 
překvapení. Špatná znalost angličtiny místními nás 
také často pobavila, na jídelním lístku můžete najít i 
takové kulinářské skvosty, jako jsou fried children 
(smažené děti) místo fried chicken (smažené kuře) 
nebo born less chicken („nenarozené“ kuře) místo 
boneless chicken (bez kostí – maso se jí nasekané i 
s kostmi, vykostění je dražší a musí se o ně požádat). 

Znají tam lidé kromě českého hokeje také dílo 
J. A. Komenského? 

Většina Indů nebo Nepálců vám odkývá, že ví, 
kde leží Česká republika. Hlavně, když upřesníte, 
že vedle Německa a v Evropě. Evropu mají rádi, 
je pro ně vzorem. Ale v zápětí vám někdo řekne: 
„Aha, tak to je vedle Brazílie“. 

Školství v Indii je silně ovlivněno anglosaskou tra-
dicí a navazuje na koloniální historii Indického kon-
tinentu. V Nepálu je vysoká negramotnost (až 80  %). 
V Indii mají učitelé početné třídy žáků. Od určitého 
věku probíhá vzdělávání chlapců a dívek zvlášť. 
Nosí se uniformy. 

Pravděpodobně část vzdělané populace učitelů by 
s dílem J. A. Komenského mohla být obeznámena, 
ale spíše ne. Někteří Indové znali český fotbal. 
Sami hrají rádi kriket. 

Jednomu z imigračních úředníků na malém pře-
chodu s Nepálem jsme odpověděli, že jsme z Čes-
ké republiky, načež nás opravil, že jsme snad 
z Československa, a dokud jsme „nepřiznali“, 
že jsme z Československa, nepustil nás dál, i když 
měl v ruce pas s nápisem Česká republika. 

V Nepálu bylo v době ozbrojených nepokojů s mao-
isty výhodné připomenout komunistickou historii 
České republiky, spatřili jste pak negramotného 
zemědělce (s mířícím kalašnikovem na vás) zářící-
ho radostí, že potkal někoho, kdo žije ve vysně-
ném komunistickém systému. Nepokoje v Nepálu 
jsou však v současnosti zatím minulostí. 

Co Vás příjemně překvapilo? 

Na podzim v roce 2008 jsem podnikla první cestu do 
Indie a Nepálu. Nyní mě překvapilo, jak se severní 
Indie za ten jeden rok změnila a rozvinula. Ve stán-
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Tentokrát nejde o cestu šalinou z Brna do Brna, 
ale o výšlap do podhůří nejvyšších hor světa. 
Nejen pražský primátor, ale i obyčejný vědecký 
pracovník v pedagogice má potřebu občas po-
hlédnout na svět z výšin a odpoutat se aspoň na 
chvíli od problémů, které aktuálně řešíme v české 
kotlině. V rámci akce „Ženy nejvýš“ se za pozná-
ním odlišného kraje a životního stylu vydala od-
vážná K. V. Po návratu jsme jí položili několik 
konfrontačních otázek, na které ochotně a s vy-
sokohorským nadhledem odpověděla. 

Kterým jazykem kromě češtiny jste komunikova-
la s domorodci? 

Nejnutnější domluvu jsme zvládli s pár slovíčky 
v nepálštině a hindi. Takže jsme teď prozradili, 
kde jsme vlastně cestovali. Ale v Indii je tolik jazy-
ků, že jsme někdy používali výrazy, které v daném 
místě ani nikdy neslyšeli. Někteří obchodníci 
v turistických oblastech, jako je například Ka-
thmandu, hlavní město Nepálu, se k našemu vel-
kému překvapení naučili pár slov česky, aby udě-
lali radost přijíždějícím turistům a zlepšili si byz-
nys. Většina Indů i Nepálců mluví anglicky, mini-
málně základy, a určitě se Vás přinejmenším 
s neskrývanou radostí a zájmem a s nezamě-
nitelně sladkým přízvukem zeptají „Which count-
ry?“ a dál už možná nebudou umět ani slovo. 
Lidé si s vámi budou rádi povídat. 

V Indii je úředním jazykem také angličtina, aby 
se právě jednotlivé národnosti mezi sebou dorozu-
měly. Vzdělaní lidé se ve školách učí všechny před-
měty v angličtině a mluví velmi dobře. Na co jsme 
však nikdy nepřišli, bylo, jakým jazykem vlastně mlu-
ví v „restauracích“. Obsluze se málokdy podařilo 
udržet objednávku v hlavě, především pokud jste si 
objednali více položek. Vysvětlit, že chceme něco 
nepálivého, byl nadlidský úkol. Nepálivé totiž zna-
mená „rozumně“ pálivé. S odstupem času mi to při-
padá zábavné a dobrodružné – člověk si nebyl nikdy 
jistý, co vlastně dostane. Jídelní lístky jsou obvykle 
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Věci, co si z Indie a Číny kupujeme v Evropě, 
se pouze zdají být levné, ve skutečnosti mají nevyčís-
litelnou cenu v podobě ekologické devastace plane-
ty. Nepál nemá téměř žádné regulace a funguje 
jako Indie často přes úplatky. Velké firmy vypouš-
tějí vše do půdy a do řek, odpad se hromadí hned 
za výrobní halou, náklaďáky jezdí nonstop, jsou 
staré a bez jakýchkoli emisních limitů. 

Jaké dopravní prostředky jste využívala? Chodila 
jste pěšky? 

Většinu pobytu v Indii a Nepálu jsme strávili na 
cestě a v dopravních prostředcích, proto bude od-
pověď na tuto otázku stejně dlouhá. Dopravní pro-
středky jsou v Indii i Nepálu velká zábava a dobro-
družství. Na své železnice je Indie hrdá, i když se 
zdá, že fungují již jen proto, že jsou dědictvím ko-
loniální Anglie. Indické dráhy byly (a možná ještě i 
jsou) největším zaměstnavatelem na světě. 
V severní části Indie – v Sikkimu doprava probíhá 
v hornatém terénu sdílenými džípy, cena se do-
mlouvá. V Nepálu není „ani metr“ dráhy, ovšem 
Čína slibuje zázraky, protože zde má své komunis-
tické zájmy. Jezdí se tu vším, co vás jen napadne, 
stejně tak jako v Indii. 

V Dillí a jinde jezdí levnější varianta taxi – rikša. Ještě 
minulý rok vás taková malá rikša s výkonem Babetty 
a sedadlem pod plachtou, nabrala na letišti a odvez-
la, kam jste chtěli. Samozřejmě tomu předcházel ví-
ce či méně (pro začátečníky skutečně méně) úspěš-
ný nekonečný rituál smlouvání ceny. Letos již přibyly 
státní regulace a rikša nesveze více než 3 pasažéry 
bez batohů. Jet rikšou po asijském městě je nezapo-
menutelný zážitek. Rouška nebo šátek na obličej je 
nutností pokud máte jen trochu soucitu se svými 
plícemi. Pokud jdete pěšky nebo rikša zastaví někde 
na křižovatce, přibíhají žebráci, a jelikož jste cizinec, 
jen tak neodejdou. Všichni očekávají, že musíte dát 
almužnu. Je těžké rozhodnout, kdy něco dát. Někteří 
opravdu potřebují pomoc a někteří si z žebrání dělají 
podnikání. Například v Kathmandu pár žen s kojenci 
žádá po turistech i na Evropu hodně drahé sunary, a 
potom je prodávají zpět do obchodů, kde je 
„soucitný“ turista koupil. 
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cích bylo mnohem víc potravin a na mnoha místech 
byly silnice – nové silnice. V Nepálu tehdy maoisté 
slibovali velké změny, že do roka budou mít všichni 
ve městě pitnou vodu, že za pár let bude v Nepálu 
železnice, že za 20 let se budou mít jako ve Švýcar-
sku. Z toho se samozřejmě zatím neudálo nic. Ale 
třeba jedna ulice byla tehdy jen prach, odpadky a 
zabedněné domy, letos jsme s údivem sledovali, 
jak pouhý asfaltový povrch stačí k tomu, aby se uli-
ce obratem změnila v obchodní třídu plnou ob-
chůdků, lidí, vozíků, kol a aut. 

Taky jsem si uvědomila, jak jsou Nepálci i Indové 
vlastně milí. I když například v neturistických oblas-
tech jsme byli doslova nuceni k focení třeba i více 
než 50 krát za den. Po pár dnech nás požadavek na 
focení iritoval natolik, že jsme začali odpovídat 
„twenty ruppies“ (dvacet rupek), byli ochotní za 
fotku s námi platit, a to i 50 rupek (25 českých ko-
run!). Peníze jsme si nikdy nevzali. Náš nápad, jak 
mít klid, stejně nefungoval. 

Mile mě překvapilo, že Indové jedí nejčastěji různá 
vegetariánská jídla a mnoho restaurací se honosí 
tím, že připravují pouze čistě vegetariánské thali. 
Také jsem se bavila duchaplnými nápisy podél sik-
kimských silnic v úžasných horských údolích: 
„87 feel of heaven; driving faster can cause disas-
ter; it’s a highway not a runway; it’s not a rally, en-
joy the valley; any time is safety time”. 

Jaký je Váš nejsilnější zážitek? 

Jeden můj úžasný učitel často zdůrazňuje, že lidský 
život je o kvalitě, nikoli o kvantitě. V přelidněném 
státu člověk tento princip vnímá velmi jasně. Na-
jednou vidí, jak planetu doslova vyjídáme a devas-
tujeme. V Indii i Nepálu veškerý odpad teče do řek 
(a moří), které jsou spíše mrtvými stokami, ke kte-
rým se lidé pořád ještě chodí „rekreovat“. Vzduch 
má ve městech barvu, zápach i chuť a občas máte 
pocit, že na konci nádechu se ještě konec vzduchu 
musí odkousnout. Opalovací krémy smyté v moři 
ničí korály. Indické opalovací krémy jsou vtipné jako 
ostatní indické produkty, podobají se těm nefunkč-
ním, co známe ze socialismu. Indické opalovací kré-
my jsou totiž proti ztmavnutí, které trápí Indy, niko-
li proti spálení, které obvykle zajímá Evropana. 

Strana 47 



razně individuální, někdo může jíst prakticky cokoliv 
a kdekoliv bez vážnějších následků. Ale není to tak, 
že by bakterie a průjmy měly oblíbené jen cizince. 
Více než 60 % obyvatel Nepálu má bakterie a prů-
jmy. V Kathmandu proběhla minulý rok epidemie 
průjmů, na kterou zemřelo mnoho lidí. 

Měla jste možnost sledovat nějaké pedagogic-
ké akce? 

Batolata na severu Indie a v Nepálu si hrají na ulici, 
mají na nosech dlouhé žluté kšandy a jsou nejmíň 
oblečené ze všech místních lidí. Když mají dospělí 
svetr, děti mají tenkou košili a holý zadek. V chudých 
částech Nepálu nejsou ani silnice, elektřina nebo 
škola a dokonce ani plastová smetiště. Viděla jsem 
školu, která byla na stavbě rovné střechy nedoděla-
ného domu (pak je levnější daň), bez zábradlí, učitel 
měl židli těsně na rohu budovy, obdivovala jsem je-
ho důvěru v prostor (a děti), že se nebál, že spadne. 
Třídy ve střední části Indie jsou velké, například 50 
žáků i více, dívky a chlapci zvlášť. Mají velký zájem 
o cizince, zdraví je, pokřikují na ně v angličtině, chtějí 
se s nimi bavit a hlavně fotit. A mají neskrývanou 
radost, když jim to dovolíte. Fotky jsou překrásné. 
V Nepálu chtějí skoro vždycky, abyste je vyfotili, ale 
výsledek ani nemusí vidět. Pravdou je, že Indie je 
jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemí v  sou-
časnosti a některé věci se rychle mění. Co říkám 
dnes, bude za pár let pravděpodobně úplně jinak. 
Jako u nás za první republiky, za socialismu nebo ny-
ní v Evropské unii. Ve velkých městech v Indii jsou 
školy velké neestetické betonové budovy s nízkým 
hygienickým standardem, v malých místech jsou to 
malé betonové budovy, na severu v horách chýše. 
V menších místech v Nepálu jsou školy „zbouchané“ 
dřevěné domky. 

Pro nás legrační pedagogickou akcí může být ná-
vštěva muzea školní třídou, kdy 100 holčiček pro-
jde muzeum v řadě za sebou, na nic se nedívají a 
nejvíc nadšení jsou z toho, že vidí cizince, a ti jim 
odpoví. Národní indické muzeum nás, stejně jako 
je, nenadchlo. 

Setkala jste se s divokou přírodou, se zvířaty? 

Indie je přelidněná země, existují zde sice národní 
parky, ale velká část země je z hlediska ekosysté-
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Indie je země velkých rozdílů, žijí zde velmi chudí, 
ale i bohatí lidé. Platy vyšší střední třídy v prospí-
vajících městech nejsou o tolik menší, než je prů-
měrný plat v České republice. Málokdo opravdu 
umírá hlady, ale chudoba bije do očí skoro všude. 
Nejchudší částí Indie je Bihár, Nepál je na tom 
podobně jako Bihár a je chudší než Indie. 

Nezapomenutelné jsou autobusy. Vše je přimon-
továno na pevno, žádné pružení, muž vysoký nad 
180 cm musí mít ohnutou hlavu, hudba obvykle 
doslova řve tak nahlas, že hrozí ohluchnutí. Jako 
cizinci Vám v Indii často nebudou chtít dát místní 
cenu a rozdíl si strčí do kapsy. Pocit, že vás Indo-
vé vidí jako zlatého oslíka, má člověk často. Nej-
víc ze všeho jsme si užívali, když jsme mohli jet 
na střeše. Jen musí člověk dávat pozor, aby se 
nepodřízl o elektrické vedení amatérsky vázané 
kdekoli a na cokoli. 

Typicky indické jsou fronty na lístky, země je přelidně-
ná, ne vždy se na všechny dostane, a tak se kupování 
lístků stává velkým testem nadhledu pro Evropana. 
V řadě se mačkají muži víc než těsně tělo na tělo, pro-
dejní okénka se zavírají a otevírají bez nějaké identifi-
kovatelné evropské logiky, houfy se přesouvají, místo 
si musíte vydobýt tělem, lokty i koleny. Nejlepší je 
využít oddělené řady pro ženy, pokud se opravdu po-
daří domluvit, že i tuhle řadu budou odbavovat tak 
nějak šizeným zipem s mužskou řadou. Když budete 
brát tohle handrkování jako zábavu, Indové si Vás 
zamilují a rozhodně nakonec stejně koupíte i nějaké 
ty lístky. Ale pozor, po úspěšném nákupu lístků při-
chází „tlačenková“ zábava při nastupování. Některé 
gentlemanské zvyky z Evropy se v Indii neujaly (asi 
oprávněně, tady skutečně není tak málo lidí jako 
v Evropě). Například, že se nejdřív vystupuje, a pak 
nastupuje. V Indii probíhá vše najednou (i okny). Vy-
zkoušeli jsme i transport indickou lodí a ostré jídlo, 
které nejde polknout, podávají i v letadle. 

Jaký je Váš nejméně příjemný zážitek? 

Takový naštěstí nemám, ale člověk si musí osvojit 
odlišné návyky než v Evropě. Nemůžete například 
cokoli, kdekoli a „jakkoli“ jíst a pít. I v těch 
„nejluxusnějších“ kuchyních restauracích se hýbou 
nejen kuchaři… Lepší nevidět, pokud máte v úmyslu 
jídlo opravdu sníst. Odolnost k infekcím je ale vý-
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Můžete prozradit, kde jste vlastně byla? 

Byli jsme zejména v severní Indii v podhůří Himalájí, 
v oblasti zvané Sikkim. Tři týdny jsme strávili 
v Nepálu v Kathmandském údolí, tři týdny v severo-
východní Indii, kde jsme navštěvovali zejména vý-
znamná místa buddhismu a některá místa hinduis-
mu. Cestu jsme zakončili na jihu Indie a na Andama-
nech, což jsou tropické ostrovy blízko Thajska a In-
donésie. Trasu pro naši skupinku naplánoval přítel, 
který tyto cesty průvodcuje již několik let. 

Celkové zhodnocení cesty 

Cestu do chudých částí světa lze všem lidem 
z Česka jen doporučit. Bez podobné zkušenosti 
málokdo sám od sebe dokáže poznat všechny 
aspekty úžasných podmínek, ve kterých žijeme. 
Ty podmínky zahrnují hlavně právní stát, demokra-
cii, svobody, luxus sociální i materiální, hygienu, 
zdravotnictví, sociální systém, nepřelidněnost, 
krásnou přírodu atd. Člověk získá novou perspekti-
vu na známé a samozřejmé věci. A hlavně jen co 
se vrátí domů, už mu vždy něco z Indie a Nepálu 
chybí. Je tam jiný druh omamující svobody a vol-
nosti a života jak byl asi dřív i v Evropě, ovšem 
pouze v případě, že má člověk peníze (jak říká je-
den můj kamarád: hlavně na cestu domů). 

O co jste nyní chudší, o co bohatší? 

Myslím, že jsem jen bohatší. Především o poznání, 
zkušenosti a zážitky. Trošku víc tuším, co to znamená 
být pod hladinou moře a jak se tam mění pravidla 
hry v životě a o život; co to znamená žít v rozvojové 
zemi s úžasnými i těžšími stránkami; co to znamená 
„ekologické znečištění“ a tropické pálivé slunce; pře-
lidnění bez zvířat a lesů; svoboda v zemi prakticky 
bez regulací. Jsem bohatší o poznání jiného systému 
fungování společenských institucí. 

Indická vláda popisuje Indii jako „incredible In-
dia“ (neuvěřitelnou zemi), což je skutečně nejvýstiž-
nější charakteristika. Těžko bych hledala lepší popis. 
Indie dokáže být překrásná, laskavá k cestovateli,  
ale i naopak. Rozhodně však nezapomenutelná. 

Rozhovor vedl J. Maňák 
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mu smutně chudá. Kácí se prastaré pralesy a ob-
rovské krásné stromy. V současnosti chlácholí 
Indie svět tím, že za jeden pokácený strom vysází 
dva nové. Ovšem hodnota primární džungle je 
nevyčíslitelná a sekundární ji již není s to nahra-
dit. Místo vzácných dřevin se sází „bezcenné“ 
stromky. Indické a nepálské řeky v blízkosti měst 
nelze označit za řeky, jsou to mrtvé páchnoucí 
stoky. V moři se u Indického pobřeží u měst se 
nedá koupat a splašky Gangy jsou vidět na letec-
kých záznamech ještě několik set kilometrů od 
pevniny. Pokud znáte obrázky Indů v Indii pod 
krásnými stromy, tak to je indická historie existu-
jící možná ještě před pouhými 50 lety. 

Na druhou stranu například podhůří Himalájí a 
Himaláje jsou překrásné a člověk nemůže jinak 
než se do nich zamilovat. I tato místa jsou však tu 
více tu méně ohrožena odpadky, na což upozor-
ňoval již i známý novozélandský horolezec Ed-
mund Hillary (†2008), který v roce 1953 jako prv-
ní (evidovaný v naší kultuře) vystoupil na nejvyšší 
horu světa Mt. Everest. 

Na Andamanských ostrovech v Bengálském záli-
vu, které jsou blíž Myanmaru než Indii, jsme se 
potápěli v úžasném prostředí korálových útesů s 
rybami neuvěřitelných tvarů a barev, často z těch 
nejjedovatějších na světě. To byla pro nás ta di-
voká příroda – tropický ráj plný rychlého cyklu 
života a smrti a jedovatých potvůrek. 

Chtěla byste tam trvale žít? 

Jsem velmi ráda za ten dar, že můžu žít v Evropě, 
ve všem pohodlí a luxusu (jak materiálním, tak 
nemateriálním), co máme. Mám ráda svobodu, 
přírodu, čistý vzduch a vodu, kterou lze pít. Mám 
ráda bystré lidi a obdivuji, kolik toho v Evropě 
vzniklo. Podhůří Himalájí a Sikkim mám moc ráda 
(lidi i přírodu) a za určitých okolností by stálo za 
zvážení tam nějaký měsíc i žít. Jsme však zvyklí na 
hodně složitý a rychlý způsob života plný podně-
tů. Zatím nekomplikovaný způsob života v Hima-
lájích by nám po čase s největší pravděpodobnos-
tí přestal vyhovovat. Ale znám pár Evropanů, kte-
ří tam žijí a neměnili by. 
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1. Úvodem 

Předkládaný příspěvek vychází ze širšího výzkumné-
ho projektu s názvem Kvalitní škola, jehož cílem je 
propracovat se k hlubšímu porozumění problémům 
spojeným s implementací kurikulární reformy. Vy-
cházíme z předpokladu, že pokud se chceme pro-
pracovat k hlubšímu porozumění implementace 
kurikulární reformy, je třeba se zaměřit na její jed-
notlivé prvky a pokusit se o jejich kritický rozbor. 
Jedním z těchto prvků jsou kurikulární vlivy, které 
ovlivňují proces tvorby školních vzdělávacích pro-
gramů (dále také ŠVP). Na základě rozhovorů reali-
zovaných s koordinátory tvorby ŠVP na 19 pilot-
ních a partnerských gymnáziích se budeme snažit 
zodpovědět, jaká je role učebnic v procesu imple-
mentace kurikulární reformy. V této oblasti má 
mnoho odborníků jasno, jak často slýcháváme 
na  mnohých konferencích. Říká se, že téměř všich-
ni učitelé přizpůsobili obsah ŠVP obsahu učebnic. 
Je  tomu ale skutečně tak? 

2. Role učebnic v procesu implementace kuriku-
lárních reforem ve světle teorie kurikula a dosa-
vadních výzkumů 

Pokud se podíváme do teorie kurikula, můžeme 
se setkat se dvěma možnými strategiemi kuriku-
lární politiky, které jsou v souvislosti s učebnice-
mi rozvíjeny: 

a.  Učebnice jako opomíjená součást kurikulárních 
reforem (ČR) – není nikým sledováno, zda jsou 
v učebnicích reflektovány změny týkající se cílů a 
obsahů školního vzdělávání. Pouze se automatic-
ky předpokládá, že tomu tak bude. S učebnicemi 
se explicitně nepočítá jako s prvkem, jenž by 
mohl mít bezprostřední vliv na implementaci kuri-
kulárních reforem. 

b. Učebnice jako „agent“ změny (Kalifornie) – spo-
lečně se zaváděním nových kurikulárních doku-
mentů jsou vydávány nové učebnice, které jsou 
pečlivě schvalovány na základě toho, zda jsou 
v nich obsaženy všechny změny a inovace týkající 
se cílů a obsahů školního vzdělávání. Od učebnic 
se očekává, že právě ony výrazně pomohou v im-
plementaci myšlenek kurikulárních reforem (pod-
robněji viz Ball, Cohen 1996). Vychází se z premisy, 
že učitelé se připravují na výuku z učebnic, a tím 
pádem budou automaticky implementovat prvky 
kurikulárních reforem do praxe. 

Uvedené strategie představují extrémní póly kuri-
kulární politiky. Můžeme identifikovat několik mo-
delů tvorby školních kurikul, které vycházejí 
z uvedených strategií. Český model tvorby školního 
kurikula (obr. 1) s učebnicemi nepočítá, tvůrci kuri-
kula možná vnímají potenciál učebnic při implemen-
taci myšlenek kurikulárních reforem, nicméně stát 
nemá učebnice pod kontrolou (liberální systém).  
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„design based research“ (využili videostudii výuky 
a pre a posthospitační rozhovory) zjistili, že přístup 
učitelů k totožným kurikulárním materiálům může 
být velmi odlišný. Ukázalo se, že učitelé neprezen-
tují učivo v podobě předložené v učebnici, ale vý-
znamným způsobem ho mění a upravují. Ze zahra-
ničních výzkumů nám jsou známy pouze dílčí vý-
zkumy zjištující, zda byl obsah reformně pojatých 
kalifornských učebnic matematiky skutečně pre-
zentován ve výuce (srov. Peterson, 1990). Na zá-
kladě případové studie pěti učitelů se nepotvrdil 
předpoklad, že učitelé, kteří se připravují na výuku 
z učebnic, automaticky implementují prvky kuriku-
lárních reforem do praxe. Z výzkumu vyplynuly 
také další zajímavé poznatky: a) učitelé zcela spo-
léhají na učebnice a tím pádem neznají státní kuri-
kulum, b) nová reformně pojatá učebnice plně od-
povídající státnímu kurikulárnímu dokumentu ne-
garantuje, že učitelé budou učebnici užívat tak, 
jak  zamýšleli její autoři, c) učitelé většinou vyne-
chávají prvky kurikulárních reforem, které jsou 
v  učebnicích obsaženy (buď jim nevěří – učební 
úlohy jsou pro žáky příliš jednoduché/obtížné, ne-
bo je neznají, neboť na ně nebyli teoreticky ani 
prakticky připraveni). Pracují pouze s obsahem 
učebnic, který důvěrně znají. 

Pokud bychom měli shrnout dostupné výzkumné 
nálezy, je třeba upozornit, že implementace re-
formních myšlenek a změn do praxe je proces slo-
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Stát negarantuje ani obsah učebnic, ani jejich sou-
lad se státním kurikulem1). Soulad se  státním kuri-
kulem je pouze samozvaně deklarován ze strany 
jednotlivých učebnicových nakladatelství. Kaliforn-
ský model tvorby školního kurikula (obr. 2) počítá 
s  učebnicemi, tvůrci státního kurikula vnímají po-
tenciál učebnic při implementaci myšlenek kuriku-
lárních reforem a mají učebnice pod kontrolou 
(centralizovaný systém schvalování), stát garantuje 
soulad učebnic se státním kurikulem. 

Stěžejní problém kurikulárních reforem spočívá 
především v nesouladu projektovaného a reali-
zovaného kurikula (srov. Mužík, Janík, 2007). 
Ten souvisí především s nízkou akceptací myšle-
nek kurikulárních reforem ze strany učitelů a 
s  tím související rezistenci vůči změně (podrob-
něji viz  Janík a kol. 2010). Pokud se zaměříme na 
domácí výzkumy zachycující podmínky a problé-
my zavádění státního kurikula do praxe škol, je 
třeba konstatovat, že nejsou systematicky moni-
torovány a vyhodnocovány (přehled dílčích vý-
zkumů viz Janík, Knecht, Najvar, Slavík 2009). Pro-
ces tvorby školních vzdělávacích programů je zkou-
mán pouze na povrchu problematiky, bez hlubších 
teoretických souvislostí (MŠMT ČR 2008; MIKR 
2009 aj.). Role učebnic je v tomto ohledu poměr-
ně nejasná. Ojedinělý výzkum zrealizovali Stará, 
Dvořáková a Dvořák (2010), kteří na základě pří-
padové studie tří učitelů vycházející z přístupu 
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1) MŠMT ČR sice posuzuje obsah učebnic prostřednictvím 
udělování tzv. schvalovacích doložek, nicméně tato proce-
dura je založena spíše na sledování formálních kritérií, 
než na systematické analýze obsahu učebnic. 

Obr. 1: Ideálně typický model tvorby školního kurikula v ČR 
(učitelé vycházejí především z RVP) 

Obr. 2: Ideálně typický model tvorby školního kurikula v Kali-
fornii (učitelé vycházejí především z učebnic) 
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dat, že učebnice jsou v reálné výuce využívány 
v menší míře, než se všeobecně předpokládá. 
Mnozí gymnaziální učitelé spoléhají na své vlastní 
tvůrčí schopnosti, ve výuce se objevuje mnoho 
různorodých materiálů (např. elektronických, pří-
padně nakopírovaných), o jejichž didaktické kvalitě 
toho mnoho nevíme. 

4. Závěr 

Naše zjištění naznačují, že obsah učebnic zřejmě 
částečně ovlivňuje obsah ŠVP. Není nicméně mož-
né konstatovat, že obsah učebnic ovlivňuje proces 
implementace kurikulárních reforem, tj. promítá 
se ve své původní podobě přímo do výuky. Ukazuje 
se také, že ačkoliv učebnice hrají při tvorbě ŠVP po-
měrně významnou roli, nelze je považovat za klíčový 
prvek kurikulární reformy. Klíčovým prvkem refo-
rem kurikula a „agentem“ změny je především uči-
tel. Důležité je nejen, aby učitelé byli informováni 
o cílech kurikulárních reforem, ale také aby cítili 
potřebu pracovat jinak a byli přesvědčeni o pří-
nosnosti reforem (akceptace). Pokud bychom 
měli ve světle dosavadních výzkumů a také vý-
sledků naší výzkumné sondy zhodnotit strategie 
kurikulární politiky ve vztahu k vydávání učeb-
nic, jak byly prezentovány v úvodu tohoto příspěv-
ku, ukazuje se, že český liberální model oproti cen-
tralizovanému modelu kalifornskému více aktivizu-
je učitele. Skutečnost, že se čeští učitelé nemohou 
plně spoléhat na obsah učebnic, je nutí být tzv. 
ve  střehu. To je motivuje využívat různých příleži-
tostí k  rozvoji oborových i didaktických znalostí ob-
sahu. Jelikož tento příspěvek má pracovní charak-
ter, dovolíme si jeho poněkud ostřejší vyústění: 
Představa, že učitelům poskytneme reformně po-
jaté učebnice a myšlenky reforem tím pádem bu-
dou v praxi implementovány, je naivní, romantická 
a idealistická. Proces užívání učebnic je komplexní 
a je určován nejen jejich obsahem, ale zejména 
učitelovými znalostmi oboru, didaktickými znalost-
mi obsahu a v neposlední řadě také učitelovým 
pojetím výuky (Remillard 2005; Zahorik 1991 aj.).  

 

 

 

žitý a dlouhodobý. Jako klíčová se jeví informova-
nost učitelů o nových/alternativních cílech, pří-
stupech, metodách a obsazích. Autoři učebnic 
také mnohdy mylně předpokládají, že učitelé ino-
vativní výukové metody a postupy ovládají. 

3. Role učebnic v procesu implementace kuriku-
lárních reforem: výzkumná sonda 

Cílem námi realizovaného výzkumu bylo zjistit, 
zda  byly učebnice učiteli gymnázií využívány při tvor-
bě ŠVP. Výzkumnou metodou byly polostrukturo-
vané rozhovory s koordinátory tvorby ŠVP. Vý-
zkumný soubor tvořilo 19 koordinátorů na pilotních 
gymnáziích (učitelé, ředitelé, zástupci ředitelů). Je 
třeba upozornit, že povaha získaných dat je kontex-
tově vázaná. Výzkumná data zachycují situaci na 
pilotních gymnáziích, která může být značně odliš-
ná od  situace na běžných gymnáziích.  

Prezentované výsledky výzkumu vycházejí 
z obsahové analýzy odpovědí oslovených koordiná-
torů tvorby ŠVP na otázku, která se týkala role růz-
ných kurikulárních materiálů v procesu tvorby ŠVP. 
Odpovědi koordinátorů ukázaly, že na většině zkou-
maných gymnázií se při tvorbě ŠVP vycházelo 
z učebnic, k obsahu učebnic bylo přihlíženo zejmé-
na při časovém uspořádávání učiva (sedm gymná-
zií), některá gymnázia vytvořila ŠVP „napasovaný“ 
přímo na učebnice (tři gymnázia). Zástupci tří gym-
názií uvedli, že ŠVP obsahu učebnic nepřizpůsobo-
vali (zejména z důvodu vzájemné odlišnosti a neu-
stálým změnám obsahu učebnic určených pro stej-
né ročníky) a vytvořili si ŠVP na míru. V případě 
těchto gymnázií se nicméně ukázalo, že díky ne-
kompatibilitě obsahu ŠVP a učebnic mají obtíže 
s  užíváním učebnic ve výuce (odlišné řazení učiva 
do jednotlivých ročníků, odlišné strukturování 
vzdělávacích obsahů apod.). Zbylá gymnázia (6) 
ponechala otázku svázání/sepětí ŠVP s učebnice-
mi na  rozhodnutí jednotlivých učitelů. 

Výsledky výzkumu nám neumožňují hlouběji pro-
niknout do kurikula realizovaného na zkouma-
ných gymnáziích a zjišťovat, zda se některé obsa-
hové prvky školního kurikula převzaté z učebnic 
také objevují ve školní výuce. Z odpovědí někte-
rých koordinátorů je nicméně možné předpoklá-
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1. Úvod 

Od počátku 70. let 20. století můžeme v západních 
zemích pozorovat postupnou změnu v zaměření 
kurikulárních dokumentů od nabývání vědomostí 
k rozvíjení dovedností tyto vědomosti získat (srov. 
Favier, Schee 2009, s. 261). V souvislosti se změ-
nou kurikulárních dokumentů se mění také obsahy 
a cíle geografického vzdělávání. Novými atributy 
geografického vzdělávání se stávají poznání a po-
rozumění prostorovému uspořádání jevů na Zemi, 
porozumění prostorovým jevům a procesům ve fy-
zickogeografické i socioekonomické sféře, změny 
prostředí a trvale udržitelný rozvoj (podrobněji viz 
Reinfried 2005, s. 35). 

V rámci této studie bude představeno současné 
pojetí geografie (zeměpisu) v České republice a 
v USA se zvláštním zřetelem ke kartografickým do-
vednostem. Zaměříme se na srovnání geografic-
kých vzdělávacích cílů stanovených ve dvou kuri-
kulárních dokumentech: Rámcovém vzdělávacím 
programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) 
a amerických standardech geografického vzdělá-
vání. Hlavní důraz přitom klademe na okruhy ze-
měpisného učiva, které obsahově podporují rozvoj 
kartografických dovedností. 

2. Kartografické dovednosti 

Práce s mapou se stává pro děti a mladé lidi důle-
žitější než dříve. S nárůstem počtu map dostup-
ných na internetu, digitálních atlasů a především 
geografických informačních systémů je nutné 
osvojit si nejen tyto dovednosti, ale mnohé další, 
které se vztahují k práci s mapou. 

Pojem kartografické dovednosti není doposud 
v české didaktice geografie jasně definovaný. Zjed-

Kartografické dovednosti v RVP ZV a 
amerických standardech geografic-
kého vzdělávání 
 
Kateřina Mrázková 



S přihlédnutím k uvedeným definicím se přikláníme 
k pojetí kartografických dovedností podle Schee 
(1994, s. 170). Za kartografické dovednosti tedy 
shodně považujeme předpoklady k čtení map, ana-
lýzu a interpretaci map. K těmto dovednostem dá-
le přiřazujeme dovednost tvorby mapy. Čtení ma-
py chápeme jako rozpoznání a pojmenování prvků 
na mapě. Analýzou map rozumíme rozpoznání pro-
storového umístění, územní diferenciace a územních 
vztahů v mapě. Interpretaci map lze vysvětlit jako 
tvorbu závěrů a předpovědí s využitím územních 
vztahů nalezených v mapě. Tvorba mapy představu-
je dovednost vytvořit tematické mapy nebo zpraco-
vat geografické informace a data do  podoby mapy. 

3. Kartografické dovednosti v kurikulárních doku-
mentech (na příkladu ČR a USA) 

Zeměpisné učivo je v Amerických standardech ge-
ografického vzdělávání (viz Bednarz a kol. 1994) 
rozděleno do 18 standardů, které obsahově pojímají 
zeměpisné učivo od prvního ročníku základní školy 
až po ukončení středoškolské docházky. Jednotlivé 
standardy jsou seskupeny do šesti vyšších celků. 
Pro každý standard jsou dále stanoveny cíle – zna-
losti a dovednosti, které by měli žáci mít osvojeny 
na  konci 4., 8. a 12 ročník. Tyto třídy přibližně odpo-
vídají 1. a 2. stupni české základní školy a poslední-
mu ročníku středních škol.  

Nyní se zaměříme na porovnání cílů dvou vybraných 
okruhů vzdělávacího oboru zeměpis v RVP ZV (s. 58–
61) s příslušnými americkými standardy geografické-
ho vzdělávání. Tabulka 1 představuje cíle zeměpisné-
ho vzdělávání v České republice po absolvování po-
vinné školní docházky a cíle, respektive dovednosti 
po dokončení 8. ročníku (tedy ve věku 14 – 15 let) 
podle amerického systému vzdělávání. Pro účely té-
to práce byly vybrány pouze dva okruhy vzdělávací-
ho oboru zeměpis V RVP ZV a to Geografické infor-
mace, zdroje dat, kartografie a topografie a Regiony 
světa. Tyto okruhy byly porovnány s příslušnými 
americkými standardy. Za cíle rozvíjející kartografic-
ké dovednosti jsou považovány pouze ty, které mají 
ve svém obsahu přímo definováno, že žáci pracují 
s mapou či jiným kartografickým produktem. Tyto 
cíle jsou v tabulce vyznačeny tučně.  
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nodušeně lze říci, že se jedná o předpoklad k prá-
ci s jakoukoli mapou nejen ve školních podmín-
kách, ale v každodenních situacích. Kartografické 
dovednosti v sobě zahrnují nejen běžné úkony, 
jako je práce s legendou, vyhledání určitého místa 
na mapě nebo zorientování mapy, ale také práci 
s několika mapami, porovnávání map a vyhledání 
prostorových vztahů a souvislostí a na závěr také 
zodpovídání geografických otázek s pomocí map a 
tvorbu jednoduchých závěrů a zdůvodnění.  

Za kartografické dovednosti Schee et al. (1994, 
2008) považují: čtení, analýzu a interpretaci map. 
Podobné vymezení kartografických dovedností na-
jdeme také u Wieganda (2006, s. 91), který tyto 
dovednosti označuje komplexním pojmem používá-
ní map. Další vymezení kartografických dovedností 
podává např. u Brucker (2006), který definuje kar-
tografické dovednosti jako schopnosti k dekódo-
vání (čtení, porozumění a interpretace map) a hod-
nocení a zhotovení vlastních jednoduchých map.  

Pro osvojení kartografických dovedností je potře-
ba osvojit si také řadu dílčích dovedností, vztahu-
jících se k práci s mapou. Podrobnou charakteris-
tiku dílčích kartografických dovedností najdeme 
u Sandforda (1986), který tyto dovednosti seřadil 
v pořadí podle jednotlivých kroků při práci s ma-
pou. Prvním krokem je zvolení správné mapy a 
vyhledání příslušného místa. Druhým krokem je 
práce s měřítkem a srovnání map různých měří-
tek. Na tento krok navazuje rozpoznání a porozu-
mění zobrazovaným symbolům a pochopení ob-
sahu map. Čtvrtý krok představuje dovednost 
pracovat s numerickou částí mapy (zeměpisné 
souřadnice, kartografické zobrazení, časová pás-
ma a podobně). Porovnání různých druhů map 
předchází předposlednímu kroku, kterým je doved-
nosti prezentovat informace, získané konfrontací 
různých druhů map, nebo přenosem informací 
z jedné mapy do druhé.  

Z uvedených definic je patrné, že jejich autoři pova-
žují kartografické dovednosti za dovednosti praco-
vat s mapou. Rozdělují je do dílčích kroků, které 
na  sebe navazují a jejichž zvládnutí by mělo být 
jedním z hlavních cílů geografického vzdělávání.  
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RVP ZV Americké standardy geografického vzdělávání 

Geografické informace, zdroje dat, karto-
grafie A topografie - Očekávané výstupy 

Žák 

organizuje a přiměřeně hodnotí geografické 
informace a zdroje dat z dostupných karto-
grafických produktů a elaborátů, z grafů, 
diagramů, statistických a dalších informač-
ních zdrojů 

používá s porozuměním základní geogra-
fickou, topografickou a kartografickou 
terminologii  

přiměřeně hodnotí geografické objekty, 
jevy a procesy v krajinné sféře, jejich určité 
pravidelnosti, zákonitosti a odlišnosti, jejich 
vzájemnou souvislost a podmíněnost, roze-
znává hranice (bariéry) mezi podstatnými 
prostorovými složkami v krajině 

vytváří a využívá osobní myšlenková 

(mentální) schémata a myšlenkové (ment-

ální) mapy pro orientaci v konkrétních 

regionech, pro prostorové vnímání a hod-

nocení míst, objektů, jevů a procesů v nich, 

pro vytváření postojů k okolnímu světu 

Standard 1: Jak používat mapy a jiné ukazatele geografické informace, 
nástroje a technologie pro získání, zpracování a zápis informací v prostoru. 

Žák dovede 

popsat vlastnosti (pozice a orientace, projekce, legenda, měřítko, projekce) a 
funkce geografických znázornění a technologií) 

rozlišovat mezi geografickými znázorněními na základě jejich vlastností 
(orientace, kartografické zobrazení, měřítko, rozlišení a obsah) a účelu (využití 
geoinformačních technologií a digitálních glóbů pro zjištění geografických in-
formací a vztahů mezi nimi) 

zvolit vhodné geografické zobrazení a technologie pro vyřešení určitého geo-
grafického úkolu, jako je analýza prostorového rozmístění jevů a objektů 

zvolit mapu vhodnou pro určitý účel 

analyzovat a interpretovat geografické znázornění (mapy, letecké snímky 
apod.) za účelem kladení a zodpovídání geografických otázek a vyhledání 
prostorových vztahů mezi objekty 

analyzovat mapu s využitím prostorových vztahů a souvislostí 

vytvořit tematickou mapu (například hustota obyvatel, náboženství ve světě 
apod.) 

Regiony světa - očekávané výstupy 

Žák 

rozlišuje zásadní přírodní a společenské 
atributy jako kritéria pro vymezení, ohrani-
čení a lokalizaci regionů světa  

lokalizuje na mapách světadíly, oceány a 

makroregiony světa podle zvolených krité-

rií, srovnává jejich postavení, rozvojová 

jádra a periferní zóny  

porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlo-
hu, přírodní, kulturní, společenské, politické 
a hospodářské poměry, zvláštnosti a podob-
nosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadí-
lů, oceánů, vybraných makroregionů světa a 
vybraných (modelových) států  

zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech 
světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co 
je příčinou zásadních změn v nich 

  

Standard 4: Fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky míst. 

Žák dovede 

analyzovat fyzikální procesy ovlivňující lokality 

porovnat vlastnosti lokalit na mapách, satelitních a leteckých snímcích 

analýzou míst, kde lidé bydlí zjistit, jak lidé ovlivňují krajinu 

analyzovat digitální snímky 

využít digitální snímky a mapy k identifikaci a lokalizaci zajímavých a vhod-
ných míst (pláže, kaňony) 

s pomocí internetu nebo jiných medií vybrat a roztřídit takové charakteristiky, 
které jsou prospěšné a zajímavé pro lidi žijící v určitých místech 

analyzovat vazbu lidí k přírodním nebo lidmi ovlivněným místům 

analyzovat vliv, který můžou mít různé technologie na životní a urbanizované prostředí 

Standard 5: Lidé vytvářejí regiony, aby vyjádřili složitost Země 

Žák dovede 

identifikovat kritéria a použít je pro tvorbu formálních a funkčních regionů 

vytvořit sérii map ukazujících různé možnosti členění určitého místa 

s využitím map analyzovat prostorové a historické proměny míst 

porovnat a srovnat různé geografické informační zdroje (mapy, letecké 
snímky, obrázky apod.) a charakterizovat změnu ve vývoji krajiny v čase 

s využitím různých map, tabulek a atlasů analyzovat jak a proč se regiony 
navzájem ovlivňují 

porovnat a srovnat geografické problémy různých regionů světa 

Tab. 1: Srovnání vybraných okruhů vzdělávací oblast zeměpis v RVP ZV s příslušnými americkými standardy geografického vzdělávání. 



kých map. Očekávané výstupy jsou v RVP ZV for-
mulovány ve velmi obecné rovině. Chybí zde zdů-
raznění, že tyto výstupy, respektive cíle mají být 
realizovány s využitím mapy. Další rozdíl vidíme 
v tom, že podle amerických cílů geografického 
vzdělávání by žáci  měli být schopni pracovat s růz-
nými zdroji geografických dat, jako jsou kromě 
map také letecké a družicové snímky a dovedou je 
porovnávat a analyzovat z hlediska historického vý-
voje krajiny. Mohlo by se zdát, že v očekávaných vý-
stupech RVP ZV je i tato dovednost zakotvena (zva-
žuje, jaké změny ve vybraných regionech světa na-
staly), ale opět zde chybí zdůraznění, že k tomu 
má žák využít letecké a družicové snímky apod.  

Závěr 

V úvodní části příspěvku jsme podali definici karto-
grafických dovedností (dovednosti číst, analyzo-
vat, interpretovat a vytvořit mapu). S pomocí této 
definice jsme srovnali cíle geografického vzdělává-
ní v ČR a USA. Z analýzy vyplynulo, že z hlediska 
rozvoje kartografických dovedností se RVP ZV 
striktně omezuje pouze na lokalizaci míst na mapě 
a tvorbu mentálních map. Porovnávání, srovnává-
ní, hodnocení nebo tvorba vlastních závěrů s vy-
užitím mapy mezi cíli geografického vzdělávání 
v České republice chybí. Naproti tomu americké 
standardy geografického vzdělávání zdůrazňují 
analyzování map, jejich porovnání a srovnání, in-
terpretaci map i jejich samotnou tvorbu. Obecně 
můžeme konstatovat, že kartografické dovednosti 
jsou v amerických standardech geografického vzdě-
lávání popisovány častěji, než je tomu v RVP ZV.  
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Jak ukazuje tabulka 1, obsahově podobná témata 
jsou v obou zemích chápána poněkud rozdílně. 
Zatímco mezi hlavní cíle vyučovacího předmětu 
zeměpis u nás patří v rámci tématu geografické 
informace, zdroje dat, kartografie a topografie 
znalosti o tvorbě map a různých kartografických 
zobrazení, americké standardy se více zaměřují 
na praktické použití mapy a práci s mapou. Hlavní 
cíl tohoto standardu je charakterizován následov-
ně: „Žáci potřebují vědět, co je mapa a jak s ní lze 
pracovat. Měli by být schopni interpretovat ob-
sah map a dalších geografických znázornění 
(letecké nebo družicové snímky). Konečně, stu-
denti by také měli vědět, jak si vytvořit jednodu-
chou tematickou mapu a jak k tomu využít mo-
derní informační technologie“ (Downs 2009, s. 2). 
Tyto geografické cíle se zaměřují na práci s ma-
pou a to ve dvou rovinách – znalostní a aplikační. 
Cíle RVP ZV jsou spíše v rovině znalostní. Klíčové 
jsou formulace: student používá s porozuměním, 
přiměřeně hodnotí a organizuje. Tyto aktivity ne-
může student realizovat bez předchozích znalostí 
tématu a vědomostí o kartografii, mapách a po-
dobně. Jedinou praktickou aktivitou je vytváření 
a využíváni mentálních map, což se nám jeví 
pro  osvojení práce s mapou jako nedostatečné. 
Oproti tomu cíle amerického standardu jsou pri-
márně postaveny na praktické práci s mapou, 
o  čemž svědčí následující formulace: zvolit vhod-
nou mapu, analyzovat mapu, interpretovat geo-
grafické znázornění apod.  

4. Regiony světa v RVP ZV 

Na příkladu porovnání cílů uvedených v RVP ZV a 
amerických standardech zaměřených na učivo 
regionální geografie (viz tabulka 1) lze vidět vyšší 
míru obecnosti v cílech českého vzdělávání. Za-
tímco v RVP ZV jsou cíle výuky regionální geogra-
fie rozděleny pouze do čtyř očekávaných výstu-
pů, toto učivo je podle amerických standardů 
rozděleno do tří standardů a několika dílčích cílů. 
Opět zde najdeme rozdíly v požadovaných zna-
lostech a dovednostech žáků. Různí se také náro-
ky na práci s mapou. Zatímco u nás jde přede-
vším o lokalizaci objektů na mapách, americké 
standardy kladou důraz na využití map pro, po-
rovnání, interpretaci a tvorbu různých tematic-
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1. Úvod 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze (dále jen 
VÚP) sleduje od roku 2008 dílčí aspekty kurikulární 
reformy (dále jen KR) na mateřských školách (dále 
jen MŠ), základních školách (dále jen ZŠ), včetně 
škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním 
postižením, a na gymnáziích (dále jen G). V před-
chozích letech se sledování zaměřovalo na míru 
porozumění rámcovým vzdělávacím programům 
(dále jen RVP), na proces tvorby školních vzděláva-
cích programů (dále jen ŠVP), na implementaci 
ŠVP do praxe a na problémy provázející zahájení vý-
uky podle ŠVP. Hlavními metodami zjišťování dat 
byly řízené rozhovory a dotazníková šetření. 

V roce 2010 se monitoring KR zaměřil především 
na základní vzdělávání. Předložený text vychází 
ze zprávy, která byla zpracována pro MŠMT a ob-
sahovala výsledky z monitoringu zaměřeného pře-
devším na dvě témata: 

a) na postavení a činnost koordinátora ŠVP na zá-
kladních školách ve třetím roce výuky podle ŠVP 

b) na dosavadní úpravy ŠVP 

Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá realizace KR 
v ZŠ, a to především otázkami, které se zaměřily 
na postavení a činnost koordinátora ŠVP ve 3. roce 
realizace KR jako důležitého iniciátora reformních 
kroků, na jeho koordinaci práce se ŠVP na škole, 
na vnímání úspěchů a neúspěchů v činnosti koor-
dinátora ŠVP, na změny, které by zlepšily činnost 
koordinátora ŠVP vzhledem k potřebám učitelů. 
Další dotazy se zaměřily především na jejich vlastní 
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Monitorování realizace kurikulární 
reformy – dotazníkové šetření1 

 
Jitka Jarníková, Jan Tupý  

1 Text vychází ze stejnojmenné zprávy VÚP, kterou pod vede-
ním Jitky Jarníkové zpracovali: Jitka Altmanová,  Šárka Ko-
courková, Lucie Kuchťáková, Katarína Nemčíková, Jan Tupý 
(všichni VÚP) a Petr Najvar (IVŠV PedF MU).  



v obou dotaznících zařazeny samostatné otevřené 
otázky, které respondentům poskytly příležitost vol-
ně se vyjádřit a upřesnit odpovědi na předchozí uza-
vřené otázky. Dotazník pro učitele obsahoval 26 otá-
zek (z  toho 7 otevřených), dotazník pro koordináto-
ry ŠVP měl 29 otázek (z toho 8 otevřených). 

2.2 Výběr respondentů a sběr dat 

Výběr škol pro dotazníkové šetření byl prováděn 
ve spolupráci s Ústavem pro informace ve vzdělá-
vání. Pro výběr základních škol byla stanovena ná-
sledující kritéria: 

• zahrnout do vzorku minimálně 500 škol, aby byl 
sledovaný soubor reprezentativní; 

• zajistit ve vzorku zastoupení škol ze všech kra-
jů České republiky odpovídající poměru ZŠ 
v daných regionech; 

• zajistit zastoupení všech organizačních podob 
ZŠ – málotřídní školy, školy jen s 1. stupněm, 
školy plně organizované. 

Ředitelé škol, které byly vybrány, byli nejprve oslo-
veni oficiálním dopisem se žádostí o účast v dotaz-
níkovém šetření. Zároveň jim byl vysvětlen cíl dotaz-
níkového šetření a oznámen termín pro zahájení a 
ukončení vyplňování on-line dotazníků. V polovině 
května 2010 byl na školy zaslán e-mail s opakova-
nou žádostí o účast v dotazníkovém šetření VÚP 
a odkaz na připravený dotazník s  krátkou instruk-
táží pro jeho vyplnění. Šetření proběhlo ve  druhé 
polovině května 2010. 

Návratnost 338 dotazníků od učitelů (67,6 %) a 
219 dotazníků od koordinátorů ŠVP (43,8 %) lze 
považovat za velmi úspěšnou. 

2.3 Postupy při analýze dat 

Data ze softwarového programu, v němž probíhal 
sběr, byla zachycena ve formě čísel a grafů. 
V první části byly zpracovány základní komentáře 
vycházející se prvotních statistických údajů. V další 
fázi byly hledány vazby mezi odpověďmi učitelů a 
koordinátorů ŠVP a spolu se statističkou hledány užší 
vazby na krajové rozložení respondentů a vazby tý-
kající se počtu zaškrtnutých odpovědí u otázek, kde 
nebyl výběr omezen. Současně se prováděla katego-
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aktivity spojené s úpravami ŠVP a na podíl učitelů 
při těchto úpravách, dále na to, zda učitelé znají dů-
vody úprav ŠVP, a na zmapování problémů při úpra-
vách ŠVP. Naší snahou bylo, abychom otázkami po-
stihli především informace, které se týkají přímo 
učitelů a na které mohou odpovědět právě oni. 

Dosavadní výzkumy kurikula a kurikulární re-
formy se zaměřovaly především na analýzy ku-
rikulárních dokumentů, na kulturu (klima) ško-
ly, na výzkum výuky jednotlivých oborů, na vzdě-
lávání učitelů a na sledování podmínek pro vzdě-
lávání (Janík a kol., 2008; ÚIV, 2007 – 2009). 
Pokud se týkaly ŠVP a koordinátorů ŠVP, pak se jed-
nalo především o sledování tvorby ŠVP (VÚP, 
2008) a přípravu koordinátorů ŠVP pro jejich roli 
(NIDV, 2007). Monitoring, jehož výsledky před-
kládáme, jsou cíleně zaměřeny na zkušenosti 
ve 3. roce výuky podle ŠVP, který probíhal na ZŠ 
ve školním roce 2009/2010. Stejná témata jsme 
v jiných výzkumech nezaznamenali. 

2. Metodika dotazníkového šetření 

2.1 Tvorba dotazníků 

Tvorba dotazníků vycházela z obecně formulova-
ných cílů šetření, které vyplynuly z výsledků před-
chozích monitoringů, z šetření partnerských orga-
nizací (ÚIV, ČŠI) a ze zadání MŠMT. 

Metoda dotazníkového šetření byla zvolena proto, 
že umožňuje rychlé a ekonomicky relativně nená-
ročné shromažďování komplexních dat od velkého 
počtu respondentů. Tvorba dotazníků byla zaháje-
na v březnu 2010. Vzhledem k možnosti porovná-
vat názory učitelů a koordinátorů ŠVP bylo stanove-
no, že budou vytvořeny dva dotazníky – pro učitele 
a pro koordinátory ŠVP. Současně se řešitelský tým 
s podporou vedení VÚP rozhodl, že  budou dotazní-
ky připraveny jako on-line dotazníkové šetření. 

Dotazy měly podobu uzavřených otázek (s mož-
ností výběru z konkrétních položek), které zajišťo-
valy jasný a pro respondenty časově nenáročný 
způsob odpovědi. Případně byla do uzavřené 
otázky přidána doplňující položka typu „jiné 
(uveďte jaké)“, která umožňovala doplnit další 
položky podle zkušeností respondentů a situace 
na dané škole. Vedle uzavřených otázek byly 
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23. Uveďte, která dosud provedená úprava ŠVP je 
pro Vás (Vaši výuku) nejpodstatnější a proč? 
(Uveďte maximálně 3 příklady.) 

24. Předkládal(a) jste Vy osobně nějaký(é) námět(y) 
na úpravu ŠVP? 

25. Co je podle Vás hlavním důvodem pro úpra-
vy ŠVP? (Vyberte maximálně 3 možnosti). 

26. Co je pro Vás při úpravách ŠVP problematic-
ké? (Zatrhněte jednu nebo více položek.) 

Hlavní zjištění: 

Otázka č. 1 Vyberte, z jakého kraje je Vaše škola: 

Na tuto otázku odpovědělo 322 respondentů. Do-
tazníkového šetření se zúčastnili učitelé ze všech 
krajů České republiky. Největší zastoupení měli 
učitelé ze Středočeského kraje (13,66 %), Jihomo-
ravského kraje (11,18 %) a Ústeckého kraje 
(10,25 %). Nejmenší zastoupení měli naopak uči-
telé z Karlovarského kraje (3,11 %), Libereckého 
kraje (3,73 %) a Jihočeského kraje (4,04 %). 
V ostatních krajích bylo zastoupení učitelů v roz-
mezí 4,35 – 9,94 %. 

Otázka č. 7 Domníváte se, že činnost koordináto-
ra ŠVP je (i v etapě výuky podle ŠVP) přínosem? 

Na tuto otázku odpovědělo 280 respondentů. 
78,93 % učitelů se shodlo na tom, že činnost koor-
dinátora ŠVP byla či spíše byla přínosem v etapě 
výuky podle ŠVP. 17,50 % učitelů se shoduje 
v názoru, že činnost koordinátora ŠVP v etapě výu-
ky podle ŠVP spíše nebyla přínosem. Pouze 3,57 % 
učitelů jednoznačně uvádí, že činnost koordináto-
ra ŠVP v etapě výuky podle ŠVP nebyla přínosem. 

Velmi zajímavé je porovnání s odpověďmi koordiná-
torů, kteří hodnotí přínos koordinátora ŠVP v etapě 
výuky podle ŠVP ještě o 13,00 % méně příznivě než 
sami učitelé, ale v celkovém součtu pozitivně ladě-
ných odpovědí se učitelé shodují s koordinátory ŠVP 
(učitelé 78,93 %, koordinátoři ŠVP 76,02 %). 

Z výsledků je patrné, že učitelé potvrdili přínos role 
koordinátora i v etapě výuky podle ŠVP, i když mají 
za sebou již tříletou zkušenost s výukou podle ŠVP, 
a  mohlo by se předpokládat, že role koordinátora 
ŠVP už pro ně nebude tak důležitá. 
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rizace odpovědí na otevřené otázky a formulovaly 
se interpretace zjištěných dat. Na zpracování ote-
vřených otázek se podílel Institut školního vzdělá-
vání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

Závěrečná fáze zpracování dat z dotazníkového 
šetření spočívala v korekci a zpětné vazbě vybra-
ných odborníků. 

3. Hlavní zjištění 

Hlavní zjištění, která v této zprávě předkládáme, 
vycházejí z odpovědí učitelů. Důvodem pro výběr 
zjištěných výsledků pro tuto práci je nejen ome-
zený prostor pro příspěvek, ale především větší 
počet učitelů než koordinátorů ŠVP v šetření a 
snaha zde prezentovat a komentovat spíše výpo-
vědi těch, kteří jsou „běžnými“ realizátory KR, 
kteří nejsou svou rolí více angažováni k prosa-
zování KR a jejichž výpovědi se zřejmě více blíží 
skutečné realitě na základních školách na konci 
3. roku implementace KR (výuky podle ŠVP). 

Hlavní výzkumné otázky, které byly položeny re-
spondentům:  

1.  Vyberte, z jakého kraje je Vaše škola 

7. Domníváte se, že činnost koordinátora ŠVP 
je (i v etapě výuky podle ŠVP) přínosem? 

11. Podal/a jste v tomto školním roce nějaký 
podnět koordinátorovi ŠVP pro aktivity 
směřující k podpoře výuky podle ŠVP? 

12. Pokud ano, o jaký podnět šlo? 

18. Byly ve vašem ŠVP provedeny úpravy? 

19. Škola zatím ŠVP neupravovala z těchto dů-
vodů (výběr z nabídky položek) 

20. Na úpravě, které části ŠVP jste se osobně 
podílel(a)? (Zatrhněte jednu nebo více po-
ložek, nebo poslední možnost.) 

21. Ve kterých z uvedených vzdělávacích oblastí/
oborů jste se podílel na úpravách vzdělávací-
ho obsahu (myslí se na úpravách učebních 
osnov)? (Vyberte jednu nebo více možností) 

22. Uveďte, která dosud provedená úprava ŠVP 
je pro Vás (Vaši výuku) nejpodstatnější 
a proč? (Uveďte maximálně 3 příklady.) 
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Otázka č. 12 Pokud ano, o jaký podnět šlo? 

Na otázku č. 12 odpovědělo 121 respondentů. Nej-
častěji byly v jejich odpovědích zmíněny podněty 
na  změny v organizaci učiva, které spočívaly v přesu-
nech tematických celků, ve zlepšování návaznosti 
mezi 1. a 2. stupněm, ve změnách v hodinové dota-
ci konkrétních předmětů apod., a podněty týkající 
se mezipředmětových vztahů realizovaných v rámci 
průřezových témat. Častými byly rovněž podněty 
týkající se změn vyučovacích metod (zařazení kon-
krétní metody či formy práce v konkrétním před-
mětu) a také konkrétní návrhy témat pro realizaci 
formou projektového vyučování. Několikrát byly 
popsány návrhy na změny technického charakteru a 
návrhy na změny v hodnocení žáků. Ve svých odpo-
vědích nebyli respondenti příliš konkrétní, mnohdy 
pouze uvedli, že podnět se týkal zařazení některého 
konkrétního předmětu (a to zejména finanční mate-
matika, finanční gramotnost, etická výchova, sexuální 
výchova, výchova ke zdraví, estetická výchova). 

Otázka č. 18 Byly ve vašem ŠVP provedeny 
úpravy?  

Na tuto otázku odpovědělo 316 respondentů. Z od-
povědí učitelů na tuto otázku je patrné, že v napros-
té většině (87,66 %) byly ŠVP upravovány. Pouze 
12,34 % učitelů uvádí, že úpravy jejich ŠVP prová-
děny zatím nebyly, 5,38 % učitelů uvádí, že o pří-
padných změnách ŠVP vůbec neví. 

Na tuto otázku jsme se dotazovali i koordinátorů ŠVP a 
jejich odpovědi se s odpověďmi učitelů shodují. Stejně 
jako učitelé uvádějí koordinátoři ŠVP v naprosté větši-
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Na zvážení zůstává, zda nárůst učitelů, pro něž 
není koordinátor ŠVP v etapě výuky podle ŠVP 
přínosem, je dán rostoucími zkušenostmi s výu-
kou podle ŠVP, nebo jinými okolnostmi.  

Otázka č. 11 Podal/a jste v tomto školním 
roce nějaký podnět koordinátorovi ŠVP pro 
aktivity směřující k podpoře výuky podle ŠVP?  

47,33 % učitelů odpovědělo, že v daném školním 
roce podali podnět koordinátorovi ŠVP pro  aktivity 
směřující k podpoře výuky podle ŠVP. 52,67 % 
učitelů uvedlo, že  podnět koordinátorovi pro akti-
vity směřující k  podpoře výuky podle ŠVP nepodali. 

Výsledek se i přesto jeví jako velmi pozitivní. Jestli-
že prakticky každý druhý učitel přišel s nějakým ná-
mětem, každý druhý usiloval o nějakou aktivitu 
související s výukou podle ŠVP, pak to svědčí o záj-
mu, který je vhodné podpořit a využít.  
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  a) ano 
b) spíše 
ano 

c) spíše 
ne 

d) ne 

četnost 112 109 49 10 

relativní četnost 40,00 % 38,93 % 17,50 % 3,57 % 

Tabulka 2. Otázka č. 7 Domníváte se, že činnost koordiná-
tora ŠVP je (i v etapě výuky podle ŠVP) přínosem? 

  a) ano b) ne 

četnost 124 138 

relativní četnost 47,33 % 52,67 % 

Tabulka 3. Otázka 11 Podal/a jste v tomto školním roce 
nějaký podnět koordinátorovi ŠVP pro aktivity směřující 
k podpoře výuky, podle ŠVP?  

Graf 1. Otázka č. 7 Domníváte se, že činnost koordinátora ŠVP je (i v etapě výuky podle ŠVP) přínosem?  



a) 87,66 % 

c) 5,38 % 

b) 6,96 % 

Názory koordinátorů ŠVP se s názory učitelů shodují 
v položce (c), kdy téměř shodně uvádějí (10 koor-
dinátorů ŠVP – 43,48 %, 10 učitelů – 45,45 %), 
že  s  úpravami ŠVP čekají, až projdou výukou všech 
ročníků podle ŠVP. 

Otázka č. 20 Na úpravě, které části ŠVP jste se oso-
bně podílel (a)? (Zatrhněte jednu nebo více položek, 
nebo poslední možnost.)  

Na tuto otázku odpovědělo 278 respondentů. 62,23 % 
učitelů uvedlo, že se osobně podíleli na úpravě ŠVP 
v oblasti učebního plánu a podobně 61,51 % učitelů 
uvedlo, že se podíleli na úpravě v oblasti učebních 
osnov. 36,33 % učitelů odpovědělo, že se podíleli 
na změnách v oblasti hodnocení žáků a 35,61 % také 
v oblasti autoevaluace školy. 8,27 % odpovědělo, 
že se na žádné úpravě nepodíleli. Může jít o učitele, 
kteří uvedli, že se zatím jejich ŠVP neupravoval. 
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ně (90,91 %), že v jejich ŠVP byly úpravy prováděny, 
9,09 % koordinátorů ŠVP odpovědělo, že úpravy 
ŠVP prováděny zatím nebyly. 

Otázka č. 19 Škola zatím ŠVP neupravovala 
z těchto důvodů  

Na tuto otázku odpovědělo 22 respondentů (2 res-
pondenti si vybrali z nabídky současně odpovědi).  
Z uvedeného nízkého počtu odpovědí 50,00 % škol 
změny neprovádělo, protože ŠVP jim plně vyhovuje, 
nebylo třeba dosud nic měnit, v podobném počtu 
(45,45 %) učitelé odpovídají, že škola zatím nepřistou-
pila k úpravám ŠVP, protože čekají, až projdou výukou 
všech ročníků podle ŠVP. 

9,09 % učitelů odpovědělo, že zatím úpravy nepro-
vedli, protože by potřebovali pro úpravy potřebné 
podmínky, které doposud neměli.  
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  a) ano b) ne c) nevím 

četnost 277 22 17 

relativní četnost 87,66 % 6,96 % 5,38 % 

Tabulka 5. Otázka č. 18 Byly ve vašem ŠVP provedeny úpravy?  

Podn ět zmíněno  příklady konkrétních formulací respondent ů 

změny v organizaci učiva mnohokrát bylo třeba upravit učivo v jednotlivých ročnících, aby lépe fungovala návaznost 
mezi 1. a 2. stupněm. 

průřezová témata, mezi-
předmětové vztahy 

mnohokrát navrhl jsem změnu posloupnosti učiva v určitém předmětu, aby mohlo dojít k 
plynulejší návaznosti z hlediska mezipředmětových vztahů 

metody a formy práce častokrát konkrétní návrh na zařazení aktivizačních metod ve výuce v rámci mého předmětu 

projektové vyučování častokrát navrhla jsem a spolupracovala jsem při realizaci projektů Dne Země, Dne stromů 
a Dne zdraví 

technické připomínky několikrát navrhla jsem inovace při kontrolách třídních knih a sledování tematických plánů 

hodnocení žáků několikrát připravila jsem návrhy změn v hodnocení žáků 

Tabulka 4. Otázka č. 12 Pokud ano, o jaký podnět šlo? 

Graf 3. Otázka č. 18 Byly ve vašem ŠVP provedeny úpravy?  



(15,47 %) odpovědělo, že se na úpravách podíleli 
v oboru Informační a komunikační technologie 10,43 % 
dotázaných uvedlo, že se nepodíleli na žádné úpravě 
z uvedených oborů. 

Procento učitelů, kteří se podíleli na úpravách jed-
notlivých oborů (předmětů) přibližně odpovídá 
významu předmětů i proporcím jejich začlenění 
v učebních plánech. Znamená to, že je zřejmá sna-
ha upravovat učební osnovy všech předmětů! 
Učitelé, kteří zatím žádný z oborů neupravovali,  
se mohou krýt s těmi, u nichž na škole zatím 
ke  změně ŠVP nedošlo. 
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Otázka č. 21 Ve kterých z uvedených vzděláva-
cích oblastí/oborů jste se podílel na úpravách 
vzdělávacího obsahu (myslí se na úpravách učeb-
ních osnov)? (Vyberte jednu nebo více možností.)  

Na tuto otázku odpovědělo 278 respondentů. 
Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, že 50,72 % 
učitelů se podílelo na úpravách vzdělávacího ob-
sahu oboru Český jazyk a jazyková komunikace, 
35,25 % učitelů se podílelo na úpravě oboru Ma-
tematika a její aplikace a 28,06 % učitelů upravo-
valo obor Člověk a jeho svět. Nejméně učitelů 
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  a) ŠVP nám plně vy-
hovuje, nebylo třeba 
dosud nic měnit 

b) potřebovali bychom pro-
vést úpravy ŠVP, ale neměli 
jsme proto doposud po-
třebné podmínky 

c) čekáme, až projde-
me výukou všech roční-
ků podle ŠVP 

d) nedokážu posoudit 

četnost 11 2 10 1 

relativní četnost 50,00 % 9,09 % 45,45 % 4,55 % 

Tabulka 6. Otázka 19 Škola zatím ŠVP neupravovala z těchto důvodů. 

  a) Identifikační 
údaje 

b) Charakteristika školy c) Charakteristika 
ŠVP 

d) Učební plán 

četnost 22 41 43 173 

relativní četnost 7,91 % 14,75 % 15,47 % 62,23 % 

  e) Učební osnovy f) Hodnocení žáků g) Autoevaluace 
školy 

h) nepodílel jsem se na 
žádné úpravě 

četnost 171 101 99 23 

relativní četnost 61,51 % 36,33 % 35,61 % 8,27 % 

Tabulka 7. Otázka 20 Na úpravě, které části ŠVP jste se osobně podílel (a)? (Zatrhněte jednu nebo více položek, nebo poslední 
možnost. 

Graf 5. Otázka č. 20 Na úpravě, které části ŠVP jste se osob-
ně podílel (a)? (Zatrhněte jednu nebo více položek, nebo 
poslední možnost.)  

Graf 6. Otázka č. 21 Ve kterých z uvedených vzdělávacích 
oblastí/oborů jste se podílel na úpravách vzdělávacího obsa-
hu (myslí se na úpravách učebních osnov)? (Vyberte jednu 
nebo více možností.)  



k mezipředmětovým vztahům realizovaným v rámci 
průřezových témat, a také na obsahové (nikoli for-
mální) úpravy učebních plánů. Několikrát byly jako 
podstatné zmíněny změny v autoevaluaci školy a 
změny v oblasti práce s dětmi se specifickými potře-
bami. Poměrně často však respondenti uvedli, že do-
savadní změny se jich přímo nedotýkají („prozatím 
jsem nezaznamenala, že by některá úprava byla pro 
mne podstatná“). 

Otázka č. 23 Předkládal(a) jste Vy osobně něja-
ký(é) námět(y) na úpravu ŠVP?  

Na tuto otázku odpovědělo 272 respondentů. Cel-
kem 52,21 % učitelů odpovědělo, že osobně nepřed-
kládali náměty na úpravy ŠVP. Nicméně 47,79 % 
uvedlo, že naopak náměty na úpravy ŠVP osobně 
předkládali (konkrétněji viz otázka č. 24).   
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Otázka č. 22 Uveďte, která dosud provedená 
úprava ŠVP je pro Vás (Vaši výuku) nejpodstat-
nější a proč? (Uveďte maximálně 3 příklady.)  

Na otázku č. 22 odpovědělo 264 respondentů. 
Nejčastější odpovědi se vztahovaly k formálním 
(nikoli obsahovým) úpravám učebních plánů, 
tj. přesuny učiva v rámci ročníků, přesuny učiva 
mezi ročníky, změny hodinových dotací před-
mětů apod. Mnohokrát byly zmíněny provede-
né změny ve způsobu hodnocení žáků a změny 
ve formulacích očekávaných výstupů v jednotli-
vých předmětech (oborech). Z konkrétních před-
mětů byly nejčastěji zmíněny změny v oblasti vý-
uky cizích jazyků. Často odpovědi respondentů 
odkazovaly na změny ve formulacích vztahujících se 
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  a) Český 
jazyk a jazy-
ková komu-
nikace 

b) Cizí jazyk c) Matematika 
a její aplikace 

d) Informační 
a komunikační 
technologie 

e) Člověk 
a jeho svět 

f) Člověk 
a společnost 

četnost 141 71 98 43 78 60 

relativní četnost 50,72 % 25,54 % 35,25 % 15,47 % 28,06 % 21,58 % 

  g) Člověk 
a příroda 

h) Umění 
a kultura 

i) Člověk 
a zdraví 

j) Člověk a svět 
práce 

k) na žádné   

četnost 69 53 56 57 29   

relativní četnost 24,82 % 19,06 % 20,14 % 20,05 % 10,43 %   

Tabulka 8. Otázka 21 Ve kterých z uvedených vzdělávacích oblastí/oborů jste se podílel na úpravách vzdělávacího obsahu 
(Myslí se na úpravách učebních osnov.)? (Vyberte jednu nebo více možností.)  

Úprava  zmíněno  příklady konkrétních formulací respondent ů 

učební plány velmi 
mnohokrát 

byly provedeny přesuny učiva kvůli lepší návaznosti, změny počtu hodin v některých 
kapitolách 

změny v hodnocení 
žáků 

mnohokrát nejpodstatnější byla změna v hodnocení v 2. třídě; slovní hodnocení bylo nahrazeno 
klasifikací 

úprava očekávaných mnohokrát byl zpřehledněn systém očekávaných výstupů, které jsou důležité pro obsah výuky 

cizí jazyky častokrát zavedení jedné vyučovací hodiny anglického jazyka v prvním a ve druhém ročníku; 

mezipředmětové častokrát úpravy byly prováděny v zařazování průřezových témat do jednotlivých předmětů. 

změny v učivu častokrát bylo provedeno zestručnění, zpřehlednění učiva, rozvolnění do více ročníků 

autoevaluace několikrát nejpodstatnější změny byly provedeny v oblasti autoevaluace, byla upravena krité-

žáci se specifickými 
potřebami 

několikrát rozdělili jsme učivo do 3 základních skupin; pro šikovné a nadané děti, pro děti prů-
měrné a pro děti s výukovými problémy 

Tabulka 9. Otázka 22 Uveďte, která dosud provedená úprava ŠVP je pro Vás (Vaši výuku) nejpodstatnější a proč? 
(Uveďte maximálně 3 příklady.)  



autoevaluace a těch částí ŠVP věnovaných žákům 
se  specifickými potřebami.  

Otázka č. 25 Co je podle Vás hlavním důvodem pro 
úpravy ŠVP? (Vyberte maximálně 3 možnosti.) 

Na tuto otázku odpovědělo 269 respondentů. Napro-
stá většina učitelů (82,53 %) označila jako jeden 
z hlavních důvodů pro úpravy ŠVP zkušenosti učitelů 
z výuky. Dalšími důvody pro úpravy ŠVP byly učiteli 
označeny reakce na výsledky autoevaluace (33,09 %) 
a reakce na zprávu ČŠI (32,34 %). Jen (3,35 %) učitelů 
uvádí, že tím hlavním důvodem pro úpravy ŠVP je 
osobní názor ředitele. 

Názory koordinátorů ŠVP se shodují s názory učitelů 
v tom, že nejčastějším důvodem úprav ŠVP jsou zku-
šenosti učitelů z výuky (79,19 %), dále pak reakce 
na zprávu ČŠI (35,26 %) a reakce na výsledky autoeva-
luace školy (30,64 %).  

Otázka č. 26 Co je pro Vás při úpravách ŠVP proble-
matické? (Zatrhněte jednu nebo více položek.)  

Na tuto otázku odpovědělo 265 respondentů. Za  nej-
větší problém při úpravách ŠVP považují učitelé ne-
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Podobně jako u otázky 11 se ukázalo, že přibližně 
polovina učitelů se aktivně svými náměty zapoju-
je do úprav ŠVP, což lze vnímat jako pozitivní trend.  

Otázka č. 24 Vysvětlete čeho se námět(y) týkaly? 

Na otázku č. 24 odpovědělo 126 respondentů. Nej-
častěji jejich odpovědi odkazovaly na náměty týkající 
se obsahových úprav v učivu (velmi často redukce 
učiva) a podobně i formálních úprav v organizaci uči-
va (přesun učiva mezi ročníky apod.). Dále se námě-
ty týkaly konkrétních návrhů zpracování projektů, 
inovací ve výuce konkrétních předmětů, inovací 
v oblasti mezipředmětových vztahů realizovaných 
v rámci průřezových témat, inovací ve způsobech 
hodnocení žáků a formulací očekávaných výstupech 
v jednotlivých předmětech. V odpovědích respon-
dentů byla vedle toho několikrát zmíněna témata 
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  a) ano b) ne 

četnost 130 142 

relativní četnost 47,79 % 52,21 % 

Tabulka 10. Otázka 23 Předkládal(a) jste Vy osobně nějaký(é) 
námět(y) na úpravu ŠVP?  

Kategorie odpovědí 

Náměty zmíněno příklady konkrétních formulací respondentů 

úprava/ zjednodušení učiva mnohokrát navrhla jsem redukci učiva o předponách a příponách v českém jazyce 

organizace učiva mnohokrát změna se týkala rozložení učiva násobilky ve 2. a 3. ročníku 

projekty/ konkrétní projekt častokrát náměty se týkaly vypracování malých projektů v rámci jednotlivých předmětů 

konkrétní předmět častokrát podněty se týkaly nového předmětu etická výchova 

průřezová témata/
mezipředmětové vztahy 

častokrát námět se týkal výuky fyziky a anglického jazyka na 2. stupni prostřednictvím 
mezipředmětových vztahů 

hodnocení žáků častokrát na přání rodičů jsme změnili slovní hodnocení ve 2. ročníku na hodnocení známkou 

očekávané výstupy častokrát ne všechny očekávané výstupy byly původně správně zařazeny do jednotlivých 
období a ročníků 

autoevaluace několikrát po kontrole ČŠI jsem navrhla úpravy některých částí ŠVP, nejvíce v oblasti autoevaluace 

žáci se SVP/talentovaní žáci několikrát námět se týkal tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP a 
pro talentované žáky 

Tabulka 11. Otázka 24 Vysvětlete čeho se námět(y) týkaly? 

  

a) zkuše-
ností uči-

telů z výu-
ky 

b) názory 
nových 
učitelů 

c) inspira-
ce v jiných 

ŠVP 

d) reakce 
na výsled-
ky auto-
evaluace 

školy 

e) osobní 
názor ředi-

tele 

f) reakce 
na zprávu 

ČŠI 

g) nedoká-
žu posoudit 

četnost 222 31 51 89 9 87 16 

relativní četnost 82,53 % 11,52 % 18,96 % 33,09 % 3,35 % 32,34 % 5,95 % 

Tabulka 12.  Otázka 25 Co je podle Vás hlavním důvodem pro úpravy ŠVP? (Vyberte maximálně 3 možnosti.) 
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dostatek času (55,85 %) a nedostatečné ohodnoce-
ní za práci na ŠVP (44,53 %). Naopak nejméně pro-
blémů při úpravách ŠVP shledávají učitelé v ne-
zvládnutí činnosti koordinátora ŠVP (2,26 %), v di-
rektivních postupech vedení školy jako podnětu 
k úpravám (2,64 %) a v nedostatečné motivaci uči-
telů ze strany vedení školy (4,91 %).  

Názory koordinátorů ŠVP se shodují s názory uči-
telů v tom, že největší problém pro úpravy ŠVP 
vidí v nedostatku času (61,05 %), naopak koordi-
nátoři mnohem méně zdůrazňují nedostatečné 
ohodnocení učitelů za práci na úpravách ŠVP 
(29,65 %). V ostatních otázkách se názory koordi-
nátorů a učitelů vzácně shodují. 

Z 265 respondentů 7,17 % označilo v dotazníku 4 
a více odpovědí, což ukazuje, že úprava ŠVP není 
u některých učitelů problematická jen z hlediska 
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Kraj Počet respondentů, Podíl na odpovědích 

neuvedeno 4 16,67 % 

Jihomoravský 14 38,89 % 

Královehradecký 2 14,29 % 

Liberecký 4 33,33 % 

Moravskoslezský 7 30,43 % 

Olomoucký 4 17,39 % 

Pardubický 6 37,50 % 

Plzeňský 6 37,50 % 

Praha 1 5,26 % 

Středočeský 9 20,45 % 

Ústecký 9 27,27 % 

Vysočina 13 40,63 % 

Zlínský 8 25,81 % 

Tabulka 13.  Otázka 25 Co je podle Vás hlavním důvodem pro úpravy ŠVP? (Vyberte maximálně 3 možnosti.) 

  
a) nedostatečná 
motivace učitelů ze 
strany vedení školy 

b) nejasný smysl 
změn (úprav) ŠVP 

c) nezvládnutá 
činnost koor-
dinátora ŠVP 

d) nekoordinovaná 
spolupráce učitelů 
na úpravách ŠVP 

e) nedosta-
tek času 

četnost 13 72 6 24 148 

relativní četnost 4,91 % 27,17 % 2,26 % 9,06 % 55,85 % 

  
f) nedostatečné 
ohodnocení za práci 
na ŠVP 

g) nedostatečný 
prostor na prodis-
kutování otázek 
souvisejících 
s úpravami ŠVP 

h) nedostatek 
informací k za-
mýšleným úp-
ravám a je-
jich provádění 

i) direktivní postu-
py vedení školy 
jako podnět 
k úpravám 

j) nic 

četnost 118 27 26 7 51 

relativní četnost 44,53 % 10,19 % 9,81 % 2,64 % 19,25 % 

Tabulka 14.  Otázka č. 26 Co je pro Vás při úpravách ŠVP problematické? (Zatrhněte jednu nebo více položek.)  

nedostatku času a nedostatečného prostoru pro 
projednávání otázek souvisejících s úpravami ŠVP, 
ale chápou jí jako soubor širšího spektra problé-
mů, které je třeba odstraňovat.  

4. Závěry – diskuse  

Koordinátoři ŠVP hráli v etapě tvorby ŠVP velmi 
důležitou roli. Stali se tak podle názorů učitelů 
na většině ZŠ oporou pedagogického sboru při za-
vádění KR. Koordinátoři ŠVP zastávají důležitou pozi-
ci v  pedagogickém sboru i v etapě výuky podle ŠVP. 
Jejich význam se však s postupujícím zaváděním KR 
snižuje. Mezi důvody pro oslabení pozice koordiná-
tora ŠVP patří podle představ některých učitelů, 
že  po zpracování ŠVP není koordinátor ŠVP potřeba 
a že v otázkách výuky podle ŠVP už nedokáže tak 
dobře poradit jako při tvorbě ŠVP. 



Téměř polovina učitelů přispěla svými podněty 
k úpravám ŠVP a také přibližně polovina učitelů ho-
voří s koordinátorem ŠVP o problémech týkajících 
se  práce se ŠVP, výuky podle ŠVP, metod výuky, 
projektů atd. Svědčí to o poměrně značné aktivitě 
učitelů, i když frekvence střetávání s koordinátorem 
ŠVP není častá (většinou 1x za měsíc a méně často). 

Jako příznivý trend lze vnímat i situaci, že učitelé 
zpracovávají v návaznosti na ŠVP nepovinné mate-
riály – více než dvě třetiny učitelů tematické plány, 
téměř polovina jich vytváří přípravy do hodin a 
kritéria pro hodnocení výsledků žáků. 

Svědčí to o relativně velké aktivitě učitelů, je však 
otázkou, jaká je kvalita těchto materiálů a jak 
tyto materiály skutečně ovlivňují kvalitu výuky. 
To by mělo být předmětem dalších šetření. 

Učitelé volí pro hodnocení výsledků své práce spíše 
individuální a neformální postupy, týmové diskuse 
se spíše soustřeďují do metodických sekcí. Stále zřej-
mě není na ZŠ běžné hovořit o problémech a zkuše-
nostech v celém sboru, na větším fóru, v plánova-
ných a přesně zaměřených diskusích. 

Proč není běžné, aby se na školách hovořilo o hod-
nocení vlastních výsledků? Co školám/učitelům chy-
bí? Dokáží diskutovat? Mají možnost svobodně proje-
vit svůj názor? Je vůbec časový prostor,  aby  se  uči-
telé mohli nad hodnocením své práce scházet 
a konzultovat, diskutovat? 

Přes poměrně pozitivní výsledky tohoto dotazníko-
vého šetření (viz i další zjištěné skutečnosti zveřejně-
né na www.vuppraha.cz) je třeba si všímat i negativ-
ních odpovědí učitelů a koordinátorů ŠVP (viz ote-
vřené otázky), které se opakovaně vracejí k nedo-
statečnému vysvětlení potřeby změn ve  vzdělávání 
v počátcích KR, naznačují problémy v jejím řízení 
a celkové koordinaci KR a hodnotí tvorbu ŠVP i ná-
sledné úpravy ŠVP jako zbytečné a zatížené for-
málními postupy. 

Výsledky tohoto šetření jsou zveřejněny na we-
bových stránkách VÚP, aby měla odborná laická 
veřejnost informace o průběhu KR na ZŠ, mohla 
diskutovat o zjištěných výsledcích, porovnávat 
svou činnost s výsledky. 
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Je skutečnost, že přibližně každá pátá škola považu-
je činnost koordinátora ŠVP v etapě výuky podle 
ŠVP za spíše nepřínosnou či nepřínosnou alarmující 
skutečnost nebo je to odraz stabilizované situace 
ve školách, kdy pedagogický sbor sám převzal inici-
ativu nad činnostmi souvisejícími s ŠVP. Případně je 
to odraz ne zcela vyhovujících podmínek pro čin-
nost koordinátorů ŠVP a tím i  jejich menší aktivity?  

Úpravy ŠVP se již staly běžnou součástí činnosti 
převážné většiny ZŠ. Nejčastěji školy upravovaly 
učební plán a obsah učebních osnov. Podíl úprav 
učebních osnov jednotlivých vzdělávacích oborů 
(vyučovacích předmětů) do jisté míry odpovídá 
významu těchto oborů, jejich časovému zařazení 
v učebních plánech ŠVP a zastoupení učitelů 
daných předmětů na školách. Výsledek je prav-
děpodobně ovlivněn i aprobací učitelů ZŠ, kteří 
se dotazníkového šetření zúčastnili (jejich apro-
bace nebyla předmětem tohoto šetření). 

Pokud se úpravy staly běžnou součástí činnosti 
škol, nabízí se otázka, do jaké míry jsou tyto úpravy 
relevantní a zda opravdu nezasáhnou pouze ty vzdě-
lávací obory, které jsou považovány za „stěžejní“. 
Je  ostatním oborům a úpravám jejich učebních os-
nov v ŠVP věnována na školách stejná pozornost 
jako oborům „stěžejním“? 

Ukázalo se také, že značná část úprav ŠVP má za-
tím spíše charakter organizačních a formálních 
zásahů do textu (přesuny, redukce, upřesnění). 
Tato skutečnost může vyplývat z toho, že po třech 
letech výuky na základních školách je ještě krátká 
doba na podstatnější a koncepčnější úpravy. Od-
rážet se zde může i skutečnost, že na více než tře-
tině škol docházelo k úpravám ŠVP pod vlivem 
připomínek ČŠI, tedy k úpravám zaměřeným 
na dosažení souladu RVP ZV a ŠVP. 

Pokud se jedná spíše o formální úpravy, je to ve 3. 
roce výuky podle ŠVP dostačující? Měly by školy 
čekat, až projde výuka celým cyklem 2., respekti-
ve 1. stupně? Pokud se úpravy týkají obsahu 
vzdělávání, o jaké úpravy jde, do jaké hloubky 
jdou? Je  ČŠI opravdu ta instituce, která způsobila 
svou dosavadní činností (sledování souladu RVP 
ŠVP), že  se ŠVP upravovaly, bez jejich zásahu by 
k tomu školy nepřistoupily?  
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PRŮCHA, J. Učebnice: Teorie a analýzy edukační-

ho média. Brno : Paido, 1998.  

O publikaci s názvem Učebnice: Teorie a analýzy 
edukačního média, je možné neskromně prohlásit, 
že právě ona stála na počátku „znovuzrození“ vý-
zkumu učebnic v České republice na přelomu 20. a 
21. století. Jak napovídá i popisek na titulní straně 
knihy, je především příručkou pro studenty, učite-
le, autory učebnic a výzkumné pracovníky. 

Autorem publikace je prof. PhDr. Jan Průcha, 
DrSc., zakladatel České asociace pedagogického 
výzkumu, který mimo jiné působí v různých mezi-
národních vědeckých organizacích i redakčních 
radách odborných časopisů. Autor se zabývá růz-
nými oblastmi pedagogiky, svědčí o tom i názvy 
jeho dalších novějších děl, např. Moderní pedago-
gika (2005), Vzdělávání a školství ve světě (1999), 
Srovnávací pedagogika (2006), Multikulturní vý-
chova (2006) aj. Navíc je editorem a spoluautorem 
Pedagogické encyklopedie (2009). 

Publikace o 148 stranách je rozčleněna do dvou 
částí a devíti kapitol, které se pak dále dělí 
do menších celků. První část práce se nazývá Teo-
rie učebnice (kapitoly 1, 2), a jak už název napoví-
dá, jde o část teoretickou. Druhá část nese název 
Výzkum učebnic (kapitoly 3 – 8) je pak částí prak-
tickou a autor tomuto celku věnuje větší část pub-
likace. Příručka je obohacena o příklady z analýz 
samotného autora a z četných českých, sloven-
ských i zahraničních výzkumů. Její součástí je i veli-
ce stručný úvod, kde autor sděluje jaký je účel a 
také pojetí této publikace. Publikace obsahuje ob-
sáhlý přehled literatury (nejen české ale i té zahra-
niční), dále přílohy, slovníček použitých odborných 
pojmů a také rejstřík. 

Autor za hlavní cíl své práce považuje: „Zpro-
středkovávat uživatelům ve sféře praxe dosažené 
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hodnotovými orientacemi v učebnicích. Didak-
tická vybavenost učebnic, kapitola sedmá, popisuje 
měření didaktické vybavenosti učebnic a názornost 
(vizuální prostředky) v učebnicích. Osmá kapitola 
Učebnice v reálné školní edukaci popisuje výzkum 
učebnic ve vztahu k žákům i  k učitelům. Poslední 
devátá kapitola Jak optimálně ztvárnit text učebni-
ce je autorových doporučením k tvorbě učebnic. 
Jsou zde podány stručné pokyny pro autory učeb-
nic (popřípadě pro ty, co budou učebnici posuzo-
vat, hodnotit, korigovat, atd.) nebo jiných didaktic-
kých textů. Snahou autora je, aby při tvorbě učeb-
nice vystupovaly do popředí především poznatky 
z pedagogického výzkumu. 

Příloha I s názvem Instrukce pro analýzu obtížnosti 
textu učebnic má poskytnout pracovní návod těm, 
kteří se hodlají zabývat měřením obtížnosti textu 
učebnic nebo jiných didaktických textů. Vzhledem 
k tomu, že jde pouze o stručný popis jednotlivých kro-
ků analýzy, autor uvádí i odkazy na své práce před-
chozí i od dalších autorů. Příloha II se zabývá instruk-
cemi pro měření didaktické vybavenosti učebnic. 
V přílohách jsou zahrnuty ty metody, které autor po-
važuje za žádoucí k bezprostřední aplikaci u nás.  

Vzhledem k autorově převážně praktickému pojetí 
je jeho příručka velice přínosná. Autor sám pova-
žuje výzkumnou část za návod, který je použitelný 
i pro další pracovníky. Teoretický základ příručky 
považuji samozřejmě za nezbytný, protože bez je-
ho znalosti by bylo mnohdy těžké pochopit část 
praktickou. Kladný je i Průchův přístup k tomu, pro 
koho je příručka určena – neomezuje se jen na pe-
dagogické odborníky, ale je určena také učitelům 
i  studentům. Publikace je velice přehledně uspo-
řádána a text je čtivý. Každá kapitola je autorem 
pečlivě uvedena. Průcha celkově svou příručku 
pojímá jako návod, jak lze problematiku výzkumně 
uchopit. I přesto, že od vydání recenzované publi-
kace uplynulo již 12 let, je možné ji i s tímto časo-
vým odstupem hodnotit jako nadčasový, inspira-
tivní, hodnotný příspěvek k problematice výzkumu 
učebnic, který doposud nebyl nikým v obdobném 
rozsahu překonán. 
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výsledky, a to nejen jako teoretické poznatky ale 
také ve formě konkrétních návodů, doporučení, 
postupů, instrukcí apod.”. To proto, že celkovou 
úlohou pedagogické vědy, jak u nás, tak v za-
hraničí, má být zpřístupňování svých výsledků 
nejen odborníkům, ale i širší veřejnosti. Záměrem 
je tak poskytnout informace, které mohou být 
užitečné studentům pedagogických škol, učite-
lům, dalším autorům pedagogických publikací, 
odborníkům zabývajících se učebnicemi, výzkum-
ným pracovníkům v oblasti didaktiky (i oborové) 
a pedagogické psychologie. 

První kapitola Učebnice jako edukační konstrukt 
se dále člení na čtyři podkapitoly, které se zabý-
vají základními pojmy v učebnici, funkcí učebnice, 
strukturními komponenty a také textem v učeb-
nicích. Autor vysvětluje, co se na učebnicích empi-
ricky zkoumá a jaký je současný stav i vývoj tohoto 
výzkumu nejen u nás, ale i v zahraničí. Druhá ka-
pitola pak nese název Učení z textu. Třetí kapitola 
Institucionální a informační báze výzkumu učeb-
nic spadá již do části praktické. Nejprve je stručně 
popsána historie výzkumu od jejího počátku až 
po dnešek v zahraničních zemích, a to nejen 
v Evropě, ale i v USA nebo Japonsku. Výzkum 
v ostatních státech je zde nastíněn pro pochope-
ní situace, která panuje ve výzkumu u nás. Poté 
se autor věnuje výzkumu učebnic v České re-
publice, který má kořeny již ve 20. a 30. letech 
20. století, od minulosti až do dneška. Čtvrtou 
kapitolou Přístupy a metody ve výzkumu učebnic se 
snaží autor ukázat, co  vše se v rámci výzkumu 
učebnic zjišťuje, analyzuje a vyhodnocuje. Je po-
psáno proč se učebnice zkoumají, co se na  nich 
vlastně zkoumá a také jakým způsobem. Autor 
čerpá informace nejen z českých a slovenských, 
ale i dalších zahraničních publikací. Pátá, relativ-
ně rozsáhlá, kapitola Parametry textu učebnic 
čtenáře seznamuje s konkrétními analýzami, kte-
ré se zaměřují pouze na text – jak měřit rozsah 
učebnice a jak měřit obtížnost textu učebnic. Šes-
tá kapitola Obsah učebnic a jeho analýzy se za-
měřuje na obsahové aspekty. Analýzu obsaho-
vých aspektů autor člení na mikroanalýzy obsahu 
učebnic a makroanalýzy obsahu učebnic. Zabývá 
se i věcným obsahem učebnic a také postoji a 
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1. Úvod 

Mediální výchova je v zahraničí (především v zápa-
dní Evropě a německy mluvících zemích) etablová-
na již od poloviny dvacátého století, přesto v našich 
podmínkách se jedná o poměrně mladý vyučovací 
předmět, o jehož zavedení se  v České republice 
začalo hovořit teprve od počátku 90. let 20. století. 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
(2005) zavedl průřezové téma mediální výchova, kte-
ré by se tak mělo stát nedílnou součástí základního 
vzdělávání. Vzhledem k této skutečnosti je proza-
tím v oblasti mediální výchovy k dispozici malé 
množství výzkumů. Domníváme se, že po  imple-
mentaci mediální výchovy do základního vzdělává-
ní je vhodné zabývat se otázkou, zda pojetí medi-
ální výchovy, které bylo v Rámcovém vzdělávacím 
programu pro základní vzdělávání navrženo1, je sku-
tečně realizováno ve  výchovně-vzdělávacím proce-
su. K ověření vztahu mezi projektovanou a  realizo-
vanou formou kurikula mediální výchovy byl navržen 
výzkum, jehož cílem je v první fázi analyzovat pojetí 
mediální výchovy v českých kurikulárních dokumen-
tech a dále srovnat tuto koncepci s pojetím medi-
ální výchovy ve Spojených státech amerických, 
Velké Británii, Kanadě a Austrálii. V druhé fázi bu-
deme za pomoci dotazníků a hloubkových rozho-
vorů s učiteli českého jazyka základních škol zjišťo-
vat, zda realizovaná forma kurikula mediální vý-
chovy odpovídá formě kurikula projektovaného. 
Lze předpokládat, a dokládají to i některé empiric-
ké studie zkoumající soulad mezi projektovaným 
a  realizovaným kurikulem, že mezi oběma forma-
mi kurikula mohou existovat určité rozpory (srov. 
Mužík, Janík, 2007). Je však třeba zkoumat, jakých 
konkrétních podob tyto rozpory nabývají. Získané 
poznatky mohou být východiskem pro případnou 
úpravu kurikula, pro praxi či pro přípravu učitelů, 
kteří mají mediální výchovu do výuky implemento-
vat. Před započetím navrženého výzkumu byla pro-
vedena analýza empirických šetření týkajících se mé-
dií v edukačním kontextu a mediální výchovy, jejichž 
přehled přináší tento příspěvek.  
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V této souvislosti se hovoří o  dovednostní větvi medi-
ální výchovy či o koncepci užívající slogan pragmatické 
pedagogiky tzv. learning by doing (podrobněji viz  Vrá-
nková, 2004, s. 41– 42; Bína, 2005, s. 20–21).   

3. Shrnutí dosavadního stavu poznání řešené pro-
blematiky 

O médiích jako pedagogickém tématu lze uvažovat 
v několika tematických oblastech. Šeďová (2004) 
rozlišuje trojí perspektivu pedagogického pohledu 
na média: 

• média jako socializační instituce,  

• média jako kurikulární oblast (oblast mediál-
ní výchovy a mediální gramotnosti jako nut-
ná součást všeobecného vzdělávání)   

• média jako zdroj proměny výchovné situace 
(působení médií na samotné koncepty vý-
chovy a vzdělávání).  

• Toto rozlišení bylo částečným základem pro  pře-
hled výzkumů, které byly v souvislosti s  me-
diální výchovou provedeny.  

3.1 Média jako socializační instituce  

Výzkumy účinků médií dokládají, že hromadné sdě-
lovací prostředky mohou podstatným způsobem 
formovat vědění, myšlení, prožívání i jednání svých 
adresátů. Výzkumy socializační funkce médií se nej-
častěji zaměřují na zjišťování vlivu médií na děti.  

3.1.1 Vliv médií na děti 

Jedním z nejrozsáhlejších výzkumů týkajících se  uží-
vání nových digitálních médií (internet, mobilní te-
lefon, videohry apod.) mladými lidmi ve věku 12 až 
18 let je projekt Mediappro (2005–2006), který byl 
realizován v devíti evropských zemích. Na základě 
dotazníkového šetření, kterého se účastnilo cca 
9000 respondentů, bylo vybráno 240 responden-
tů, se kterými byly realizovány individuální rozho-
vory. Ze studie vyplynulo, že počet nových uživate-
lů těchto médií roste, což může na druhou stranu 
vést k izolaci té části populace, která přístup 
k sledovaným médiím nemá (blíže viz Mediappro – 
A European research project…, 2006).  
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2. Vymezení základních pojmů  

Mediální výchova je vyučovací předmět, jehož 
mateřské obory nejsou pevně vymezeny, nachází 
se v průsečíku zájmů pedagogiky, mediálních studií, 
filmové vědy, estetiky, sociologie, psychologie 
i  dalších humanitních a sociálních disciplín. Je chá-
pána jako výchova k orientaci v masových médiích, 
k jejich využívání a zároveň k jejich kritickému hod-
nocení (srov. Průcha, Walterová, Mareš, 2001, 
s. 119). Jedná se o proces výuky a učení se o médi-
ích, jejímž hlavním cílem je předat žákům znalosti a 
napomáhat rozvoji jejich dovedností, které pomo-
hou zvyšovat jejich mediální gramotnost a kritickou 
reflexi mediálních obrazů, textů a sdělení, jež pro-
dukují hromadné masové prostředky. Společně 
s ostatními průřezovými tématy se podílí na  roz-
víjení postojů a hodnot každého žáka, seznamuje je 
s podstatou a základními vlastnostmi moderních 
médií a vytváří tzv. mediální kompetence jedince 
(podrobněji viz Buckingham, 2003, s. 4; Plášek, 
2004, s. 9; Bělohradská, 2010, s. 11–12).  

Cílem mediální výchovy je rozvíjet mediální gra-
motnost, neboli schopnost vyhledávat, analyzo-
vat, hodnotit a dále předávat informace v nejrůz-
nějších formátech (srov. Bína, 2005, s. 20). Obec-
ně rozeznáváme dvě roviny mediální gramotnos-
ti. Jednou z nich je utváření a pěstování kritické 
reflexe médií a jejich obsahů u příjemců. Touto 
oblastí se zabývá tzv. kriticko-hermeneutická vě-
tev mediální výchovy. Předpokládá se, že pocho-
pení základních principů a mechanismů fungování 
médií vytvoří u žáků nezbytný základ pro schopnost 
kritického přijímání a posuzování mediálních sdě-
lení. Tento rozměr zahrnuje osvojení si základ-
ních poznatků o historii současných médií, o prin-
cipech jejich fungování, o společenské roli médií, 
případných hrozbách jejich zneužití a o  rozvoji mé-
dií jako průmyslového odvětví. Na základě těchto 
znalostí a schopností budou žáci lépe chráněni 
před potenciálním zneužitím masových médií. 
Druhou rovinou je praktická příprava na využívání 
médií. Žáci se učí vyhledávat informace a realizovat 
myšlenky a nápady za pomoci vlastní mediální pro-
dukce (tvorba webových stránek, fotografií, filmů, 
novinových článků do školního časopisu apod.). 
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školy a média samotná, byla jednoznačným až ab-
solutním požadavkem rovněž odpovědnost rodičů 
za mediální výchovu dětí, a tudíž vytváření jejich 
mediální gramotnosti. 

Výzkumným problémem rodinné socializace dět-
ského televizního diváctví předškolních dětí se zře-
telem k záměrné výchovné práci rodičů se zabýva-
la Šeďová (2007). Na základě hloubkového polo-
strukturovaného rozhovoru se 17 matkami dětí 
ve  věku 3–6 let zjišťovala, jakým způsobem je so-
cializováno dětské televizní diváctví, jak rodiče na 
děti působí a jaké významy svému působení připi-
sují. Z výzkumu vyplývá, že režim dětského televiz-
ního diváctví sice variuje v závislosti na proměnli-
vých vnějších podmínkách (zdraví dítěte, potřeby 
rodičů aj.), v zásadě však inklinuje k určité stabili-
tě. Rodinnou mediální výchovou se zabývali také 
Desmond, Singer a Singerová (1990), kteří zkou-
mali různé techniky této výchovy v rodinách pěti 
až šestiletých dětí.  

 3.1.2 Vliv násilí v médiích 

Počátky empirického zkoumání vlivu násilných scén 
ve filmu na dětské publikum lze datovat od dvacá-
tých let 20. století (podrobněji viz Reifová, 2004). 
Zřejmě nejčastějším tématem je zkoumání vlivu 
médií na agresivní chování (např. Bandura, Ross, 
Ross, 1961; Lieberman et al., 2009; Olson, 2004; 
Research on the Effects of Media Violence…, 
2010). Řada longitudinálních výzkumů se týkala 
zejména předpokladu, že děti, které v hojné míře 
sledují násilí, mají zvýšené riziko agresivního cho-
vání (srov. Huesmann, Eron, 1986; Anderson, 
Bushman, 2001; Research on the Effects of Media 
Violence…, 2010). 

Pomocí experimentu bylo zjištěno, že na agresivní 
chování studentů působí i hudební texty vyjadřují-
cí násilné agresivní myšlenky a nepřátelské pocity 
(Anderson, Carnagey, Eubanks, 2003). Jiné vý-
zkumy ukázaly, že mediální násilí snižuje citlivost 
lidí ke skutečnému násilí (Cline, Croft, Courrier, 
1973; Molitor, Hirsch, 1994).  

 Výzkumem vlivu násilí v médiích na děti a mládež 
ve věku 4–14 let se v českém prostředí v současné 
době zabývá např. Angelovská (2010), která pro-

Další obdobně orientovaný výzkum nazvaný Young 
Canadians in a Wired World (2010) se zaměřil 
na  postoje a názory kanadských studentů na jejich 
využívání internetu. Na základě rozhovorů s rodiči 
(1081 respondentů), rozhovorů v rámci ohnisko-
vých skupin a dotazníkovým šetřením studentů 
(5682 respondentů) bylo zkoumáno, jak mladí lidé 
používají internet, jak ho vnímají a co o  něm vědí. 
Z výzkumu vyplynulo, že od roku 2001 výrazně 
stoupl počet respondentů, kteří měli přístup k in-
ternetu. Ukázalo se také, že užívání internetu 
u  studentů je odlišné o  víkendu a ve školních 
dnech (blíže viz  Young Canadians in a Wired 
World..., 2010). Z dalších výzkumů týkajících se uží-
vání médií mladými lidmi lze uvést výzkumná šet-
ření Livingstoneové a Bovillové (1999), Rideouto-
vé, Vandewaterové a Wartellaové (2003), Livings-
toneové a Boberové (2005) a Šramové (2009).  

U nás se těmto šetřením přibližuje výzkum Je-
chové (2010), která pomocí dotazníku zjišťova-
la, jak se projevuje rostoucí význam médií v ži-
votním stylu žáků šestých až devátých tříd základ-
ních škol (celkem 538 respondentů). Ukázalo se, 
že  dotázaní žáci sledovali televizi či používali počí-
tač v průměru čtyři až šest hodin denně. Nejčastější 
vykonávanou aktivitou na počítači bylo u  respon-
dentů malování obrázků a využívání různých počí-
tačových programů, pouze malé procento dotáza-
ných uvedlo užívání internetu. Nejdůležitější čin-
ností žáků na počítači bylo používání internetu, 
hraní počítačových her a poslouchání hudby. 

Postoji k vlivu médií na děti, jejich mediálně-
pedagogickými důsledky a mediálně-výchovným 
jednáním se zabýval Sloboda (2010). Metodou 
dotazníku zjišťoval na reprezentativním vzorku 
české populace (n = 834) laické představy o ne/
bezpečí vlivu médií na děti, o ne/používání medi-
álně výchovných nástrojů (např. časové a obsa-
hové restrikce, mediální odměny a tresty aj.) a 
názory na odpovědnost rodiny, školy a státu při 
ochraně dětí před případnými negativními vlivy. 
Pozornost tak byla zaměřena i na rodičovskou 
mediální výchovu. Výsledky přinesly převážně 
negativní hodnocení vlivu médií na děti. I přesto, 
že z odpovědí respondentů vyplynulo, že odpo-
vědnost za tyto negativní vlivy by měl nést stát, 
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vedla analýzu rizikových faktorů v televizním vysí-
lání, které mohou zvýšit riziko napodobení násil-
ného chování. Nejčetnějšími rizikovými faktory 
v televizním vysílání byly dle autorky „nepotrestaný 
původce násilí“ a „realisticky provedené násilí“. 

3.1.3 Vliv médií na utváření hodnot 

Diskutovanou otázkou je rovněž vliv médií na ut-
váření hodnot. Dle Prudkého (2010) existuje sou-
vislost mezi užíváním masových médií ve volném 
čase a strukturou hodnot, životního stylu a dalšími 
sociálními charakteristikami populace v ČR. Na cha-
rakteristiku sociální a hodnotové změny psychoso-
ciální povahy u recipientů při „mediální webové 
komunikaci“ upozorňuje Poláková (2009). Hoche-
lová (2009) se ve svém výzkumu zaměřila na kul-
tivující potenciál zpravodajství novin a časopisů 
i  elektronických médií na Slovensku. Cílem jejího 
výzkumu bylo identifikovat hodnotové vrstvy 
zpravodajských obsahů a posoudit jejich profesi-
onální kvalitu se zvláštním zřetelem k možnosti 
kultivovat publikum prostřednictvím zpravodaj-
ských zpráv. Na základě definice „kultivujících 
hodnot“ bylo vybráno 1747 mediálních zpráv 
podle stanovených výzkumných kritérií. Autorka 
stanovila kódovací kategorie a provedla kvantitativní 
obsahovou analýzu. Z výzkumu vyplývá, že  v novi-
nách a časopisech i elektronických médiích se snižu-
je výskyt „kultivujících hodnot“ u zpravodajských 
obsahů ve prospěch zábavy a bulvarizace.   

3.2 Výzkumy mediální gramotnosti a mediální 
výchovy 

Ve srovnání se značným množstvím výzkumů týka-
jících se účinků médií na děti a mladistvé je vý-
zkumů zaměřených na zjišťování stavu mediální 
výchovy či úrovně mediální gramotnosti k dispozici 
menší množství a zaměřují se většinou jen na  urči-
tý úsek této problematiky. Nejvíce výzkumných šet-
ření se pokouší zjišťovat účinnost mediální výchovy. 
Lze se setkat rovněž s výzkumy, které se  věnují 
otázce vztahu studentů k médiím a jejich uživatel-
ským zvyklostem k nim po absolvování předmětu 
mediální výchovy či s výzkumy sledujícími produk-
tivní složku mediální výchovy (např. Buckingham 
et al., 2008). Jen sporadicky se objevují výzkumná 

šetření zaměřující se na projektovou či realizovanou 
formu kurikula mediální výchovy, případně na deter-
minanty, které pojetí mediální výchovy ovlivňují.  

3.2.1 Zkoumání účinnosti mediální výchovy 

Jedním z výzkumů mediální gramotnosti je empirické 
šetření Manuelové (2002), kterého se účastnilo 63 stu-
dentů ve věku 17–19 let. Studenti absolvovali jedenác-
titýdenní kurz mediální výchovy, v němž  se  seznámili 
se základními koncepty mediální a informační gramot-
nosti. Následně jim byl zadán úkol přečíst si článek 
v časopisu Popular Science a odpovědět na předlože-
né otevřené otázky, které se týkaly povahy informa-
ce a dokumentace uvedené v textu, autorství, před-
pokládané cílové skupiny, objektivity citovaných osob 
a možného osobního zájmu či sponzoringu, jež  mohly 
ovlivnit obsah článku. Tyto odpovědi byly pak autor-
kou výzkumu hodnoceny s cílem zjistit, do jaké míry 
jsou studenti schopni o mediálních textech kriticky 
uvažovat. Z výsledků vyplynulo, že u  výzkumného 
vzorku byly zjištěny časté nedostatky mediální gramot-
nosti projevující se v odborné kvalitě identifikace obsa-
hu mediálního sdělení (zkreslení, důvěryhodnost citač-
ního zdroje atd.) a interpretaci textu.  

Scharrerová (2009) se zabývala zkoumáním vztahu 
mezi mediálními účinky a mediální gramotností. 
Pro  tento účel navrhla vzdělávací program mediální 
výchovy zohledňující prevenci násilí, podporující kri-
tické myšlení a nenásilné řešení konfliktů. Výzkumu 
se  účastnilo 89 žáků (věk 11–12 let). Autorka použila 
dotazník, jehož administrace proběhla nejprve před 
zavedením vzdělávacího programu a následně po je-
ho skončení. Výsledky ukazují, že  studenti po zavede-
ní tohoto programu spíše volili neagresivní přístup 
ve  dvou ze třech předložených konfliktních situací.  

Mediální gramotnost byla zkoumána rovněž Mihaili-
disem (2009) u 239 vysokoškolských studentů, kteří 
se účastnili řady experimentálních měření s pre-test 
a post-testovým designem. U respondentů byly zjiš-
ťovány dosažené schopnosti mediální gramotnosti – 
porozumění, hodnocení a analýza mediálních obsa-
hů v různých typech médií (televize, tisk, rádio). Kro-
mě toho se část vzorku (n = 27) účastnila tří ohnis-
kových skupin, v rámci kterých byly zjišťovány ná-
zory studentů na roli médií ve společnosti a demo-



706 žáků. Žáci, kteří byli vzděláváni v souladu 
s navrženým kurikulem, vykazovali vyšší mediální 
gramotnost a celkově lepší kritické myšlení.  

3.2.2 Vliv mediální výchovy na postoje žáků 
k médiím 

Hronová (2008) se snažila u studentů gymnázií 
s rozdílnou zkušeností s mediální výchovou zjistit 
jejich přístup k médiím, jejich poznatky a povědo-
mí o fungování médií. Pro výzkum byla použita 
metoda ohniskových skupin. Diskuze byly realizo-
vány ve čtyřech skupinách studentů tří pražských 
gymnázií (n = 44). Dvě skupiny v době výzkumu 
absolvovaly předmět s mediální tématikou, další 
dvě skupiny takový předmět nikdy v minulosti ne-
navštěvovaly. Ačkoli vzhledem k rozsahu výzkumu 
nelze výsledky považovat za reprezentativní, vý-
zkumné šetření přináší zajímavé informace o pří-
stupu a chování žáků ve vztahu k médiím a o tom, 
jakým způsobem do tohoto vztahu může vstupo-
vat mediální výchova.  

Zjišťováním uživatelských zvyklostí studentů ve vzta-
hu k médiím a zkoumáním jejich případných proměn 
se zabýval výzkum Jiráka a Wolaka (2007). Výzkum-
né šetření se skládalo ze dvou fází, které měly po-
stihnout postoje studentů před zahájením výuky 
předmětu zaměřeného na zvyšování mediální gra-
motnosti a po jeho absolvování. První fáze výzku-
mu byla založena na strukturovaném dotazníku, 
který vyplnilo 136 studentů. S vybraným vzorkem 
studentů bylo šetření následně doplněno struktu-
rovanou skupinovou diskuzí. Druhá fáze výzkumu, 
která proběhla o šest měsíců později, kdy byli stu-
denti vzděláváni v předmětu nazvaném „Média a 
my“ ukázala, že u studentů vzrostl zájem o zpravo-
dajské obsahy a přistupovali ke zpravodajství více 
kriticky a s odstupem.   

3.2.3 Výzkumy projektované a realizované formy 
kurikula mediální výchovy 

V roce 2001 byl organizací UNESCO uskutečněn roz-
sáhlý výzkum v oblasti mediálního vzdělávání s cílem 
zjistit současný stav mediální výchovy ve  vybraných 
zemích. Zpráva z výzkumu Youth Media Education 
Survey shrnuje výsledky získané z 35 zemí (srov. Final 
Report..., 2001). Výzkum byl uskutečněn prostřed-
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kracii a na možné vlivy na vzdělávání o médiích. 
Studií bylo prokázáno, že u studentů zapsaných 
do kurzu mediální gramotnosti došlo ke zlepšení 
jejich schopnosti pochopit, vyhodnotit a analyzo-
vat mediální sdělení. 

Ashley, Poepsel a Willisová (2010) zjišťovali, 
zda zvýšení znalostí o vlastnictví médií může ovliv-
nit rozhodnutí o důvěryhodnosti tiskového zpra-
vodajství. Realizovali experiment, který byl pro-
veden na vzorku 80 vysokoškolských studentů 
žurnalistiky ve věku 19 až 31 let. Byla stanovena 
hypotéza, že  učení o vlastnictví sdělovacích pro-
středků vede u respondentů ke snížení vnímané 
důvěryhodnosti zpravodajství. Respondenti byli 
více kritičtí k příběhům, které četli poté, co byli 
informováni o systému vlastnictví sdělovacích 
prostředků. Podobným průzkumem, zkoumajícím 
mediální gramotnost na základě porovnání rozdí-
lů mezi původním zdrojem informace a zpravo-
dajskými články, je studie Fukumota (2007). 

Hobbsová a Frost (2003) se ve svém výzkumu za-
bývali otázkou, jak výukový program mediální 
výchovy začleněný do celoroční výuky anglického 
jazyka ovlivňuje u středoškolských studentů (293 
studentů v experimentální skupině a 89 studentů 
v kontrolní skupině) míru schopností kritického 
myšlení, porozumění a vytváření mediálních 
sdělení. Výsledky výzkumu ukázaly, že studenti, 
kteří absolvovali výuku se začleněnou mediální 
výchovou, ve vyšší míře rozpoznávali hlavní klíčové 
ideje mediálního textu, projevovali vyšší schopnost 
porozumění čtenému textu a odhalovali mecha-
nismy jeho vzniku a cíle, které tvůrci sdělení sledo-
vali. Mediální gramotnost může být účinným ná-
strojem pro zlepšení informační gramotnosti. Pozi-
tivní vliv mediální gramotnosti na informační gra-
motnost zkoumala např. Van de Vordová (2010).  

V rámci výzkumu Evaluation of the Implementati-
on and Educational Outcomes of a Middle School. 
Media Arts Curriculum (2007) bylo navrženo tříle-
té kurikulum mediální výchovy pro žáky druhého 
stupně základních škol. Za použití quasi-experi-
mentálního designu byly srovnávány dvě školy, 
kde byl vzdělávací program zaveden, se dvěma 
školami kontrolními. Výzkumný vzorek tvořilo 
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Vzdělávací programy zkoumala také Adamcová 
(2000). Cílem bylo zjistit, zda ve státních kurikulár-
ních dokumentech (Standard základního vzdělávání, 
1997; Vzdělávací program Základní škola, 1996; 
Vzdělávací program Obecná škola, 1996; Vzdělávací 
program Národní škola, 1997) existují strukturní a 
obsahové předpoklady pro implementaci mediální 
výchovy do povinného vzdělávání. Za použití kombi-
nace kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy 
dospěla k závěru, že nejlépe připraveným a uzpůso-
beným programem k zavedení mediální výchovy byl 
v době výzkumu Vzdělávací program Obecná škola.  

Výzkum týkající se determinantů didaktického po-
jetí mediální výchovy na základní škole provedla 
Bělohradská (2007). Šetření bylo realizováno for-
mou řízených rozhovorů a dotazníků, jejichž re-
spondenty byli žáci 4.–9. ročníků základních škol 
z České republiky (1234 žáků), jejich rodiče (132 
rodičů), učitelé základních škol (156 učitelů) a ve-
doucí školních knihoven (83 knihovníků). Z výz-
kumného šetření vyplynulo, že didaktické pojetí 
mediální výchovy je na jednotlivých školách odliš-
né a závisí především na iniciativě a schopnostech 
jednotlivých učitelů. 

V dalším výzkumu (srov. Bělohradská, 2010) autorka 
realizovala výzkumné šetření zaměřené na možnosti 
realizace mediální výchovy na školách, rozvoj studij-
ních kompetencí žáků a školou řízené využívání 
práce žáků s médii mimo školní vyučování. Autor-
ka použila metodu strukturovaných rozhovorů 
s 11 učitelkami a učiteli škol s různými podmínka-
mi podle velikosti školy, vybavení a zaměření škol-
ního vzdělávacího programu. Dle výsledků mají 
učitelé pozitivní postoje k zařazení mediální výcho-
vy do výuky, ale pouze polovina z nich považuje 
vybavení školy za dostatečné k tomu, aby mohly 
být naplněny požadavky kladené na mediální vý-
chovu. Ukázalo se, že nedošlo ke změně v přístupu 
učitelů k zadávání domácích úkolů, jelikož k práci 
s knihami, denním tiskem a návštěvě knihoven 
směřovaly zadávané domácí úkoly ve stejné míře 
jako před zavedením mediální výchovy do Rámco-
vého vzdělávacího programu pro základní vzdělá-
vání, resp. do školních vzdělávacích programů.  
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nictvím dotazníků, analyzovány však byly i  další 
materiály vztahující se k mediální výchově v  jed-
notlivých zemích. Dotazník se týkal tří klíčových ob-
lastí: mediální výchovy ve školách, spolupráce 
v mediální výchově a rozvoje mediální výchovy. Vy-
šlo najevo, že  se v jednotlivých zemích neprosazuje 
jediný přístup k mediální výchově. Z výzkumu dále 
vyplynulo, že překážkou k rozvoji mediální výchovy 
v jednotlivých zemích je nedostatečná připravenost 
učitelů a kvalita poskytovaných zdrojů a podpory. 

Výzkumem mediální výchovy u nás se zabývá rov-
něž Výzkumný ústav pedagogický, který prostřed-
nictvím dotazníkového šetření zjišťoval, jak učite-
lé vnímají průřezová témata, jaké mají znalosti 
o  jednotlivých průřezových tématech, jaký mají 
postoj k průřezovým tématům jako novému prv-
ku ve  vzdělávání a jak nahlížejí na jejich uplatně-
ní ve výuce. Výzkumný soubor tvořilo 35 učitelů 
prvního stupně základních škol, 30 učitelů druhé-
ho stupně základních škol, 36 učitelů osmiletých 
nebo šestiletých gymnázií a 39 učitelů čtyřletých 
gymnázií (blíže viz Tvorba a ověřování modelo-
vých očekávaných výstupů…, 2009). Výsledky uka-
zují, že převládá integrativní pojetí průřezových 
témat. Při otázce, která z průřezových témat jsou 
do výuky učiteli nejčastěji zařazována, se  mediální 
výchova umístila na třetím místě. Z témaických 
okruhů mediální výchovy se dle výsledků výzku-
mu do výuky nejlépe daří zapojovat okruh „Práce 
v realizačním týmu“.  

Vařeka (2006) provedl výzkum kurikulárních doku-
mentů souvisejících s konceptem mediální výchovy 
a mediální gramotnosti v České republice a provedl 
komparaci českého a kanadského přístupu k me-
diální výchově na příkladu kurikulárních dokumen-
tů vyššího sekundárního vzdělávání gymnaziálního 
typu. Dále formou ankety uskutečnil výzkum na 16 
českých pilotních gymnáziích, který reflektoval způ-
sob, jakým daná gymnázia přistupují k zavádění 
mediální výchovy do výuky. Na základě obdržených 
odpovědí se ukázalo, že  gymnázia lze rozčlenit 
do  dvou základních skupin. První skupina pilotních 
gymnázií s mediální výchovou ve své koncepci 
vzdělávání aktivně pracovala, druhá skupina proza-
tím o mediální výchově příliš neuvažovala a vyčká-
vala, jak se vyvine kurikulární reforma.  
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5. Závěr 

Přehled výzkumů souvisejících s mediální výcho-
vou ukazuje na množství výzkumných šetření, 
které se zaměřují na dílčí aspekty této problema-
tiky. Tyto výzkumy mají většinou pouze omeze-
nou vypovídající hodnotu. Výzkumy socializační 
funkce médií se zaměřují na zjišťování vlivu médií 
na děti, na utváření hodnot a na vliv prezentova-
ného mediálního násilí na jejich chování. Nejčas-
tějším tématem výzkumů popisujících účinky me-
dií je zkoumání jejich vlivu na agresivní chování 
dětí. Problematika vlivu médií na utváření hodnot 
je také klíčová pro definování souvislostí mezi uží-
váním masových médií ve volném čase a struktu-
rou hodnot, životního stylu a dalšími sociálními 
charakteristikami populace. U těchto výzkumů je 
zřejmá snaha poukázat na kultivující potenciál zpra-
vodajství novin a časopisů i elektronických médií.  

Výzkumy zaměřené na média jako kurikulární ob-
last se zabývají především zkoumáním mediální 
gramotnosti a mediální výchovy. Tyto výzkumy lze 
rozdělit do několika skupin. Výzkumy účinnosti me-
diální výchovy se zaměřují především na to, jak me-
diální výchova ovlivňuje znalosti, dovednosti a po-
stoje studentů. Ukazuje se, že implementace medi-
ální výchovy do výuky vede ke  zlepšení míry schop-
ností kritického myšlení, porozumění a vytváření 
mediálních sdělení. Vliv mediální výchovy na posto-
je žáků k médiím byl zkoumán na základě zjišťování 
uživatelských zvyklostí studentů ve vztahu k mé-
diím a analýzou jejich případných proměn po absol-
vování výuky předmětu zaměřeného na zvyšování 
mediální gramotnosti. Na základě takto orientova-
né výuky vzrůstá u studentů zájem o zpravodajské 
obsahy a studenti přistupují ke zpravodajství kritič-
těji a s odstupem. Výzkumy projektované a reali-
zované formy kurikula mediální výchovy zjišťují 
nejen současný stav mediální výchovy na školách, 
ale  i  znalosti a postoje učitelů ovlivňující její uplat-
ňování ve  výuce. Z těchto výzkumů vyplývá, že  di-
daktické pojetí mediální výchovy závisí především na 
připravenosti, iniciativě a schopnostech jednotli-
vých učitelů. Námi prezentovaná přehledová studie 
odhalila zejména nedostatek výzkumů zabývajících 
se vztahem mezi projektovanou a realizovanou for-
mou kurikula mediální výchovy.   
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zkumně sledován. První ucelené informace o učení 
v  pohybu byly u nás úspěšně realizovány v rámci 
projektů Zdravotně orientovaná tělesná výchova 
(např. Mužík, 1999) a Týdny zdraví na základní ško-
le (např. Mužík a kol., 2001). Některá výzkumná 
šetření potvrzují, že snížení pohybové aktivity a zvý-
šení psychického zatížení žáků po zahájení školní do-
cházky má negativní vliv na úroveň tělesné zdatnosti 
dětí i na stav jejich podpůrně pohybového aparátu 
(Fárová, Filipová, Kratěnová, 2003). 

2. Obsahové vymezení problému  

Informace o tzv. kinestetickém učebním stylu se v naší 
literatuře poprvé objevila v polovině 90. let minulého 
století (Šimíčková, 1996/97). Autorka v metodickém 
sdělení upozornila na vhodnost propojení učební 
činnosti žáků s pohybovou činností a zdůraznila 
zejména pozitivní psychologický aspekt tohoto 
způsobu učení na 1. stupni ZŠ. Propojení učební 
činnosti žáků s pohybovou činností nazvala kine-
stetický učební styl. 

Uvedená informace se stala podnětem pro zpraco-
vání obsáhlejších metodických materiálů pro výuku 
na 1. stupni ZŠ (např. Michálková, 1999, Jonášová, 
Michálková, Mužík, 2006, aj.), chybělo však teo-
retické ukotvení tohoto způsobu učení i  objek-
tivní výzkumné ověření jeho účinku. Náš výzkumný 
projekt si proto kladl za cíl vymezit tzv. kinestetický 
učební styl v rámci pedagogicko-psychologické teo-
rie a výzkumně ověřit kvalitu uplatnění tohoto způ-
sobu učení v rámci výuky. Stimulem pro výzkumné 
ověření učení propojeného s  pohybem byly mj. vel-
mi pozitivní ohlasy učitelů 1.  stupně ZŠ na metodic-
ké semináře k problematice tzv. kinestetického 
učebního stylu vedené autorkou tohoto sdělení. 

Zkoumaný jev tedy můžeme považovat spíše 
za  aktivizující výukovou metodu, založenou na di-
daktické hře (viz Maňák, Švec, 2009, s. 195-197). 
V této fázi výzkumu jsme nazvali tuto výukovou 
metodu učení v pohybu. 

Hodláme-li učení v pohybu v rámci výuky na 1. stupni 
ZŠ zkoumat, pak tento výzkum můžeme zařadit 
do  výzkumu kurikula. Zaměříme-li se na procesuální 
znaky učení v pohybu, spadá takový výzkum do vý-
zkumu realizační formy kurikula (viz níže). 
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1. Úvod 

V současné době se progresivně zvyšuje počet 
dětí s vadným držením těla a svalovými dysbalan-
cemi, což může být důsledkem sedavého způsobu 
života či nedostatkem tělesného pohybu ve škole 
i  mimo školu. Nejen snahou rodičů, ale i pedago-
gů by měla být motivace k většímu a aktivnější-
mu přístupu v „zápasu“ s ubýváním pohybové 
aktivity. Právě učitelé tělesné výchovy na základ-
ní škole by měli hledat možnosti, jak zvýšit pohy-
bovou aktivitu dětí během jejich pobytu ve škole 
a tím kompenzovat, někdy nedostatečnou pohy-
bovou činnost žáka. Vedle vyučovací hodiny tě-
lesné výchovy jsou těmito eventualitami napří-
klad ranní cvičení dětí, tělovýchovné chvilky, po-
hybově rekreační přestávky. Nezbytné je také 
podporovat pohybovou činnost žáků nejen v těchto 
alternativitách, ale i během výuky, tzn. propojení 
učební činnosti žáků s pohybem. Tímto přístu-
pem lze také zabránit vznikající únavě z nedo-
statku pohybu, která má za následek apatii žáků, 
špatnou koncentraci a nechuť k získávání dalších 
vědomostí. Mluvíme o učení v pohybu jako o pro-
pojení učební činnosti žáků a pohybové aktivity 
v  různých vyučovacích předmětech. Uvedený způ-
sob učení není nový, cíleně však dosud nebyl vý-
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„Myslíte si, že je pro Vás realizace vyučovací hodi-
ny s uplatněním Učení v pohybu náročnější?“, 
otázka vztahující se k žákovi a procesu učení „Umož-
ňuje žákům Učení v pohybu více komunikace a 
spolupráce ve skupině?“. Další dvě části dotazníku 
se vztahovaly k učivu „Lze aplikovat Učení v po-
hybu do vyučovací hodiny s výkladem nového uči-
va?“ a poslední část byla zaměřena k učebním 
podmínkám (prostředí) „Ruší atmosféra vzniklá při 
učení v pohybu ostatní třídy?“ Každá z položek do-
tazníku obsahovala kromě škálované části, záro-
veň i možnost otevřených odpovědí. 

Dotazník obsahoval pozitivně i negativně formulo-
vané otázky. Zjištěné údaje jsme převedli do čísel-
né podoby, u pozitivně formulovaných otázek bylo 
skórování 4 „určitě ano“ až po „určitě ne“ 1. Opač-
né skórování bylo uvedeno u negativně formulo-
vaných položek. Příkladem pozitivně formulované 
položky je například otázka „Máte dostatek meto-
dických a inspirativních zdrojů k Učení v pohybu?“ 
Negativně laděné otázky byly formulovány napří-
klad takto: „Cítíte se po vyučovací hodině s uplat-
něním Učení v pohybu více unaven(a) než po kla-
sické hodině?“ 

Validita vytvořeného dotazníku byla stanovena 
na základě posudku dlouholetého pedagoga v praxi 
a dalším vědeckým pracovníkem zabývajícím se di-
daktikou TV. Konečná podoba dotazníku byla mo-
difikována na základě jejich hodnotných připomí-
nek a doporučení. 

Samotná administrace dotazníku probíhala na zá-
kladě oslovení všech zaškolených učitelů zasláním 
průvodního dopisu. Administrace dotazníku byla 
zvolena jak elektronickou formou, tak i korespon-
denční formou pro 100 učitelů. Návratnost dotaz-
níku byla 29%. 

Pro spolehlivost výzkumného nástroje a elimino-
vání nevhodných položek byly použity tyto meto-
dy. Reliabilita výzkumného nástroje pomocí Cron-
bachovo alpha byla zjišťována po překódování po-
ložek do číselné podoby ve všech 4 částech dotaz-
níku. Cronbachovo alpha by mělo dosahovat mini-
mální hodnoty (α = 0,70), aby byl výzkumný nástroj 
považován za spolehlivý (Nunally, 1978). 
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3. Metodika  

Jedním z cílů výzkumu bylo vytvořit výzkumný ná-
stroj pro měření postojů učitelů k nové aktivizující 
výukové metodě (AVM) učení v pohybu. Následují-
cím cílem bylo vymezit pozitivní a negativní efek-
ty při uplatnění učení v pohybu u zaškolených uči-
telů 1. stupně ZŠ. 

Jedním z dílčích cílů bylo zjistit, zda má délka praxe 
učitele vliv na postoj k uplatnění AVM učení v pohy-
bu. A následně bylo zjistit vztah mezi jednotlivými 
kategoriemi otázek týkajících se učení v pohybu. 

Výzkumné otázky: 

1. Jaký je postoj učitelů k AVM učení v pohybu? 

2. Do jaké míry ovlivňuje délka učitelovy praxe 
využití AVM učení v pohybu? 

3. Existuje vztah mezi jednotlivými postojovými 
kategoriemi týkající se učení v pohybu? 

Výzkumný vzorek tvořilo 29 zaškolených učitelů 
z celého Jihomoravského kraje. Učitelé byli sezná-
meni s touto výukovou metodou v rámci akredito-
vaných seminářů DVPP Učení v pohybu, které orga-
nizuje Centrum pro vzdělávání pedagogů. Ve  výz-
kumném vzorku byly zastoupeny jen ženy, všechny 
uvedly aprobaci na 1. stupeň ZŠ a dále ze  záznamu 
dotazovaných vyplynulo, že v současné době aktiv-
ně vyučují v několika ročnících 1. stupně. Uvedená 
délka praxe učitelek nám umožnila rozdělit je do 
dvou skupin - začínajících pedagogů a na učitele 
s delší pedagogickou praxí. 

Jako výzkumný nástroj byl použit dotazník vlastní 
konstrukce. Dotazník je rozdělen do dvou částí. 
První část tvořili demografické položky (délka peda-
gogické praxe, aprobace pro učitelství na 1.  stupni 
ZŠ, pohlaví a uvedení ročníků, ve kterých peda-
gog vyučuje). Druhá část dotazníku obsahovala 
24 škálovaných položek, přičemž tyto otázky byly 
dále rozděleny do čtyř částí. Jednotlivé části se tý-
kaly postoje učitele k výukové metodě, další se  vzta-
hovala na žáka a samotný proces učení, každá ta-
to část obsahovala 8 položek.  Následující části 
vztahující se k učivu a učebním podmínkám (pro-
středí) zahrnovaly po 4 položkách. Ukázka jedné 
z  položek týkající se skupiny vztahující se k  učiteli 
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Pro použití vhodných statistických metod byly vy-
počítány testy normality (Kolmogorovův-Smirno-
vův test (d = 0,08; p > 0,20) Shapiro-Wilksův test 
(W = 0,98; p = 0,89)) jejichž výsledek povolil využití 
parametrických statistických metod. Distribuce 
odpovědí je zobrazena v grafu 1. Vztah mezi jed-
notlivými položkami a taky mezi jednotlivými kate-
goriemi byl zjišťován pomocí Pearsonova korelač-
ního koeficientu. Z uvedených demografických po-
ložek byla pro analýzy využita jenom délka praxe 
respondentů, byl zjišťován její vliv na úroveň názoru 
učitelů na AVM učení v pohybu pomocí Studentova 
t-testu pro nezávislé výběry, kde délka praxe sloužila 
jako kategorická (nezávislá) proměnná a skóre z pos-
tojové části jako závislá proměnná. 

4. Výsledky analýzy 

První výzkumnou otázkou bylo zjistit jaký je postoj 
učitelů k nové aktivizující výukové metodě (AVM) 
učení v pohybu. Celkové skóre bylo 2,94 (SD = 0,27), 
což indikuje pozitivní postoj k uvedené výukové me-
todě. 

Analýzy vzájemných vztahů mezi položkami ukazují 
silný vztah v náročnosti přípravy učitele na výuku 
učení v pohybu a její samotnou realizací (r = 0,64). 
Obdobně silný vztah byl zjištěn u realizace  učení 
v  pohybu a dostatku metodických zdrojů pro učení 
v pohybu (r = 0,55). 
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Použitý výzkumný nástroj je možné označit za spo-
lehlivý, jeho hodnota byla (α = 0,79). Hodnoty koe-
ficientu Cronbachovo alpha pro jednotlivé katego-
rie se pohybovaly v rozmezí od 0,62 do 0,77. 

Faktorová analýza s Varimax rotací byla použita 
pro eliminování nevhodných položek ve všech 
4 částech výzkumného nástroje. Před použitím 
faktorové analýzy byly aplikovány testy určující 
vhodnost jejího použití, konkrétně se jednalo 
o  Bartlettův test sféricity (x² = 445,32; p <0, 001). 
Hodnota testu určuje vhodnost použití faktorové 
analýzy. Použitím faktorové analýzy byla snaha 
rozdistribuovat položky dotazníku do námi zvole-
ných kategorií. Hodnoty faktorového skóre však 
určily přítomnost jen tří faktorů (tab. 1). Položky 
byly zařazeny do kategorií, když jejích hodnota 
faktorového skóre byla vyšší než 0,40. Do  jed-
notlivých kategorií nebyly zařazeny tři položky, 
dvě z důvodu faktorového skóre nižšího než 0,40 
a jedna sytila více než jeden faktor. 

I přesto, že jsme použili faktorovou analýzu, která 
rozdistribuovala položky do již zmíněného počtu ka-
tegorií a eliminovala uvedené položky, tak jsme se 
rozhodli v analýze používat původní rozdělení skupin. 

Rozdělení položek do skupin bude využito při finál-
ním výzkumu za použití většího výzkumného vzorku. 
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Graf 1. Zobrazení normality dat 
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žák       

6.1 Uplatněním Učení v pohybu se dá zjistit, zda žáci porozuměli učivu? 0,75 0,05 0,23 

6.3 Reagují žáci na Učení v pohybu pozitivně, tj. s nadšením a radostně? 0,68 -0,04 0,11 

6.4 Reagují žáci na Učení v pohybu pasivně nebo negativně? 0,62 -0,15 -0,14 

6.5 Umožňuje žákům Učení v pohybu více komunikace a spolupráce ve skupině? 0,53 0,09 0,11 

6.7 Je Učení v pohybu vhodné pro všechny typy osobnosti žáků? 0,42 0,26 0,02 

6.8 Myslíte si, že Učení v pohybu přináší lepší výsledky učení? 0,52 0,19 0,29 

7.2 Lze aplikovat Učení v pohybu do vyučovací hodiny s výkladem nového učiva? 0,59 0,14 0,12 

7.3 Lze aplikovat Učení v pohybu do vyučovací hodiny s cílem opakovat učivo? 0,65 0,04 -0,17 

prostředí       

6.2 Upevňují si žáci učivo při Učení v pohybu lépe? 0,31 0,59 0,14 

7.1 Myslíte si, že se dá Učení v pohybu využít v každém vyučovacím předmětu? 0,22 0,57 0,25 

8.1 Myslíte si, že Učení v pohybu vyžaduje větší prostor pro pohyb, než nabízí 
klasický prostor ve třídě? 

0,22 0,81 0,20 

8.2 Je při Učení v pohybu ve vyučovací hodině zvýšený hluk? -0,13 0,75 -0,01 

8.3 Ruší atmosféra vzniklá při Učení v pohybu ostatní třídy? -0,06 0,61 0,28 

8.4 Myslíte si, že se Učení v pohybu vyžaduje také jiné oblečení žáků, zvýšený 
pitný režim aj., podobně jako hodiny TV? 

0,15 0,76 -0,25 

učitel    

5.1 Uplatňujete pravidelně Učení v pohybu ve své výuce? 0,12 0,28 0,54 

5.2 Myslíte si, že je pro Vás příprava na vyučovací hodinu s uplatněním Učení 
v pohybu náročnější? 

-0,23 0,16 0,43 

5.4 Při přípravě na vyučovací hodinu s uplatněním Učení v pohybu vycházíte 
především z vlastních nápadů? 

-0,24 -0,30 0,48 

5.5 Máte dostatek metodických a inspirativních zdrojů k Učení v pohybu? 0,12 0,23 0,64 

5.6 Myslíte si, že je pro Vás realizace vyučovací hodiny s uplatněním Učení 
v pohybu náročnější? 

-0,33 0,25 0,75 

5.7 Cítíte se po vyučovací hodině s uplatněním Učení v pohybu více unaven(a) 
než po klasické hodině? 

0,30 0,02 0,52 

6.6 Předpokládáte, že Učení v pohybu vyvolává u žáků i bezděčný spontánní 
pohyb, aktivitu? 

0,30 -0,39 0,65 

    

vlastní číslo 3,36 2,72 1,90 

% rozptylu 13,98 11,35 7,92 

       

5.3 Při přípravě na vyučovací hodinu s uplatněním Učení v pohybu vycházíte 
především z metodických zdrojů a námětů? 

0,11 0,37 0,18 

5.8 Napomohl by při Učení v pohybu asistent či žák ze třídy? -0,08 0,10 0,30 

7.4 Aplikujete Učení v pohybu v každé vyučovací hodině? 0,44 0,40 0,33 

Tabulka 1. Výsledky faktorové analýzy. Čísla položek indikují jejich pořadí v dotazníku. 
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Graf 2. Korelace mezi kategoriemi týkající se žáka a učiva. 

 

V poslední výzkumné otázce byl zjišťován rozdíl v po-
stojích k AVM učení v pohybu s ohledem na délku 
praxe učitelů. Učitelé s délkou praxe nad 10let mají 
pozitivnější postoj (x = 3,00;  SD = 0,28) k dané me-
todě, než učitelé s pedagogickou praxí do 10 let 
(x = 2,83; SD = 0,22). Tento rozdíl byl nesignifikantní 
(t = 1,73; p = 0,10). 

Rozdíly byly zjišťovány i v kategoriích. Ve všech 
kategoriích kromě „prostředí“ měli pozitivnější 
postoje učitelé s praxí delší než 10let (Graf 3), po-
dobně jako při vyhodnocení celkového skóre, roz-
díly ve výsledcích byly nesignifikantní. 

V další části je představena analýza jednotlivých 
položek dotazníku. 

Bylo zjištěno, že většina učitelek ve zkoumaném 
souboru uplatňuje pravidelně ve výuce učení 
v pohybu. Myslí si, že příprava na  vyučovací hodi-
nu s uplatněním učení v pohybu není náročnější, 
vycházejí z metodických zdrojů a námětů a dále čer-
pají především z vlastních nápadů. 

 

Dále bylo zjištěno několik silně pozitivních vzta-
hů v jedné ze skupin výzkumných dat vztahují-
cích se pouze k žákovi. Zde se ukázal silný vztah tý-
kající se porozumění učiva žáků ve vztahu k jeho 
lepšímu upevnění (r = 0,56).  Stejně tak se  objevil 
silný vztah porozumění učiva k umožnění větší ko-
munikace a spolupráce ve skupině (r = 0,57). Pozi-
tivní vztah byl dále zjištěn v porozumění učiva a 
vyvolanému spontánnímu pohybu (r = 0,50), pohy-
bové aktivitě u žáků (r = 0,55). Ve  spojení s dalšími 
položkami dotazníku vztahujícího se k učivu a k žá-
kovi vyplynul v jednotlivých položkách pozitivní 
vztah k porozumění učiva v souvislosti s novým uči-
vem (r =0,55). Pravidelné uplatňování učení v pohy-
bu je v pozitivní spojitosti k aplikaci učení v pohybu 
v každé vyučovací hodině (r = 0,53). Shodně tak 
i využití v každém vyučovacím předmětu a aplikaci 
učení v pohybu do  každé vyučovací hodiny (r = 0,51). 

Následné položky měly silný vztah ve skupině týka-
jící se učebních podmínek (prostředí). Učení v po-
hybu vyžaduje větší prostor pro pohyb, než nabízí 
klasický prostor ve třídě (r = 0,59) v negativním 
vztahu k položce při učení v pohybu je ve vyučovací 
hodině zvýšený hluk (r = - 0,63). 

Dále byl zjištěn pozitivní vztah mezi samotnými sku-
pinami vztahující se k žákům a učivu (r = 0,58). 

Hodnoty korelačního koeficientu mezi ostatními 
kategoriemi jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 žák učivo prostředí 

učitel 0,31 0,42 0,04 

žák  0,58 0,06 

učivo     0,24 

Tabulka 2.  Hodnoty korelačního koeficientu 



5. Závěr 

Cílem výzkumu bylo zjistit postoj učitelů 1. stupně 
ZŠ k AVM učení v pohybu. Z tohoto cíle se odvíjely 
výzkumné otázky, jejichž zodpovězení si vyžadova-
lo použití zejména induktivních statistických me-
tod. Odpovědí na první výzkumnou otázku byl zjiš-
těn pozitivní postoj respondentů k uvedené akti-
vizující výukové metodě (AVM) učení v pohybu. 
Při analyzování vlivu délky praxe na postoj k AVM 
nebyl zjištěn její vliv. Při hledání odpovědi na po-
slední zmíněnou otázku byly zjištěny silné pozitivní 
vztahy mezi položkami výzkumného nástroje. 

Přínos předkládaného příspěvku leží v oblasti vy-
tvoření výzkumného nástroje týkajícího se zjištění 
postojů učitelů k uvedené metodě. Výzkumný ná-
stroj můžeme doporučit a lze ho použít i  v dalších 
předmětech, do kterých je možné aplikovat AVM 
učení v pohybu. Tímto vytvořeným výzkumným ná-
strojem a analýzou dat jsme se  snažili přispět 
k rozvoji a současně také využití ve výzkumu didakti-
ky tělesné výchovy a taky i  ve  výzkumu didaktik 
ostatních předmětů, kde je možné využít nabízené 
statistické metody. 
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Dotazované učitelky si ve většině nemyslí, že je 
pro ně realizace vyučovací hodiny s uplatněním 
učení v pohybu náročnější, a necítí se po této vy-
učovací hodině více unaveny než po klasické ho-
dině, ale shodují se na možnosti, využití pomoci 
od asistenta ve třídě při použití této metody. 

Větší množství učitelek odpovědělo, že uplatně-
ním učením v pohybu se dá zjistit, zda žáci poro-
zuměli učivu a upevnění učiva jde žákům lépe. 
Dále posuzují reakce žáků na učení v pohybu jako 
pozitivní, tj. s nadšením a radostí bez pasivní ne-
bo negativní reakce. 

Stejně tak soudí, že učení v pohybu nabízí více ko-
munikace a spolupráce ve skupině a vyvolává u  žá-
ků i bezděčný spontánní pohyb a aktivitu. Učení v po-
hybu je vhodné pro všechny typy osobnosti žáků a 
většina dotázaných učitelek současně s tím soudí, 
že přináší lepší výsledky učení. Možnost zařazovat 
učení v pohybu do každého vyučovacího předmětu 
včetně výkladu nového učiva a učiva pro opakování 
považují ve větší míře dotazované učitelky. 

Většina dotázaných respondentek aplikuje učení 
v pohybu v každé vyučovací hodině a myslí si, 
že  vyžaduje větší prostor pro pohyb, než nabízí 
klasický prostor ve třídě. Dále usuzují, že je při 
učení v pohybu ve vyučovací hodině zvýšený 
hluk, avšak vzniklá atmosféra neruší ostatní třídy 
a ani není potřeba vyžadovat po žácích jiné oble-
čení či zvýšený pitný režim jako je tomu podobně 
u hodin v tělesné výchově. 

Graf 3. Postoj učitelů s ohledem na jejich délku praxe (NS – nesignifikantní rozdíl). 
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sledovaných problémů a že jejich práce je přínosem 
pro  teorii i  praxi. V krátké zprávě nelze jednotlivé pří-
spěvky analyzovat, proto aspoň uvádíme jejich názvy, 
aby inspirovali i ty, kteří se konference nezúčastnili. 

P. Zlatníček: Kvalita ve vzdělávání – systémový po-
hled, T. Janko: Posuzování kvalit nonverbálních prv-
ků v učebnicích, J. Stejskalíková: Evropa v učebnicích 
dějepisu, M. Jireček: Vývoj výuky dějepisu na zá-
kladních školách, D. Strejčková: Výzkumy mediální 
výchovy, S. Šebestová: Příležitosti k učení jako 
aspekt kvality výuky, M. Doskočilová: Gender ve vý-
uce angličtiny, J. Zerzová: Model interaktivních ko-
munikativních kompetencí, P. Novák: Experiment 
ve výuce fyziky, K. Mrázková: Kartografické doved-
nosti ve výuce zeměpisu. 

Pracovní setkání doktorandů oboru pedagogika svě-
dčí o vědeckém ovzduší, v němž se profilují, i  o pro-
myšlené volbě aktuálních témat, jejichž úspěšné 
řešení může být přínosem k probíhající školské 
reformě. Některé myšlenky i zvolené výzkumné 
přístupy si zasluhují pozornost, proto se o nich 
alespoň stručně zmíníme. 

Ocenit je nutno zejména systémový přístup k sle-
dovaným jevům a úsilí o řešení tak složitého jevu, 
jakým je otázka kvality výuky, a nad to empirický-
mi výzkumnými postupy. Všechny studie se týkají 
aktuálních otázek, kterými žije naše škola. Na vyso-
ké úrovni je též metodologické zabezpečení pro-
jektů, které dává záruku validních závěrů. Kritický 
pohled ovšem nachází prostor pro další růst. Je to 
např. žádoucí záběr po odborné literatuře, která pře-
sahuje úzké zaměření, překonávání izolovaného po-
jetí faktorů se zřetelem k rozhodujícím faktorům, 
formalismus při uplatňování některých konstruktů 
apod. Vysoce pozitivním rysem je však vzájemná 
spolupráce badatelů projevující se v otevřené výmě-
ně názorů v odborných diskusích, jejichž příkladem 
byla i tato konference. 
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K uvedené tematice vystoupilo deset mladých ba-
datelů s krátkými příspěvky s bohatým obsahem, 
v  nich autoři výstižně charakterizovali řešenou 
problematiku a nastínili závěry, ke kterým došli. 
Jde o  specifická témata vztahující se k výzkumné-
mu projektu Nástroje pro monitoring a evaluaci 
kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělá-
vání NAME 2010 řešenému na IVŠV pod vedením 
doc. T. Janíka, dr. Knechta a dr. Najvara. Přes rozma-
nitost témat a rozdílnost přístupů je sjednocuje a 
vzájemně doplňuje ústřední cíl a promyšlená meto-
dologie. Následná diskuse ukázala, že autoři velmi 
dobře zvládli výzkumné techniky, pronikli k  podstatě 
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ření a přínosu sborníku. Výraznou skupinu před-
stavují studie, které mají interdisciplinární teore-
tický nebo empirický charakter, sledují historický 
vývoj nebo současné trendy v rozvoji učitelské 
profese. Sem se například řadí studie o nárocích 
na učitele ve společnosti vědění, o aktuálních pro-
blémech profesionalizace, ale též o nebezpečí nové 
normativity, technologizace a přehnané subjektiviza-
ce projevujících se v učitelské profesi. Podnětné jsou 
teoretické analýzy vztahující se k sebereflexi, sebere-
gulaci a ke kompetencím učitelů, nové pohledy 
na  profesi se otevírají ve statích o  přípravě učitelů 
s  oporou o experimentální metody, o psychosoma-
tické postupy aj. Rozboru jsou podrobeny vztahy 
mezi staršími a mladými učiteli, pozornost se věnuje 
také fenoménu „reflektujícího praktika“. 

Značný počet příspěvků, zejména českých autorek, 
se zabývá problematikou cizojazyčné výuky. Do  stře-
du pozornosti se dostávají také otázky kvality cizo-
jazyčné výuky, žákova osobnostního rozvoje, inter-
kulturní komunikace, ale i otázky ryze odborné, 
např. fonetiky. Zkvalitňováním práce učitelů v ji-
ných vyučovacích předmětech ve srovnání s  cizími 
jazyky se zabývá relativně méně statí, nicméně 
zastoupeny jsou biologie, hudební výchova, těles-
ná výchova a balet. Nové cesty v přípravě učitelů 
představují studie o využití videotechniky, které de-
monstrují možnosti videa v pedagogické diagnostice, 
v jednotlivých fázích přípravy učitelů i  v dalších ob-
lastech edukačních aktivit. Nové cesty se hledají 
také v inovacích pedagogické praxe budoucích uči-
telů. Referuje se např. o modelech školní praxe 
v  Estonsku a v České republice, o  přípravě men-
torů ve Slovinsku, o zaměření práce třídních uči-
telů, o specifice pedagogické praxe učitelů primár-
ní školy, o problémech se sledováním hodnotové 
orientace aj. Pro posílení evropské dimenze vzdě-
lávání jsou přínosné příspěvky, které přibližují kuri-
kula přípravy budoucích učitelů v různých ev-
ropských zemích. 

Přehled hlavních tématických okruhů sborníku 
ukazuje šíři problematiky, kterou učitelská pro-
fese zahrnuje z pohledu svého dalšího rozvoje. 
Jde o  teoretické, empirické, metodologické i prak-
tické otázky, které je třeba zkoumat, ujasňovat, 
řešit a realizovat vzhledem k potřebám nastupující 
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Janík, T.; Knecht, P. (Hrsg., Eds.) New Pathways 
in  the Professional Development of Teachers – 
Neue Wege in der Professionalisierung von Leh-
rer/-inne/n. Wien, Berlin: LIT Verlag, 2010. 

Recenzovaný sborník o nových cestách v profesio-
nálním rozvoji učitelů vyšel jako 7. svazek rakouské 
ediční řadě „Erziehungswissenschaft“. Přináší pří-
spěvky k dané problematice z konference, která 
se  konala ve dnech 15. – 16. 6. 2010 na Pedagogi-
cké fakultě MU v Brně. Konference se zúčastnilo 50 
odborníků z 13 zemí, jednání probíhalo v plénu a 
ve  3 pracovních sekcích, jednacími jazyky byly ang-
ličtina a němčina. Sborník obsahuje texty 24 studií 
v  angličtině a 24 v němčině. 

Editoři sborníku v úvodu uvádějí, že dominantní 
otázkou konference bylo posoudit, jak se v sou-
časnosti zkoumá, rozvíjí a ovlivňuje odborná kvalifi-
kace učitelů, a seznámit odbornou veřejnost s ino-
vativními modely a prostředky učitelské profesio-
nalizace. K těmto otázkám se v úvodních studiích 
vyslovují čtyři autoři, a to s různým zaměřením. 
J.  Mayr (Rakousko) rozvíjí problém výběru a pod-
pory zájemců o učitelské povolání, M. Píšová 
(Česká republika) osvětluje otázku expertnosti uči-
telů, P. Jelemenská (Rakousko) přibližuje čtenářům 
oborově didaktické koučování a J. Kühnis (Švýcar-
sko) se věnuje novým trendům ve vzdělávání uči-
telů tělesné výchovy. Všechny příspěvky sborníku 
přinášejí k ústřední problematice cenné podněty, 
ovšem v různé míře obecnosti a novátorství. 

Studie jsou ve sborníku zařazeny podle jazyka, 
v  němž jsou napsány, ačkoliv na konferenci byly 
předneseny v jedné ze tří sekcí podle svého obsa-
hu. V našem stručném přehledu se přidržíme ob-
sahového členění, poněvadž umožňuje vytvořit 
si  strukturovanější představu o celkovém zamě-
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stále není dostatek kvalitních informačních prame-
nů. Důsledkem toho je nízká úroveň nároků na  zdů-
vodňování (faktického i teoretického) postupů a 
zásahů ve vzdělávacím systému doprovázená ne-
koncepčností, nesystematičností a slabým porozu-
měním pro skutečné problémy vzdělávací praxe. 
Na celém projektu je cenné i to, že se na něm vý-
značnou měrou podíleli doktorandi, přičemž jejich 
pracoviště garantuje kvalitu jejich příspěvků k texto-
vému celku.   

Publikace je rozvržena do tří hlavních částí: I. Kvali-
ta kurikula a výuky: teoretická a metodologická 
východiska, II. Nástroje pro monitoring a evaluaci 
kvality kurikula, III. Nástroje pro monitoring a eva-
luaci kvality výuky.  

První část probírá hlavní pojmy, které tvoří po-
znatkovou, komunikační a metodologickou bázi 
projektu prezentovaného textem publikace. Další 
dvě části se věnují oběma hlavním oblastem kvali-
ty, na něž se publikace zaměřuje: kvalitě kurikula a 
kvalitě výuky. Přísně vzato, i výuka spadá pod po-
jem „kurikulum“, přijmeme-li vícekrát autory při-
pomínaný pojem „realizované kurikulum“, nicmé-
ně rozlišení obou pojmů v názvu kapitol je rozum-
né a přirozené pro běžné užití.  

Postup od širšího kontextu (kvalita celého vzdělá-
vacího systému) přes střední úrovně (kvalita kuri-
kula a školy) až k výchozí rovině – kvalitě výuky – 
dovoluje přinést široké a vzájemně související in-
formace. Autoři mimo jiné konstatují, že zejména 
v dosavadních poznatcích chybí „systematický vý-
zkum kvality, který by šel napříč kurikulem školní-
ho vzdělávání a zohledňoval přitom odlišnosti vy-
plývající ze specifické povahy učiva v různých vyu-
čovacích předmětech (tzv. transdisciplinárně di-
daktické pojetí).“ To je závažná připomínka s ohle-
dem na zřejmý trend vzdělávací politiky u nás i ve svě-
tě, který směřuje k provazování nároků na obsah 
(učivo) s nároky na rozvíjení klíčových kompetencí 
u žáků. Málo se přitom zdůrazňuje, že tato prová-
zanost předpokládá teoretické a empiricko-výz-
kumné zvládnutí problému jak operacionalizovat 
vztahy mezi pojmy nad-oborové (nad-předměto-
vé) a oborové (předmětové) úrovně vzdělávání, jest-
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společností vědění. Rozsah záběru jednotlivých 
studií, které sborník prezentuje, zajisté nevyčer-
pává veškerou problematiku dalšího profesionál-
ního rozvoje učitelské profese, avšak přináší 
zásadní impulsy k intenzívní teoretické, metodolo-
gické i  praxeologické aktivitě v tomto směru. Sbor-
ník je též svědectvím, že hledání nových cest v  pro-
fesionalizaci učitelství překračuje národní hranice a 
stává se aktuálním tématem celoevropského záj-
mu. Sborník by se proto měl stát předmětem stu-
dia jako inspirace pro zkvalitňování výchovně-
vzdělávací práce nejen u nás, nýbrž také v celé 
sjednocující se Evropě. 

 

 

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P. a kol. Nástroje 
pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 
Brno : Paido a Masarykova univerzita, 2010. 

Publikace je zaměřena na problematiku kvality 
školy a kurikula se zaměřením na české vzděláva-
cí prostředí. Autoři uvádějí, že „úsilí o kvalitu [lze] 
chápat jako jeden z trendů evropské vzdělávací 
politiky. Kvalita vzdělávání je jedním ze základ-
ních cílů ve strategických dokumentech o vzdělá-
vání v zahraničí i u nás.“ Přitom však, jak ukazují 
analýzy odborné publikační produkce u nás, „v ak-
tuální fázi kurikulární reformy nejsou k dispozici 
výzkumně založené poznatky o tom, jak (a v jaké 
kvalitě) se  odehrávají procesy vyučování a učení 
(se) ve škole pracující podle kurikula, které si vytvo-
řila. Dalším problémem je neexistence propracova-
né koncepce monitoringu a evaluace vzdělávacího 
systému a adekvátních diagnostických nástrojů.“   

To jsou závažné společenské důvody pro výběr té-
matu publikace, pro její koncepci i podporu ze  stra-
ny Masarykovy univerzity. Autoři v textu věnují po-
zornost instrumentální a metodologické stránce 
výzkumů kvality ve vzdělávání. V této oblasti u nás 
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orientované na vstupy a výstupy. Orientace na pro-
cesy se prosazuje spíše pozvolna a teprve v po-
slední době a souvisí s etablováním nových kon-
cepcí řízení, vedení a správy ve vzdělávání.“ Slabá 
orientace na vzdělávací procesy (společná práce 
učitele se žáky) zřejmě souvisí s obtížemi při jejich 
empiricko-výzkumném uchopení a teoretickém zo-
becňování, protože v této úrovni je nezbytné preciz-
ně propojovat kvalitativní výzkumný přístup s obe-
zřetnými kvantifikacemi prostřednictvím zobecně-
ných indikátorů kvality. Je to nevděčná činnost, 
provázená na počátku vysokými náklady a relativ-
ně málo „akademicky prodejnými“ zisky. Přesto je 
to zřejmě jediný způsob, jak překonávat tzv. „norma-
tivní profesní kurikulum“ („normative professional 
curriculum“), v němž je znalostní příprava oddělena 
od praktického výkonu, které je pro důsledky ve vzdě-
lávací praxi málo účinné a jeho vliv je často jen for-
mální. Jinými slovy, jak reálně napomáhat ke zvyšo-
vání profesionální kvality učitelů v praxi.    

V druhé části publikace, věnované psanému kuri-
kulu, se autoři věnují nástrojům pro monitoring a 
hodnocení kvality kurikula ve smyslu kurikulárních 
textů – učebnic, programů apod. Na počátku jsou 
uvedeny cíle kapitoly, které jsou formulovány 
střízlivě a věcně, s otevřeností k další odborné ko-
munikaci: „…nebylo zatím ambicí autorů jednotli-
vých kapitol přinést nové poznatky týkající se da-
né problematiky. Cílem jednotlivých kapitol bylo 
spíše přispět k hlubšímu metodologickému rozpra-
cování problematiky a rozvinout diskusi o metodo-
logických standardech, které by měly vybrané vý-
zkumy týkající se problematiky kvality kurikula na-
plňovat.“ Tato poznámka se týká zejména problému 
validity a reliability výzkumů, u nichž se předpokládá 
nejenom získání poznatků, ale i jejich přenos do pra-
xe. Standardizace metod se zde musí vyrovnávat 
s vážnou teoreticko-metodologickou otázkou zo-
becňování nad rámec určité vyučovací jednotky, 
aniž by se ztratil ze zřetele ohled k obsahu – učivu.  

Autoři konstatují: „Složitější (komplexnější) učební 
úlohy mají potenciál přesahovat hranice jednotli-
vých oborů a je možné je považovat za nástroje 
k  rozvíjení nejen kompetencí oborových, ale také 
kompetencí mezioborových či nadoborových (klíčo-
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liže obě tyto oblasti spadají nejenom do typově od-
lišných logických úrovní, ale dokonce v současné 
době i do  navzájem oddělených oblastí odborného 
diskurzu. Tato publikace uvedený problém sice 
do hloubky nemůže řešit, ale aspoň jej zřetelně po-
jmenovává a navozuje rámec pro jeho probírání.   

V další podkapitole je pozornost soustředěna 
na  výzkumy v oborech sdružených do obecnějších 
celků víceméně podle modelu vžitého v anglicky 
mluvících zemích (cizí jazyky, matematika a přírodní 
vědy, společenskovědní předměty, tělesná výcho-
va). Třídění je ovlivněno jak tradicí a logikou spo-
lečných znaků jednotlivých oborů, resp. předmě-
tů, tak i dostupností informací z jednotlivých ob-
lastí. Autoři při shrnujícím pohledu na odkazova-
né publikace soudí, že „chybí systematický výzkum 
kvality výuky, který by šel napříč kurikulem školního 
vzdělávání a zohledňoval přitom odlišnosti vyplýva-
jící ze specifické povahy učiva v různých vyučova-
cích předmětech“.  

Poslední podkapitola první části je zaměřena 
na  vlastní téma publikace – monitoring. Nejprve 
odlišuje a rozebírá základní pojmy „monitoring“, 
„evaluace“, „assessment“, poté se hlouběji věnu-
je modelování kompetencí. Autoři zde opět uvá-
dějí informace o zásadních nedostatcích monito-
ringu a evaluace u nás: „Oblast monitoringu 
vzdělávání a zjišťování výsledků vzdělávání jsou 
v  českém školství opomíjenou oblastí. … Monito-
ring a evaluace výsledků vzdělávání je zde redu-
kována na hodnocení výstupů – zejména pro-
střednictvím testování žáků. Hodnocení vstupů, 
zejména evaluaci kurikula je věnována menší po-
zornost, hodnocení procesů zůstává zatím téměř 
zcela stranou pozornosti. Vedle absence empiric-
ky podložených informací o  kvalitě kurikula a výu-
ky, na jejichž základě by bylo možné zdůvodnit 
rozhodnutí vzdělávací politiky, nejsou v mnohých 
případech k dispozici ověřené výzkumné nástro-
je, jež by bylo možné pro toto hodnocení použít.“    

Naopak při pohledu do zahraničí vynikne relativně 
mnohem vyšší systematičnost, zejména s ohledem 
na zkoumání výstupů a vstupů. Nicméně, jak au-
toři konstatují, „…převažují systémy primárně 
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Jisté výtky by bylo možné uvést k určité nesouro-
dosti dílčích kapitol textu, které jsou sice integrovány 
jednotícími a zastřešujícími tématy, ale přece jenom 
bez důsledné návaznosti, která by umožňovala stup-
ňované poznávání, tj. mohutnější přírůstek poznání 
v určitém směru (místy se návaznost nabízí vlastně 
sama, např. ve spojení badatelských snah u vizuali-
zace a v obecnější rovině u  neverbálních prostřed-
ků). Na druhé straně je nutné brát v úvahu, že pro-
blematika monitoringu a evaluace výuky je u nás 
doposud převážně na počátcích a v této pilotní fázi 
potřebuje větší variabilitu témat i  přístupů, z níž by 
bylo možné vybírat nejdůležitější směry bádání. Ten-
to požadavek publikace naplňuje.  

Druhou – a podle mne závažnější – připomínku 
mám k určité metodologické jednobarevnosti pub-
likace. Míním tím pojetí, které se opírá o kvan-
tifikované kategorizace, ale nepokračuje k dalším 
interpretačním rovinám. Kvantifikované kategori-
zace jsou sice i bez hlubšího rozvedení velmi důle-
žité pro zobecňující porozumění zkoumanému 
předmětu, ale omezují se na popisné hromadné 
údaje, nikoliv na utváření kvalitativních struktur 
prostřednictvím určitého obsahu. Proto zpravidla 
neumožňují dost dobře zkoumat a do hloubky ro-
zebírat to hlavní, co je důležité pro práci učitele: 
konstruování obsahu na pomyslném švu mezi uči-
telovým vyučováním a žákovským učením.  

Pro překonávání vzpomenutého omezení by bylo 
vhodné rozebírat „edukační pohyb“ uvnitř kategorie, 
tzn., na příkladech ukazovat, jakým způsobem je 
v rámci dané kategorie uskutečňováno spojení mezi 
vyučováním a učením. Kupř. kategorie „mapa“ ozna-
čuje určitou třídu neverbálních (vizuálních) prostřed-
ků užívaných ve výuce. V závislosti na příslušném 
vzdělávacím oboru (resp. předmětu) se mapa uplat-
ňuje jako prostředek pro konstrukci úloh pro žáky, 
které se odehrávají na různých úrovních kognice, 
psychomotorických dovedností a intersubjektivní 
komunikace. Aby učitel mohl žákům přiblížit funkce 
a smysl map pro různé obory lidské činnosti, musí ho 
zajímat proces konstrukce mapy jako obecného po-
znávacího prostředku,a to proto, aby mohl navrho-
vat různé typy úloh, které navozují, rozvíjejí a prohlu-
bují žákovské učení a poznávání.  
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vých). Úspěšné zvládnutí oborových kompetencí 
je tedy základní podmínkou pro utváření a rozví-
jení kompetencí přesahujících jednotlivé obory.“ 
To je velmi žádoucí, ale zároveň náročný pro-
gram, který od učitelů předpokládá didaktické 
kompetence založené na epistemologické analý-
ze učiva. To znamená analyzovat a didakticky 
zpracovat poznávací a komunikační procesy mezi 
pojmovou strukturou oboru a pozorovanými fe-
nomény z běžné zkušenosti.       

Náměty zastoupené v druhé části lze shrnout 
do  dvou okruhů: prvním jsou mimoverbální slož-
ky učebnic, ve druhém se autoři z různých hledi-
sek věnují kurikulu dějepisu. Kapitoly zde přiná-
šejí užitečná vstupní vymezení základních pojmů, 
seznamují s různými variantami řešení svého té-
matu v jiných odborných publikacích a přinášejí 
návrhy tvorby a ověřování výzkumných, resp. 
monitorovacích, nástrojů.       

Podobně je koncipovaná třetí část, zaměřená 
na  realizované kurikulum – na proces výuky. V úvo-
du je probírána historická geneze zkoumání kvality 
výuky se soustředěním na klíčový pojem „příle-
žitost k učení“ chápaný jako svým způsobem za-
střešující aspekt kvality výuky, především s ohle-
dem na nezbytnou a principiální vazbu vyučování 
a učení.  Další kapitoly této části působí poněkud 
méně uceleně než v předcházejícím textu, přes-
tože tři ze  čtyř jsou věnovány výuce cizího jazy-
ka, nicméně s nápadněji rozrůzněnými předměty 
zkoumání. Stejně jako v předchozí části je zde 
patrná snaha o  jasné charakteristiky klíčových 
pojmů a korektně pojaté metodické přístupy.        

V celkovém pohledu na publikaci vyniká zodpověd-
nost v práci s předcházejícími poznatky v odborné 
literatuře vztahujícími se k tématu, a to zejména 
v literatuře zahraniční. V tom se shodují všichni au-
toři a všechny kapitoly publikace. Dalším pozitivním 
rysem je pozorné zacházení s terminologií: vymezo-
vání hlavních pojmů a jejich vztahů takovým způso-
bem, který umožňuje kvalitní operacionalizaci. To je 
nejlepší východisko pro hodnotnou metodiku empi-
rického zkoumání, pro spojování teoretických kon-
ceptů s výzkumem i  pro spojování teorie s praxí.  
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sledky dotazníkového šetření, které bylo realizová-
no mezi 1 098 respondenty, řediteli a učiteli na 58 
náhodně vybraných gymnáziích v České republice. 

Cílem autorského kolektivu bylo na základě výsled-
ků výzkumu zaměřeného na zavádění reforem, při-
spět k diskusi, která by směřovala k ujasnění si před-
stavy o stavu gymnaziální reformy. Autoři doufají, 
že výsledky této diskuse budou využity při cyklic-
kých revizích kurikula, které by mohly směřovat 
k  jeho optimalizaci založené na výzkumných poznat-
cích (evidence-based curriculum development). 

Výzkumná zpráva je rozdělena do tří částí. V první 
části autoři definovali a kontextuálně uchopili klí-
čové kategorie a bazální témata, se kterými dále 
v  textu operují. Autoři v textu, v kontextu s přede-
šlým a plánovaným výzkumem, čtenářům předloži-
li popis aplikovaného dotazníkového šetření, tvor-
bu dotazníku, výběr respondentů a postupy analý-
zy dat, ve kterých bylo využito moderních infor-
mačních technologií. Ve výzkumu kurikulárních 
reforem lze vymezit celou řadu předmětných ob-
lastí, z nichž autorský kolektiv zvolil tři vysoce ak-
tuální témata, která, dle mého názoru, dobře při-
léhají k reálným problémům učitelů a škol. Těmito 
tématy jsou: akceptace kurikulární reformy, uči-
telovo pojetí kurikula a využití a účinky kurikula. 
Názvy těchto cílových kategorií, tvoří kostru druhé 
části publikace. Její tři kapitoly, které představují 
stěžejní část celé studie, jsou velmi přehledně 
strukturovány. Na uvedení do problému a vymeze-
ní klíčových pojmů navazuje stav poznání ve zkou-
mané oblasti, ve které je uveden cenný přehled 
vybraných zahraničních výzkumů. Následují cíle, 
otázky a metodický postup. Výsledky jsou prezento-
vány ve formě textu, který je doplněn o množství 
tabulek a grafů a transkripci odpovědí učitelů na ote-
vřené otázky, které přinášejí řadu emocionálně pod-
barvených výroků s vysokou vypovídací hodnotou. 
Každá z kapitol je vždy uzavřena shrnutím hlavních 
nálezů a diskusí. Obsah celé studie je syntetizován 
v  rámci třetí části nazvané Shrnutí, diskuse a závěry. 

K jinak velice přehlednému dělení monografie a 
strukturaci názvů kapitol si dovolím vznést malou 
poznámku. Kapitola 2.1 Akceptace kurikulární 
reformy obsahuje podkapitolu 2.1.4 Výsledky, 
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Kategorie „mapa“ i kategorie „funkce vizuálního 
prostředku“ jsou v tomto ohledu výchozí podmín-
kou pro další postup – pro hlubší analýzu vztahů 
mezi různými vzdělávacími úlohami, v nichž se ma-
pa uplatňuje jako edukační prostředek, který je za-
ložen na různých typech pozorování reality, vizuali-
zace a symbolizace, geometrizace a matematizace 
zjištěných faktů ve spojení se zpřesňováním komu-
nikace atp. Teprve na této úrovni didaktické analý-
zy se mohou pro učitele zhodnotit „hromadně“ 
kvantifikované kategorie, avšak ne dříve. Pokud se 
tak nestane, zůstává poznání na úrovni zajímavé 
sice pro akademickou sféru, ale míjející se s praxí.   

Domnívám se, že v dalších postupech je třeba po-
kračovat dál „za“ úroveň kategorizace směrem ke 
zkoumání konstrukce obsahů prostřednictvím úloh 
pro žáky, a to na zmiňovaném „švu“ mezi vyučová-
ním a učením. Jde o doplnění metodického pole 
o  další rozměr… V celkovém pohledu publikaci po-
suzuji jako velmi potřebné, užitečné a korektně 
zpracované dílo, které závažným způsobem dopl-
ňuje mezery v dosavadní odborné produkci u nás.  

 

 

Janík, T. a kol.  Kurikulární reforma na gymnázi-
ích - výsledky dotazníkového šetření. Výzkumná 
zpráva. Praha : VUP, 2010. 

Recenzovaná publikace nesoucí název Kurikulární 
reforma na gymnáziích - výsledky dotazníkového 
šetření je v pořadí druhým výstupem z projektu 
Kvalitní škola, který je v rámci výzkumu Kuriku-
lum G realizován ve spolupráci Výzkumného 
ústavu pedagogického v Praze a Institutu výzku-
mu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Ma-
sarykovy univerzity. V návaznosti na předchozí 
titul Kurikulární reforma na gymnáziích v rozho-
vorech s koordinátory pilotních a partnerských 
škol (Janík a kol., 2010) jsou zde představeny vý-
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Na výzkumu Kvalitní škola, jehož prvním výstupem 
je publikace Kurikulární reforma na gymnáziích 
v rozhovorech s koordinátory pilotních a partner-
ských škol, spolupracují Výzkumný ústav pedago-
gický v Praze a Institut školního vzdělávání Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity. Výzkumná 
zpráva, jejímž editorem je Tomáš Janík, přináší od-
povědi na otázky spojené s impleentací kurikulární 
reformy do školní praxe. Gymnázia vytvořila své 
školní vzdělávací programy a začínají podle nich 
pracovat. Jaké změny zavedení tohoto kurikulární-
ho dokumentu školám, respektive učitelům a je-
jich žákům přineslo? 

Výzkumná zpráva je rozčleněna do čtyř kapitol. 
V první je čtenář obeznámen s kurikulární refor-
mou, s jejím průběhem, s reakcemi, které vyvolá-
vá. Autoři shrnují a kriticky hodnotí dosavadní vý-
zkumy věnované zavádění kurikula do praxe a 
upozorňují na absenci komplexního výzkumu, kte-
rý by umožňoval zobecnění a náhled na danou 
problematiku v širších teoretických souvislostech. 
Rovněž jsou v úvodní kapitole komentovány postu-
py, jimiž se výzkumníci vyrovnávají s chybějící strate-
gií při zavádění reformy: „Vzhledem k tomu, že na po-
čátku kurikulární reformy nebyl k dispozici materiál, 
který by představil postup jejího zavádění (tzv. imple-
mentační plán), pokoušíme se tento postup sestavit 
zpětně. Na základě analýzy Výročních zpráv o stavu 
a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky rekon-
struujeme ´příběh tvorby a ověřování rámcového 
vzdělávacího programu pro gymnázia.´“ (s. 13) 

V kapitole druhé autoři komentují složitou situaci 
v oblasti terminologie a navrhují vlastní terminolo-
gické řešení, vycházející z prací J. Průchy. Pracují 
se dvěma zastřešujícími pojmy: kurikulární procesy 
(u nichž dále rozlišují tvorbu, implementaci, reali-
zaci, osvojení a revizi kurikula, resp. kurikulárního 
dokumentu) a formy existence kurikula (zde dále 
operují s rozlišením projektované kurikulum, imple-
mentované kurikulum, realizované a dosažené ku-
rikulum). Dále nás zevrubně seznamují s projekt-
em, s jeho koncepcí, metodologií výzkumu a de-
tailně pak i s realizací řízených rozhovorů, jež byly 
využity jako základní metoda sběru dat. Řešitelský 
tým poukazuje na metodologické problémy prame-
nící z nesouladu mezi poptávkou zadavatele (MŠMT) 
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která je opět rozdělena na podkapitoly čtvrté 
úrovně. Na toto místo (úroveň) je zařazena podka-
pitola se shodným názvem jako kapitola 2.1 
(2.1.4.4 Akceptace kurikulární reformy), která při-
náší výsledky dotazníkového šetření právě na téma 
(ne)akceptace kurikulární reformy. Čtenář se tak 
může ptát, zda výzkum provedený ve zbývajících 
pěti kapitolách stejné úrovně jako kapitola 2.1.4.4 
se k (ne)akceptaci kurikulární reformy vztahuje pří-
mo či přináší jen zpřesňující, kontextové informace. 

Přínos studie vidím v několika směrech. Především 
je nutné zdůraznit, že je součástí komplexního vý-
zkumu. Ve vazbě na předcházející a navazující fáze 
výzkumu tak přináší hluboký vhled do zkoumané 
problematiky. Kvalita a přínos recenzované studie 
je vysoká z hlediska aktuálnosti, naléhavosti a sna-
hy o propojení teorie s praxí. Je třeba také vyzdvih-
nout dobře popsanou metodiku, formální úpravu, 
přehlednou a logickou strukturu, terminologickou 
erudovanost atd. 

Celkově hodnotím studii Kurikulární reforma na  gym-
náziích - výsledky dotazníkového šetření jako velmi 
přínosnou, metodicky dobře propracovanou a ob-
sahově i formálně kvalitně zpracovanou. Domní-
vám se, že pro odborníky zabývající se vzděláváním, 
ředitele a učitele, pracovníky školské správy a ad-
ministrativy a akademické pracovníky a studenty 
pedagogiky a učitelství, bude společně s ostatními 
publikačními výstupy výzkumu Kvalitní škola tvořit 
významnou oporu v diskusi týkající se optimalizace 
kurikula a školství v České republice. 

 

 
 
Janík, T. (ed.) Kurikulární reforma na gymnáziích 
v rozhovorech s koordinátory pilotních a part-
nerských škol Praha: Výzkumný ústav pedago-
gický, 2010.  
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do rukou). Zjištění, že problémy, s nimiž se potýká, 
nejsou ojedinělé, náhled na celou problematiku v šir-
ším teoretickém rámci a uvědomění si souvislostí, 
které možná zůstaly přehlédnuty, stejně jako 
odpověď na otázku, co dál – to jsou informace, 
jež, podle mého názoru, koordinátoři mnohdy po-
strádají. Že výzkumné nálezy důkladně prostudují 
i  kompetentní zástupci MŠMT a vzdělavatelé učite-
lů, ještě lépe pak sami budoucí učitelé – v to ne-
zbývá než doufat. Nedostatečná propojenost těchto 
na  sobě závislých složek vzdělávacího systému byla 
diskutována i v samotnému výzkumu a jak všichni 
tušíme, bez funkčních vazeb mezi těmito instituce-
mi se realizace kurikulární reformy neobejde. 

Některé výzkumné nálezy potvrdily mé vlastní 
(koordinátorské) zkušenosti s tvorbou a zavádě-
ním školního vzdělávacího programu na (nepilot-
ním) gymnáziu. Například vtipnou hyperbolou 
vyjádřená (a v textu několikrát opakovaná) oba-
va, že žák (třeba ten, který změní školu) „uslyší 
šestkrát žížalu,“ je ukázkou stále přetrvávajícího 
„boje o  učivo“ a současně neporozumění proble-
matice žákovských kompetencí. Neboť opustí-li 
absolvent školu vybaven všemi klíčovými kompe-
tencemi (což je cílem gymnaziálního vzdělávání), 
dozajista bude irelevantní, zda při osvojování 
těchto kompetencí žížala byla přítomna, či nikoli.  
Větší pozornost si zaslouží hledání odpovědi na otázku 
Jak měřit kompetence? Jak hodnotit, zda to, co  peda-
gogové ve  svých ŠVP stanovili jako očekávané výstu-
py, žáci skutečně zvládají? Při kterých činnostech 
lze míru osvojení kompetencí sledovat? Jak ji zachy-
tit? Autoři výzkumu v této souvislosti zmiňují schő-
novský důraz na  reflexi – systematickou a odborně 
vedenou. Dalším navrhovaným řešením je rozbor 
tzv. situačních typů (s. 126), díky němuž mohou uči-
telé rozpoznávat a hodnotit kompetence svých žáků. 

Katalogy maturitních požadavků versus RVP G. Koor-
dinátoři upozorňovali na vzájemnou nekomplemen-
tárnost těchto dvou kurikulárních dokumentů. 
Je  složité hledat kompromis mezi pojetím přípravy 
absolventa podle nově nastaveného školního vzdělá-
vacího programu, který je v souladu s RVP G zamě-
řen na rozvoj žákovských kompetencí, a katalogem 
maturitních požadavků, jehož obsah u některých 
předmětů vyvolává obavy, že žák může být u  státní 
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po evaluačním výzkumu a skutečným stavem, 
který neumožňoval tento typ výzkumu realizovat 
(chybějící formulace cílů kurikulární reformy, popis 
stavu před spuštěním reformy apod.). 

Nejobsáhlejší je kapitola třetí, v níž nalezneme 
výsledky šetření, rozdělené do devíti podkapitol: 
Implementace kurikulární reformy, Podpora re-
formy, Kurikulární reforma a možnosti rozvoje a 
profilace školy, Učitel a kurikulum: k personálním 
faktorům reformy, Kurikulární vlivy na tvorbu 
školního vzdělávacího programu, Realizace vzdě-
lávacího obsahu ve výuce a klíčové kompetence, 
Školní vzdělávací program a realizace výuky, Eva-
luace a její význam v kurikulární reformě. Některé 
z výsledků budou dále komentovány podrobněji. 

Čtvrtá kapitola shrnuje výzkumné nálezy devíti vý-
še zmiňovaných tematických okruhů. Přehledné 
členění studie, včetně seznamu zkratek a stručných 
informací o členech výzkumného týmu přispívá 
k dobré orientaci v textu. 

Za zmínku stojí úroveň stylistická a jazyková. 
Až na drobné výjimky [ne zcela vhodné neolo-
gismy úkorně (s. 130), zahloubení (s. 48), překlep 
hodnotící zprávy (s. 43) a chyby ve vazbách 
v potají (s. 86) a na s. 50 nejspíše tím namísto nej-
spíše proto], jež lze považovat za přehlédnutí ja-
zykového korektora, je celý text napsán s citem 
pro jazyk, čtivě, jasně a srozumitelně. 

Jak autoři předesílají: „studie se obrací na ředitele 
a učitele gymnázií, dále na pracovníky školské ad-
ministrativy, akademické pracovníky působící na fa-
kultách připravující učitele a v neposlední řadě 
také na studenty pedagogiky a učitelských studij-
ních programů.“(s. 8) Jsem přesvědčena, že  přede-
vším druhá kapitola – věnovaná metodologii vý-
zkumu – bude inspirativní pro pedagogy-výzkum-
níky. Kvalitativní výzkumy často narážejí na řa-
du metodologických potíží a tato recenzovaná 
publikace pro ně může být cenným zdrojem 
informací, jak se s těmito omezeními vypořádat, 
aniž by byla snížena důvěryhodnost výzkumu.  

A nejpravděpodobnější čtenář? Předpokládám, 
že  se jím stane koordinátor ŠVP (ovšem dostane-
li se mu tato publikace či elektronický odkaz na ni 
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recenzi Pedagogické encyklopedie Dominik Dvo-
řák. Přítel nás podporuje a snaží se pomoci, ten kri-
tický navíc realitu nepřikrašluje, rozšiřuje a prohlu-
buje náš (mnohdy) jednostranný a povrchní po-
hled na věc. Tato publikace dokazuje, že řešitelský 
tým svému záměru dostál. 

 

 

Vlček, P.; Janík, T. Vliv školských reforem na tvorbu 
kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolko-
vé republice Německo a Spojených státech americ-
kých. Brno : Paido, 2010. 

Publikace si klade za cíl analyzovat a porovnat ku-
rikulum tělesné výchovy ve třech vybraných ze-
mích – v České republice, Německu a ve Spojených 
státech amerických. V souběžné komparativní linii 
se u sledovaných zemí opírá o analýzu historického 
kontextu vývoje školní tělesné výchovy, školských 
systémů a jejich reforem a aktuálního pojetí školního 
tělocviku v kurikulárních dokumentech. Tomu odpo-
vídá vymezení cílů i dobře konstruovaná struktura 
textu. Autoři v úvodu studie definovali a kontextu-
álně uchopili klíčové kategorie a bazální témata, 
se kterými dále v textu operují. Sympatické také je, 
že je čtenářům kromě jasně vymezených cílových 
kategorií prezentován popis použitých metod a pří-
stupů k řešení. Následující čtyři kapitoly, stěžejní část 
celé studie, jsou velmi přehledně strukturovány, při-
čemž jsou vždy uzavřeny shrnutím a diskusí. Obsah 
celé studie je na pěti závěrečných stranách synteti-
zován v Závěru. Text uzavírá přehled literatury (více 
než dvě stovky titulů), seznamy obrázků a tabulek, 
věcný rejstřík a vizitky obou autorů. 

Publikaci považuji za velmi zdařilou a svým způso-
bem mimořádnou v několika směrech. Jednak je 
předmětem řešeného tématu klíčová oborově di-
daktická oblast, a to komparace obsahového pojetí 
výuky předmětu, reprezentované projektovaným 
kurikulem. Oborově didaktická témata byla v obec-
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maturity znevýhodněn pouhou skutečností, že právě 
jeho učitel neprobral „jedno“ konkrétní učivo. Jakko-
li to zní absurdně, předpoklad učitelů, že podobná 
situace může i při jejich nejlepší snaze nastat, přetr-
vává i  přesto, že  v  nové verzi katalogů „byla zohled-
něna skutečnost, že na některých středních školách 
jsou již ověřovány rámcové vzdělávací programy.“ 

Jak na autoevaluaci? Tuto otázku si byli nuceni 
klást na všech sledovaných gymnáziích. Jejich odpo-
vědi byly často skeptické, komentovaly nedostateč-
ně formulovaná kritéria kvality školy, přístup České 
školní inspekce. Na jednom z dotazovaných gymná-
zií použili metaforu, s níž se ztotožňuji: „…evaluace 
na škole je jedním z podstatných nástrojů pro to, 
aby škola byla zdravá.“ (s. 133) A dodávám: právě 
hledání vlastních kritérií, podle nichž se bude 
na  škole evaluovat, sama cesta k jejich nalezení je 
procesem ozdravným. O náročnosti toho proce-
su,  při němž je žádoucí spolupráce celého pedago-
gického kolektivu, se myslím není třeba zmiňovat. 

Nebezpečí formálního přístupu k reformě. Podpo-
ra a smysluplná kontrola (jak zvenčí, tak ze strany 
vedení školy) implementace reformy se jeví jako 
nutnost. Riziko, že školní vzdělávací programy 
zůstanou na dně pomyslného šuplíku, stále hrozí. 
Jak autoři v závěru studie konstatují: „…na pilot-
ních školách se setkáváme s příznivějšími postoji 
ke kurikulární reformě. Není tedy divu, že tato pub-
likace přináší bilanci převážně pozitivní. O  tom, 
jaká je situace na ostatních gymnáziích však ne-
vypovídá téměř nic.“ Bude proto zajímavé sledo-
vat, k jakým zjištěním výzkumníci projektu Kvalit-
ní škola dospějí při realizaci následujících vý-
zkumných modulů. Výzkumný modul 2: Dotazníko-
vé šetření bude zaměřen na koordinátory a učitele 
reprezentativního vzorku gymnázií (tedy nikoli jen 
pilotních) a bude zkoumat odlišnosti mezi učiteli 
různých předmětů, Výzkumný modul 3: Případové 
studie bude studovat kurikulární artefakty i proces 
jejich vzniku a Výzkumný modul 4: Videostudie bu-
de analyzovat videozáznamy vyučovacích hodin 
pořizované v rámci virtuálních hospitací. 

Sami autoři vymezili svůj výzkumný postoj spoje-
ním „kritický přítel reformy“. Po takovémto přístu-
pu výzkumníků ke kurikulární reformě volá ve  své 
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nů, se kterými je autory vhodně a užitečně v  textu 
nakládáno. Nemělo by ani zapadnout, že nejen 
metodika práce je formálně velmi dobře popsána, 
ale že studie je také příkladně metodicky uchope-
na, přehledně a logicky strukturována, diskutován 
je terminologický aparát atd., takže publikace mů-
že sloužit i jako určitý vzor pro komparativní studii, 
resp. k realizaci prací obdobně obsahově zaměře-
ných nebo metodicky koncipovaných. 

V celkovém pohledu hodnotím publikaci jako vel-
mi přínosnou, metodicky dobře propracovanou a 
obsahově i formálně kvalitně zpracovanou. Do-
mnívám se, že obohatí fond české komparativní 
pedagogické literatury. 

 

 

Najvar, P.  Raná výuka cizích jazyků v České repub-
lice na konci 20. století. Brno: Paido, 2010.  

Monografie Petra Najvara je věnována problematice 
rané výuky cizích jazyků, přičemž je pevně zakotvena 
v kontextu probíhající kurikulární reformy v České 
republice. Tento kontext je pregnantně popsán již 
v samotném úvodu (stav cizojazyčné výuky na čes-
kých školách, zoufalý nedostatek kvalifikovaných 
učitelů cizích jazyků, kroky, které v této situaci pod-
niká MŠMT ČR, tj. zejména snižování věkové hranice 
zahájení výuky cizích jazyků atd.). Monografie sledu-
je cíl shrnout argumenty uváděné na podporu i proti 
rané výuce cizích jazyků a analyzovat jejich opodstat-
něnost pro český systém vzdělávání na konci 20. sto-
letí na základě současného stavu teoretického po-
znání v dané oblasti i vlastního – byť dílčího - empi-
rického šetření. O aktuálnosti problematiky není po-
chyb. Kniha je významným příspěvkem k probíhající 
diskusi (bohužel mnohem méně široké, než daná 
problematika zasluhuje), který na rozdíl od politic-
kých argumentů přináší informovaný a  erudovaný 
pohled  člena odborné komunity. 
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né komparativní rovině u nás zatím spíše jen spo-
radicky zkoumána, nedostatečně zpracovávána a 
rozvíjena. Ještě významněji to platí o kurikulech 
výchov, která bývají nejen z  akademických pozic 
podceňována, ale i ve školní praxi chápána spíše 
jako marginální. Domnívám se proto, že studie při-
náší v tomto smyslu nové, objevné a má do jisté 
míry průkopnickou povahu. Téma je vysoce aktuál-
ní, naléhavost textu zdůrazňuje např. polemika 
autorů ke koncipování RVP u nás aj. 

Dále považuji za přínosné, že je zkoumán jev pe-
dagogické reality v důkladně propracovaném 
multidisciplinárním pojetí. Komparativní tema-
tika kinantropologie tak dále nejen zasahuje, 
ale prokazatelně využívá a opírá se např. o oblast 
dějin pedagogiky, resp. školských systémů, vzdě-
lávací politiky, didaktiky aj. To považuji za vědec-
ky správné a komparativně přínosné, neboť se 
tak podařilo zkoumaný jev, tedy kurikulum těles-
né výchovy, popsat komplexně a pochopit přísně 
kontextuálně. Cenné je v této souvislosti spolu-
autorství dvou expertů s rozdílným odborným 
zaměřením. Tato autorská spolupráce bezesporu 
napomohla kvalitě a text obohatila, přitom niko-
liv na úkor jeho konzistentnosti. 

Kvalitu a přínos posuzované publikace, jak výše 
konkretizuji, tedy hodnotím velmi vysoce z hle-
diska aktuálnosti, naléhavosti i pragmatického 
vyústění. Stejně tak ji velmi příznivě oceňuji po 
stránce koncepční, metodické, formální. Dovolím 
si ale vznést jednu kritickou připomínku týkající 
se výběru srovnávaných zemí. Stejně jako autoři 
publikace se domnívám, že je ku škodě, že do 
komparativní studie nebyla také zařazena skandi-
návská „škola“, přesněji Švédsko, jako odlišný 
prototypický model, který ve střední Evropě, 
resp. v kurikulu školní tělesné výchovy středoev-
ropských zemí zanechal bezesporu výrazné stopy. 
Představitel tohoto tělovýchovného systému mi 
proto mezi vybranými zeměmi chybí. Autoři si 
však tento fakt uvědomují a podávají pochopitel-
né vysvětlení pro volbu srovnávaných zemí. 

Publikace se vzhledem k mezioborovému tématu 
a vymezeným cílům opírá o dostatečně širokou a 
relevantní databázi českých a zahraničních prame-
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v dané oblasti ve sjednocující se Evropě (tedy i 
u  nás), poukazuje na dominanci politických tlaků a 
laických mýtů v programových dokumentech Rady 
Evropy, Evropské komise, v médiích i jinde a na na-
prosté opomíjení názorů odborné komunity.  

Třetí kapitola je fundovanou analýzou tohoto tren-
du v rámci probíhající kurikulární reformy v České 
republice, která v dobíhajících vzdělávacích pro-
gramech (a jejich vývoji v čase) i v nastupujícím 
Rámcovém vzdělávacím programu identifikuje celou 
řadu neuralgických bodů; ty jsou bohužel ve větší 
či  menší míře reflektovány i tzv. podpůrnými pro-
jekty (CLIL, Jazyková propedeutika). Na základě 
této analýzy autor dovozuje, že fundamentální 
podmínky pro případnou efektivitu zavádění rané 
výuky cizích jazyků (formulované v předchozím 
textu) nejsou zajištěny – názor, se kterým se bohu-
žel nelze než ztotožnit.  

Čtvrtá kapitola monografie představuje vlastní pří-
spěvek autora k rozšíření současného stavu pozná-
ní v dané oblasti: empirické šetření, které bylo rea-
lizováno za účelem ověření platnosti závěrů for-
mulovaných v předchozím textu. Na jeho počátku 
tudíž stojí výzkumná otázka: Umí žáci 8. ročníku 
základní školy, kteří se učí angličtinu od raného 
věku, lépe anglicky než žáci, kteří se učí od 4. roční-
ku? Autor uplatnil byl smíšený metodologický po-
stup, cílem kvantitativní fáze bylo prozkoumat 
vztah mezi přítomností rané výuky anglického ja-
zyka v jazykovém životopise žáka a úrovní komuni-
kativní kompetence v 8. ročníku základní školy, 
cílem následné kvalitativní fáze pak osvětlení někte-
rých dalších jevů a souvislostí spojených s jazykovým 
životopisem žáka, zvláště získání hlubšího vhledu 
do současných postojů k učení se anglického jazyka, 
přesněji do jejich motivace jak vnitřní, tak vnější. 
V první fázi sloužil jako nástroj sběru dat didaktický 
test a dotazník, ve  druhé fázi pak rozhovor (indivi-
duální / skupinový). Jasná a přehledná prezentace 
získaných dat s využitím odpovídajících grafických 
znázornění, jejich logická interpretace a uvážlivá for-
mulace závěrů představují přínos pro stav teoretic-
kého poznání zejména z hlediska specifického kon-
textu – rané výuky jazyků v České republice; doufej-
me, že bude rovněž přínosem pro společenskou pra-
xi, což již samozřejmě není v moci autora.       
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První kapitola monografie je teoreticko-přehledo-
vou studií zaměřenou na problematiku rané výu-
ky cizích jazyků. Autor upozorňuje na odlišné 
uchopení této problematiky v anglosaském a ev-
ropském kontinentálním pojetí. Po stručném pře-
hledu vybraných přístupů a názorů na ranou výu-
ku cizích jazyků v jejich vývoji do konce 19. století 
následuje jádrová část teoretické diskuse, analý-
za současného stavu poznání jako výsledek vývo-
je ve  století  20., zejména v jeho druhé polovině. 
Uvedeny jsou nejvlivnější teoretické koncepce, 
které byly formulovány jak na základě výsledků 
empirických šetření jevu, tak teoretických úvah, 
tj. zejména hypotéza kritického období (rozpra-
covaná na základě neurolingvistických, afektiv-
ních, kognitivních i antropologických argumentů) 
a teorie univerzální gramatiky Noama Chomské-
ho. V dalších subkapitolách jsou analyzována zjiš-
tění (a názory), které se týkají rozdílů mezi vý-
sledky procesů učení se / osvojování cizího jazyka 
u dětí a dospělých; výsledná ´matrice´, či lépe její 
zásadní bloky, pak představují kombinaci obou 
proměnných: věku i formálního / přirozeného 
prostředí, v němž tyto procesy probíhají. Okrajo-
vě jsou zmíněny i ve své době a prostředí velmi 
populární a oceňované programy (velmi) rané 
výuky cizích jazyků, FLES a tzv. ´immersion´ pro-
gramy. Na základě kritického přístupu ke zdrojům 
pak autor formuluje vlastní stanovisko. 

Zvláštní pozornost  je oprávněně věnována výslov-
nosti jako de facto jediné komponentě komunikač-
ní kompetence (resp. její – dle Bachmana – organi-
zační složky), pro kterou se hypotéza kritického ob-
dobí jeví jako potvrzená, tedy u níž se raná výuka 
cizího jazyka je podstatnou podmínkou dosažení 
autentické podoby (úrovně rodilého mluvčího).  

V závěrečném shrnutí jsou mimo jiné zahrnuty 
i  názory na podmínky nezbytné pro případný úspěch 
rané výuky cizích jazyků. Nicméně zcela jasně vyplý-
vá, že přibližně v 80. letech 20. století byla empiric-
kým výzkumem otázka o efektivitě rané výuky ci-
zích jazyků zodpovězena spíše negativně (či v nej-
lepším případě bylo její zodpovězení odloženo).  

Na tomto základě pak ve druhé kapitole autor pl-
ným právem negativně hodnotí současnou situaci 
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Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU ve  spo-
lupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické spo-
lečnosti si vás dovolují pozvat  na přednášku 
 

 prof. PhDr. Petera Gavory, CSc. 
 

Validizace slovenské verze dotazníku TES 
(Teacher Efficacy Scale) pro učitele 

 
Přednáška se uskuteční ve středu 8. 12. 2010 
ve  13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. 
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Publikaci tedy rozhodně lze zařadit k těm, které při-
nášejí mnohé podněty pro výše uvedené účely. Zá-
roveň je vhodná i pro budoucí učitele cizích jazyků 
během jejich pregraduální přípravy i pro učitele 
z praxe v rámci jejich dalšího vzdělávání. 

 

 
Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU ve spo-
lupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické 
společnosti si vás dovolují pozvat  na  přednášku 
 

doc. Mgr. Miroslava Dopity, Ph.D. 
 

Sociální výzkumy a politika: 
teoretici a výzkumníci / politici a praktici 

 
Přednáška se uskuteční ve středu 24. 11. 2010 
ve  13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. 
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