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ABSTRAKT 

Jako nedostatek české demokracie můžeme vnímat slabou občanskou společnost. Jedna 

z možností jejího rozvoje tkví ve výchově k občanství praktikované v rámci povinné školní 

docházky. Právě na téma občanství se zaměřuje tato práce: pomocí kvalitativního 

výzkumu se snaží zjistit, jak pojem chápou učitelé vybrané základní školy, k čemu se snaží 

žáky v této oblasti vést a jakou formou. Práce si neklade za cíl zmapovat stav výchovy 

k občanství v České republice, na to svým rozsahem nestačí, cílem je však odhalit, jak 

mohou učitelé na danou oblast nahlížet, jestli jsou ve svém náhledu jednotní a jak se 

jejich názory mají k poznatkům, které přináší odborná literatura. Závěry vypovídají o tom, 

že zkoumaná škola je na poměrně vysoké úrovni, přesto však výchova k občanství ani její 

cíle nejsou pedagogy vnímány jednotně a komplexně a stejně tak znalosti žáků jsou velmi 

různorodé. To může být vysvětleno faktem, že v  oblasti výchovy k občanství dlouhodobě 

chybí jednotná koncepce a s velkou pravděpodobností i vzdělávací příležitosti pro rozvoj 

profesních dovedností pedagogů. Do budoucna by tedy bylo dobré zaměřit se jednak na 

možnost rozvoje jednotné koncepce, jednak na obsah profesní přípravy budoucích 

učitelů. 

KLÍČOVÁ SLOVA:  

občanství, výchova k občanství, občanská výchova, občanská nauka, výchova 

demokratického občana, občanská společnost, občan, nestátní neziskové organizace, 

demokracie 
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ABSTRACT IN ENGLISH 

“Citizenship – Theoretical Bases and Teaching Practice” 

Weak civil society can be seen as a possible drawback of Czech democracy. One of the 

possible ways of building it is citizenship education provided within the compulsory 

school system.  Citizenship is also the main subject of this work, which uses qualitative 

research methods to find out how the concept of “citizenship” is understood by teachers 

at a selected primary school,  what information they provide to pupils on this subject and 

how. Since the scope of the paper would be insufficient, it does not intend to map the 

state of citizenship education in the Czech Republic: its aim is to find out how teachers 

approach the subject and whether their opinions coincide, and to compare their views 

with the information contained in literature. The results of the work show that the 

selected school is at a comparatively high level; however, the teachers' attitudes to 

citizenship education and its aims lack consistency and comprehensiveness and, also, the 

pupils' knowledge highly varies. This can be due to the fact that citizenship education has 

long been in need of an integrated approach and, very probably, also training 

opportunities for teachers that would help them develop their professional skills. In 

future, it would be good to focus both on the development of an integrated approach and 

on the content of the professional training of future teachers. 

KEYWORDS 

citizenship, citizenship education, civic education, civics, education of democratic citizens, 

civil society, citizen, NGOs, democracy 
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1. ÚVOD 

Demokracie není ničím samozřejmým, naopak, aby byla, je třeba o ni pečovat. Takovou 

péči může představovat zájem lidí o veřejné záležitosti, přijetí odpovědnosti za směřování 

společnosti či uplatňování demokratických hodnot v každodenním životě. Principy, které 

spadají do oblasti péče o demokratickou společnost, může shrnovat koncept občanství – 

vyjadřuje, co starost o demokracii obnáší, co musíme dělat a umět, abychom ji dokázali 

udržet a rozvíjet. Přestože se tento pojem může jevit v oblasti fungování demokracie jako 

klíčový, není běžně vnímán ve svém celistvém významu a konkrétně v České republice je 

obvykle chápán jen jako výraz formální příslušnosti ke státu.  

Zájem o problematiku občanství ve mně vzbuzuje právě stav současné české společnosti. 

Nedávno realizovaný výzkum občanské výchovy International Civic and Citizenship 

Education Study 2009 ukázal, že čeští žáci mají v mezinárodním srovnání v občanské 

výchově mírně nadprůměrné znalosti, z hlediska občanských dovedností a postojů jsou 

však výrazně pod průměrem: vykazují nízkou důvěru v politiku a její instituce, což je 

provázeno i nízkou úrovní jejich schopností se do občanské a politické sféry účinně 

zapojit. (Soukup, 2010) Žijeme sice v demokratické společnosti, občané však jen zřídka 

projevují touhu a ochotu se na vládě podílet, přivádět k odpovědnosti své představitele a 

přejímat osobní odpovědnost za směřování společenství, jehož jsou součástí. Tento stav je 

pochopitelný, neboť zapojit se do veřejného života vyžaduje od občana spoustu jeho času 

a energie, nemluvě o potřebných dovednostech. Co mě osobně pálí, je tedy otázka, jak to 

udělat, abychom jakožto občané byli ochotní a schopní postarat se o svou obec, o svou 

zem, jak to udělat, abychom si tuto péči vzali za svou, jinými slovy, jak to udělat, abychom 

se stali kompetentními odpovědnými občany. A to je otázka, která mě v této práci přivádí 

jednak k pojmu občanství jako takovému, jednak k možnostem rozvoje občanských 

dovedností a občansky odpovědných postojů. Nejprve se zde tedy snažím uchopit a 

předvést pojem občanství v jeho plné šíři a následně nahlédnout na možnosti výchovy 

k občanství v rámci povinné školní docházky. 

Specifikem této práce je, že výzkumná část vznikla jako samostatná studie v rámci 

rozsáhlejšího projektu realizovaného na Katedře studií občanské společnosti FHS UK 

v roce 2010, a teprve zpětně byla doplněna o část teoretickou. Jedná se o kvalitativní 
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výzkum, který si klade za cíl zmapovat, jak učitelé jedné základní školy chápou pojem 

občanství, k čemu chtějí žáky v této oblasti vést a jakým způsobem ve škole výchova 

k občanství probíhá. Odpovědi na tyto otázky jsem nacházela pomocí rozhovorů, jež jsem 

vedla s devíti učitelkami a učiteli, kteří se podílí na výuce v jedné třídě osmého ročníku. 

Pohled na občanství jsem zjišťovala i u žáků této třídy, kde jsem tak činila pomocí 

dotazníku s otevřenými otázkami. Mým cílem bylo pochopit i to, jaká atmosféra ve škole 

panuje jednak z pohledu učitelů, jednak z pohledu žáků, neboť se ukazuje, že samotná 

kultura školy je ve výchově k občanství klíčová. K tomu jsem zvolila nástroj zvaný „Škála 

kultury školy“ autorů Higgins a Sadh (1997), který sestává z dotazníku, jejž jsem předložila 

jak učitelům, tak i žákům.  

Teoretická část pak představuje jakýsi odrazový můstek pro srovnání toho, co je mezi 

odbornou veřejností z hlediska občanství a výchovy k němu chápáno jako žádoucí, s tím, 

jak s daným tématem pracují učitelé na konkrétní škole. Celkově má podložit výzkumnou 

část jistým znalostním základem, který může pomoci porozumět zkoumané problematice 

v celé její šíři. Za tímto účelem jsem čerpala především z literatury zahraniční, neboť se 

ukázalo, že české odborné literatury k tématu je k dispozici jen omezené množství, 

zabývající se spíše základními poznatky, než hlubším propracováním tématu. Teoretická 

část tak jednak umožňuje pochopit, co fenomén občanství představuje pro současnou 

společnost, jednak objasňuje, jakými způsoby dnes můžeme v rámci povinné školní 

docházky občanské dovednosti a občansky odpovědné postoje efektivně rozvíjet.  

Tematika občanství a výchovy k němu je zajímavá jednak z hlediska rozvoje občanské 

společnosti v České republice, jednak z hlediska českého školství. V průběhu výzkumu a 

vyhodnocování dat bylo velmi zajímavé sledovat, jak se pohledy na občanství, výchovu 

k němu a uskutečňování této výchovy liší v závislosti na názorech jednotlivých 

respondentů a jak se výsledky výzkumu mají k teoretickému základu, který vyrůstá ze 

studia literatury. Ve svém výsledku tato práce představuje z hlediska zkoumání 

občanských postojů a výchovy k občanství jen jehlu v kupce sena, avšak vidím jako 

podstatné se touto problematikou zabývat a snažit se hledat odpovědi na další otázky, 

které výsledky takového zkoumání vznášejí.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Cílem teoretické části je připravit půdu pro zhodnocení výzkumných otázek. A protože se 

výzkum věnuje tématice občanství a cílům i způsobům výuky výchovy k občanství, věnuje 

se těmto tématům i část teoretická: představuje jakousi základnu možných náhledů na 

dané oblasti, přičemž v části výzkumné se projeví, jak se k této široké škále témat mají 

náhledy učitelů. Protože v českém prostředí vzniklo dosud jen malé množství odborných 

publikací, byla za tímto účelem použita zejména současná zahraniční literatura, neboť 

v zahraničí na toto téma vzniklo v posledních letech množství studií, byla realizována řada 

výzkumů a téma je tedy oproti českému prostředí propracované více do hloubky. Pro 

orientaci v problematice je tedy nejprve předložen přehled možných náhledů na 

občanství uplatňovaných v české i zahraniční odborné literatuře. Tento přehled 

představuje jakousi základnu pro přemýšlení o možných cílech výchovy k občanství. Další 

podkapitola se věnuje možným způsobům výuky výchovy k občanství, které současní 

autoři shledávají jako efektivní, protože část výzkumná se zabývá i metodami, které 

učitelé využívají. K utvoření celistvého obrazu výchovy k občanství přispívá i pojednání o 

vývoji této oblasti na našem území od 18. století do současnosti. Jako významný aktér na 

poli výchovy k občanství se ukázaly i neziskové organizace, neboť právě ty pomáhají 

školám zavádět inovace a vzdělávat pedagogy a školy s nimi v hojné míře spolupracují. 

Z toho důvodu je zde zmíněna i spolupráce škol s těmito organizacemi a uveden je i 

seznam organizací, které se této oblasti věnují.  

Celá teoretická část má sloužit jako jakási základna pro lepší uchopení problematiky, které 

se věnuje část výzkumná – napomáhá pochopit pojem občanství a ucelit představu o 

výchově k občanství, současně umožňuje zhodnotit náhledy učitelů na tento fenomén a 

jejich představy o cílech a způsobech výuky výchovy k občanství. 

2.1. OBČANSTVÍ 

Abychom se mohli zabývat cíli a metodami výchovy k občanství, je dobré si nejprve 

ujasnit, co vlastně může občanství představovat. V současné literatuře nacházíme celou 

řadu různých náhledů na občanství, které se sice prolínají, nicméně liší se ve více i méně 

podstatných aspektech. Cílem této kapitoly je na tyto rozličné složky občanství upozornit 
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a umožnit čtenáři lepší orientaci napříč různými významy tohoto pojmu. Za tímto účelem 

autorka rozčlenila různé aspekty občanství do čtyř kategorií podle určitých znaků. Pro 

dokreslení obrazu předložila i jinou možnou kategorizaci, která vznikla v prostředí 

Spojených států amerických. V závěru je zhodnoceno, jak je pojem vnímán v různých 

evropských státech a jaký je jeho význam v České republice.  

2.1.1. VÝZNAMY POJMU 

Pojem občanství může být chápán několika různými způsoby, přičemž každé pojetí 

akcentuje jeho jiné složky a na životě společnosti se pak odráží to, jaký přístup uplatňují 

její členové. Markantní je rozdíl mezi občanstvím vnímaným jako legální status (formální 

příslušnost ke státu) a občanstvím jakožto formou identity jedince (občanství jako něco, 

skrze co se mohu identifikovat s určitou skupinou). Vnímáme-li občanství nejen v jeho 

formální rovině, dostáváme se k dalším jeho složkám. Jako významná je vnímána nutnost 

pocitu odpovědnosti občana za jeho vlastní život i za život komunity, ve které žije. Tato 

odpovědnost jej pak přivádí k zájmu o veřejný život a chuti se na tomto životě nějak 

podílet, zapojit se do činnosti místní či globální komunity, angažovat se. Jiné pojetí 

zdůrazňuje složku morálky a dobrého vycházení s dalšími lidmi – občan je zde ten, kdo 

uznává jisté morální zásady a uplatňuje je v každodenním životě. V multikulturní dimenzi 

je pojem občanství výrazně spojen s respektem vůči univerzálním hodnotám, jako je 

rovnost či spravedlnost – v univerzálních hodnotách totiž můžeme najít jednotu i přesto, 

že jsme v mnoha aspektech odlišní. Důležitý je zde tedy respekt vůči jinakosti, chuť chápat 

rozmanitost jako zdroj obohacení a schopnost identifikovat se na vícero úrovních (lokální, 

globální). 

Na následujících řádcích jsou tyto náhledy vysvětleny detailněji. 

OBČANSTVÍ - LEGÁLNÍ STATUS NEBO IDENTITA? 

Pokud vnímáme pojem občanství jako legální status, hovoříme o příslušnosti ke státu a o 

občanských právech a povinnostech. Pokud jej ale vnímáme jako určitou formu identity, 

je řeč o pocitu přináležitosti k určitému společenství, občanských ctnostech, o hodnotách, 

odpovědnosti a angažovanosti občana v komunitě. (Hyun, 2007) Občanství v obecné 

definici dává občanům status individua v politickém celku, uděluje jim identitu, sestavuje 

soubor hodnot pro danou politickou jednotku, nese s sebou určitou míru participace 
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v procesu politického života a s tím spojenou znalost a užívání práva a zákonů (Abowitz, 

Harnish, 2006). Můžeme shrnout, že všechny přístupy k občanství uvedené na 

následujících řádcích pojmu připisují tyto charakteristiky, protože čistě jako legální status 

není v literatuře občanství vnímáno. Tato pojetí se nicméně liší v dalších aspektech. Je 

tedy zajímavé sledovat, jakým směrem se tyto významy mohou vyvíjet a jaké to má 

důsledky. 

OBČANSTVÍ JAKOŽTO ANGAŽOVANOST V MÍSTNÍ KOMUNITĚ 

V politické tradici počínaje řeckou polis a římskou republikou, představovalo občanství 

především prostor pro angažování občana ve veřejných záležitostech; občan měl své slovo 

ve veřejné debatě a ovlivňoval tvorbu zákonů a rozhodnutí obce. V období středověku 

byla tato tradice přerušena a navázali na ni až myslitelé renesanční, po nich osvícenští a 

drží se jí i soudobí političtí teoretikové. Demokratické ideály současného státu směřují 

k rozšiřování tohoto veřejného prostoru na širší populaci (právo a povinnost participovat 

nemá být výsadou vysoce vzdělaných či majetných), cílem je, aby se procesu vládnutí 

účastnilo co nejvíce lidí. (QCA, 1998) 

Joel Westheimer a Joseph Kahne (2004) došli v tomto ohledu k popisu tří typů občana: 

osobně odpovědný občan, angažovaný občan a občan orientovaný na spravedlnost, 

přičemž každý z nich má určité charakteristiky, které jsou více či méně vhodné pro život 

v demokracii. Osobně odpovědný občan se chová v rámci své komunity odpovědně - 

pracuje a platí daně, dodržuje zákony, recykluje a daruje krev. V čase krize je ochotný 

poskytnout pomocnou ruku jakožto dobrovolník. Angažovaný občan je aktivním členem 

své komunity a podílí se na jejím rozvoji, zajišťuje pomoc pro ty, kteří ji potřebují, 

podporuje ekonomický rozvoj a zasazuje se o čisté životní prostředí. Ví, jak fungují vládní 

organizace, a zná strategie pro uskutečnění kolektivních akcí. Občan orientovaný na 

spravedlnost je schopen kriticky zhodnotit sociální, ekonomické a politické uspořádání a 

nahlížet na příčiny problémů, které z tohoto uspořádání vyrůstají. Vyhledává 

nespravedlnost a snaží se vypořádat s jednotlivými případy. Zná demokratická sociální 

hnutí a ví, jak uskutečnit systémovou změnu. Z hlediska života v demokratickém 

uspořádání by se ideálně měly v člověku protínat všechny tyto aspekty.  
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Joel Westheimer (2008) později poukazuje na to, že demokratické občanství neznamená 

vždy totéž jako morální občanství. Morální občanství představuje nutnost pomáhat 

bližním, třídit odpad, chodit včas do práce. Je cílem jak demokratických, tak i 

nedemokratických režimů. Demokratické občanství, které vyžaduje, aby byli občané 

orientovaní na participaci a sociální spravedlnost, je výsadou demokratických společností. 

MORÁLKA A MEZILIDSKÉ VZTAHY  

Will Kymlicka (2001) používá v souvislosti s občanstvím i termín „civility“, což v doslovném 

překladu může znamenat „zdvořilost, uctivost“. Odkazuje zde na mezilidské vztahy, které 

jsou podstatné jak ve společenství lidí, kteří jsou si blízcí, tak i ve společnosti, kde se 

vzájemně neznáme. I ve styku s lidmi, kteří jsou nám cizí (k nimž dochází v moderní 

společnosti nejčastěji), se cítíme lépe, když s ostatními vřele a přátelsky vycházíme a 

stejného zacházení se dostává nám. Odkazuje zde tedy na propojení občanství s nutností 

společně dobře vycházet, neboť to vede k vyšší kvalitě života ve společnosti, přestože to 

není vyžadováno žádnou zákonnou normou.  

Významný je pak rozdíl mezi občanem a „slušným člověkem“. (Power, Power, 2008) 

Ústřední otázkou je, zda se člověk identifikuje s místní komunitou, či s globálním lidským 

společenstvím. Člověk, který se cítí vsazen jen do místní komunity, cítí odpovědnost za 

tuto komunitu a morálně se orientuje směrem ke druhým lidem. Nemusí pak ale nutně 

cítit potřebu respektovat ty, kteří jsou kulturně odlišní, uznávat univerzální platnost 

lidských práv a přijímat odpovědnost za globální procesy. Toto má zásadní dopad na jeho 

míru a formu občanské angažovanosti, která se u člověka identifikovaného s místní 

komunitou omezuje jen na tuto komunitu. Politicky zapojený člověk musí dle autorů vidět 

sebe sama nejen ve vztahu k blízkým lidem, ale také ve vztahu ke společnosti a globální 

komunitě – odpovědný občan usiluje o globální (nikoli jen lokální) spravedlnost a blaho. 

Podle autorů problém zapojení spočívá v porozumění sobě samému a ve vývoji identity. 

To implikuje určité důsledky v oblasti výchovy k občanství. Budování identity, jejíž součástí 

je i zájem na pomoci těm, kteří jsou mimo okruh mých blízkých, je v současné době 

výzvou. Vedle citlivosti vůči potřebám druhých musí mladí lidé také chápat politické 

uspořádání a svou odpovědnost jakožto demokratických občanů. Občanství vyžaduje péči 

o společnost.  
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RESPEKT K UNIVERZÁLNÍM HODNOTÁM 

Tento pohled rozvíjí v jeho multikulturní dimenzi i autorka Martha C. Nussbaum (1997). 

Významnou charakteristikou občana je jeho schopnost respektu k diverzitě, protože 

multikulturní prostředí má být chápáno jako zdroj bohatství, ze kterého můžeme čerpat 

všichni, nikoli tedy jako zdroj neřešitelných problémů, což je častá tendence lidí žijících 

v multikulturní společnosti. Otázkou je, jakým způsobem na toto prostředí a na tento 

náhled mladé lidi nejlépe připravit. 

Odborník na problematiku diverzity James A. Banks (2007) zdůrazňuje, že občan 

v současném světě má mít znalosti, postoje a dovednosti, které mu umožní fungovat 

v rámci jeho kulturní komunity stejně jako za hranicemi jeho kultury. Měl by být schopný 

a ochotný participovat na rozvoji občanské kultury v rámci státu, a stejně tak i na rozvoji 

globální komunity. Tmelem mezi odlišnými jednotlivci zde jsou univerzálně uznatelné 

hodnoty jako rovnost a spravedlnost. Pouze pokud je občanská kultura transformována 

způsobem, který reflektuje a dává hlas rozličným etnickým, rasovým, jazykovým a 

náboženským komunitám, které ji utvářejí, bude vnímána jako legitimní všemi občany. 

Teprve tehdy mohou občané rozvíjet sdílené názory na stát a jeho ideály. Výchova k 

občanství má tedy studentům pomoci identifikovat se s jejich kulturní komunitou, stejně 

jako se státem a dále rozvinout jejich identifikaci na úrovni globální a prohloubit 

porozumění jejich role v oblasti světové komunity. 

OBČANSTVÍ JAKO VÍCEVRSTEVNÝ POJEM 

Jak vidíme, občanství je skutečně mnohovrstevný pojem – nelze jej odbýt jednoduchou 

definicí, pokud jej chceme pochopit v jeho plné šíři. Důležitou roli zde obecně hrají pojmy 

jako odpovědnost, angažovanost, participace, hodnoty, respekt, spolupráce a další. 

Analýza shrnutá na následujících řádcích vypovídá o tom, že i když budeme občanství 

vnímat ve všech jeho zmíněných dimenzích, nejsme u konce, naopak, dál se můžeme 

zamýšlet nad tím, jak mohou lidé své občanské povinnosti a svá práva vnímat, a jaké to 

může mít dopady na společnost, ve které žijí. 
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2.1.2. JINÝ POHLED 

Sedm různých přístupů k občanství identifikovali ve Spojených státech amerických autoři 

Kathleen Abowitz a Jason Harnish (2006) na základě diskursivní analýzy tisku1. Zaměřovali 

se při tom na hodnoty uznávané danou komunitou a na dopady, jaké má její počínání na 

zbytek společnosti. 

V pojetí, které nazvali jako republikánské, je občanství vnímáno jako služba jedné politické 

komunitě, přičemž tato komunita je dána na základě původu (národnosti). Občanství je 

zde tedy výrazně spojeno s nacionalismem a tradicí. Důležitá je zde participace členů na 

aktivitách vlády. Existuje zde ale jasné rozlišení toho, kdo je členem komunity a kdo 

potenciálním nepřítelem, a proto je z občanských aktivit vyloučen každý, kdo není (a 

nemůže být) legitimním členem. V liberálním pojetí je naopak důležitá svoboda a právo 

jednotlivce utvářet, revidovat a vyvíjet vlastní definici dobrého života v rámci určitých 

podmínek. Důležitý je zde respekt k právům druhých. Není zde kladen důraz na autoritu, 

ale na samostatné kritické myšlení, na schopnost vyjednávat a najít konsenzus. Pravdou 

ale je, že ne každý se zde dostane takříkajíc ke slovu. Na to reagují 4 přístupy kritické 

k liberálnímu a republikánskému pojetí občanství, a to přístup feministický, kulturně 

občanský, přístup rekonstrukcionistů a přístup homosexuální komunity. Všechny vyrůstají 

z exkluze, diskriminace na základě pohlaví, kultury, etnicity, národnosti, rasy, sexuální 

orientace či příslušnosti k socioekonomické třídě. Vnášejí tak do popředí otázky členství, 

identity a angažovanosti. Ceněné jsou zde kolektivní způsoby jednání a právo být odlišný, 

neboť odlišnosti nás obohacují. Přístup odkazuje na sociální spravedlnost a boj za ní, 

občanskou aktivitu a výchovu k ní. Občanství není chápáno jako status, členství a stabilní 

identita, nýbrž jako předvedení občanské odvahy a ochoty riskovat představit nové 

myšlenky. 

Poslední, internacionální pojetí, sahá za hranice národního státu a zaměřuje se tak na 

místní, národní i mezinárodní komunity. Občan je ten, kdo se ztotožňuje primárně nikoli 

s národním státem, ale se společenstvími, která se formují vně hranic národních států – 

v mezinárodních organizacích, nevládních často neziskových organizacích. Členství není 

stabilní součástí jednotlivce, nýbrž je proměnlivé. Občan si pak cení politických a 

sociálních rozhodnutí, která berou v potaz jak místní, tak i globální kontext a dopady, a je 

                                                      
1
 Jedná se o rozbor článků vydaných mezi lety 1990 a 2003. 
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aktivní jak v místních asociacích a vládě, tak i v globálních aliancích. Významné hodnoty se 

shodují se stoickými ideály rovnosti, soucitu, demokracie, universalismu a humanismu. 

Výchova k občanství založená na přináležitosti k národnímu státu z pohledu tohoto 

přístupu vyrostla z mylného předpokladu, že demokracie je efektivně realizována v rámci 

národního státu, jeho vliv a autorita však byl redukován globalizací. Tím, že tento přístup 

vyzdvihuje homogenitu lidské rasy (naše běžné potřeby jako výživa, bezpečný domov, 

voda, práce, zdravotní péče) spíše než heterogenitu kulturních identit, zpochybňuje 

tradiční pojetí občanské přináležitosti a identity.  

Abowitz a Harnish (2006) dochází k závěru, že pojetí občanství inspirované osvícenstvím 

(zastupuje jej republikánský a liberální přístup soustředící se na občanské povinnosti a 

jednotu dané komunity či státu) dominuje nad více kritickým pojetím, které se objevilo 

v poslední době. Pojetí zástupců hnutí feminismu, homosexuálů a rekonstrukcionistů, 

která jsou spíše inspirována antickými ideály kosmopolitismu a internacionalismu, jsou do 

jisté míry výsledkem nenaplněných republikánských a liberálních příslibů, které formovaly 

nové formy pocitu identity a členství.  

Vidíme, že každé pojetí akcentuje jiné hodnoty, avšak v žádném není občanství vnímáno 

čistě jako formální příslušnost ke státu, všechny zcela automaticky počítají s tím, že 

občanství je vyjádřením jakési identity a hodnot sdílených určitou komunitou a 

participace členů na vládě je spíše samozřejmostí, neboť všichni chápou osud svého 

společenství jako výsledek společného úsilí. V následujících odstavcích se podíváme na 

definice pojmu „občanství“ v různých národních jazycích evropských zemí, abychom 

nahlédli, jestli v evropských státech převládá pojetí občanství jako identity nebo jako 

legálního statusu, popřípadě jaké další znaky se zde vyskytují. 

2.1.3. OBČANSTVÍ NAPŘÍČ EVROPSKÝMI STÁTY 

Přehled národních výrazů pro občanství v jednotlivých evropských zemích spolu s 

vysvětlením jejich významů2 předkládá Informační síť o vzdělávání v Evropě Eurydice. 

(Eurydice, 2005a) Z přehledu je patrné, že definování pojmu se výrazně liší i napříč 

různými evropskými státy. Ve většině evropských zemí je občanství vymezeno obecně 

určitými právy a povinnostmi. Často se hovoří o právním vztahu, nebo o příslušnosti 

                                                      
2 

Přehled citujeme v příloze č. 1  
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občana ke státu (například Estonsko, Finsko, Maďarsko, Španělsko). Méně často je řeč o 

občanství jakožto o identitě (Dánsko). Některé definice přímo zahrnují a tím zdůrazňují 

participaci občana na politickém rozhodování, jeho angažovanost na různých rovinách, 

odpovědnost za život ve společnosti, ve které žije, i otevřenost a respekt vůči jiným 

skupinám (například francouzsky i holandsky hovořící část Belgie, Litva, Portugalsko). Mezi 

různými definicemi najdeme i zmínku o věrnosti národu a loajálnosti vůči státu (Irsko). 

Někde je občanství definováno jako „vnímavost“ vůči politickému, hospodářskému, 

sociálnímu a kulturnímu životu ve společnosti (holandsky hovořící část Belgie). Definice 

občanství v některých případech přímo odráží historický vývoj dané společnosti: v zemích, 

kde se již delší dobu střetávají různé kultury, je součástí definice občanství respekt a 

otevřenost vůči jinakosti (Belgie). V jiných případech jsou definice občanství velmi 

podobné i v rámci zemí, které prošly jiným historickým vývojem: občanství primárně jako 

právní vztah (příslušnost ke státu) pozorujeme jak v zemích bývalého sovětského svazu, 

tak i v zemích s dlouhou demokratickou tradicí. Česká republika se tomuto vymezení 

nevymyká, občanství je definováno primárně jako „právní vztah mezi občanem a státem, 

z něhož vyplívají i občanská práva a povinnosti“. (Eurydice, 2005a: 66) Vezmeme-li 

v úvahu, že výchova k občanství je součástí kurikula základního vzdělávání, je patrné, že 

takto obecně stanovená definice není dostačující. 

2.1.4. OBČANSTVÍ A VÝCHOVA K NĚMU  

Kapitola pojednávající o významu občanství ukazuje, že se jedná o poměrně 

problematický pojem – předkládá celou škálu pohledů, přičemž některé berou úvahu jen 

vybrané aspekty konceptu, jiné představují komplexnější pojetí; ukazuje, co vše si 

můžeme pod tímto slovem představit a také fakt, že přístup k občanství se může lišit stát 

od státu. Definice platná v České republice hovoří o právním vztahu, právech a 

povinnostech, což jednoznačně odkazuje na fakt, že občanství je v obecné rovině 

vymezeno spíše jakožto formální příslušnost ke státu, než jako forma identity. 

V oficiálních dokumentech přesné vymezení cílů výchovy k občanství nenajdeme, a proto 

je dobré se jimi zabývat. Z uvedeného přehledu je také patrné, že ne o všech významech 

pojmu je možné ve spojitosti s výchovou k občanství uvažovat.  

Pojetí občanství, které je dle autorky realizovatelné v rámci výchovy k občanství na 

školách, plodné pro rozvoj demokratických společností a současně je v souladu s českými 
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kurikulárními dokumenty, se shoduje s charakteristikou občanství britské organizace 

podporující rozvoj občanských dovedností Citizenship Foundation, která shrnuje jeho 

reálnou úlohu v dnešní společnosti následovně: „Občanství představuje možnost hrát ve 

společnosti aktivní roli. Z hlediska občanství je podstatné, jak spolu v rámci určité 

komunity vycházíme, ať už na úrovni lokální, nebo globální. Důležité zde je to, aby všichni 

měli určité povědomí o hlavních pilířích demokratické společnosti, tedy o politice, 

ekonomice a právním systému, a aby byli schopní se do těchto struktur zapojit a čelit 

hrozbám i příležitostem, které jsou jejich součástí.“3 (Citizenship Foundation, 2010) Je 

patrné, že v tomto pojetí občanství jsou zastoupeny obě jeho složky, legální status i 

identita, stejně jako respekt k diverzitě a Kymlickův pojem „civility“. Podstatná se jeví i 

gramotnost občana, tedy schopnost orientovat se v prostředí, a jeho angažovanost, 

neboli schopnost a ochota se do něj efektivně zapojit. Cílem výchovy k občanství může být 

na základě tohoto pojetí rozvoj dovednosti efektivně se zapojovat do veřejného života, 

schopnosti přejímat odpovědnost za směřování společnosti, jejímž jsem členem, i 

získávání znalostí o fungování a mechanismech demokratické společnosti. Na výchovu 

k občanství se konkrétněji zaměřuje následující kapitola. 

2.2. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Hodnoty jako je demokracie, svoboda, spravedlnost a rovnost nejsou ve společnosti 

samozřejmostí, naopak, ve společenstvích, kde jsou uznávány, za ně lidé dlouho bojovali; 

zároveň je však stále snadné je opomíjet či zneužívat. To platí zejména tam, kde panuje 

nízká důvěra v politické představitele a ekonomická situace je nestabilní. Nejúčinnější 

cestou, jak bránit tyto hodnoty je rozvíjet společnost dobře informovaných, vzdělaných 

občanů, kteří mají odvahu a chuť hrát aktivní roli, zpochybňovat nespravedlnost a 

iniciovat změny – tedy ve společnosti občanů, kde všichni rozumí svým právům a 

povinnostem a kde jsou všichni schopni a ochotni být aktivním hráčem. (Citizenship 

Foundation, 2010)  

                                                      
3
 Přeloženo autorkou z originálu: “Citizenship is about taking an active part in society.  It is about how we 

live together in our communities and about how we ‘get on' locally, nationally and globally.  It is about 
ensuring that everyone has the knowledge and skills to understand, engage with and challenge the main 
pillars of our democratic society - politics, the economy and the law.” (Citizenship Foundation, 2010) 
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Jak ale můžeme rozvoj společnosti politicky gramotných a odpovědných občanů 

podporovat? Občanské dovednosti a občansky odpovědné postoje mohou být rozvíjeny 

v rodině, v institucích občanské společnosti a intenzivně také ve školním prostředí 

(Kymlicka, 2001; Pol, 2006; Banks, 2007; Oser, Veugelers, 2008). Na prostředí školy a 

školní kurikulum se soustředí i programy Evropské unie a Rady Evropy, což dokládá řada 

publikací vydaných v průběhu posledních 15 let (Council of Europe, 1999; Standing 

Conference, 2000; Council of Europe, 2002; Kerr, Losito, 2004; Council of Europe, 2010). 

Z těchto důvodů se následující kapitola věnuje výchově k občanství jako takové. Předkládá 

možná vysvětlení nárůstu zájmu o tuto oblast, ke kterému došlo v průběhu posledních 

dvaceti let, a konkrétně se pak zabývá cíli, tématy a metodami výchovy k občanství, což 

jsou oblasti, jimž se z pohledu praxe věnuje část výzkumná. Představuje tak určitý základ 

pro pozdější zhodnocení metod a cílů výuky výchovy k občanství u dotazovaných 

pedagogů. Aby si čtenář mohl utvořit představu, na jakou tradici dnešním počínáním 

pedagogové navazují, pojednává tato kapitola i o počátcích a vývoji výchovy k občanství 

na našem území a hovoří i o současném významném partnerovi škol při zavádění inovací 

ve vzdělávání – nestátních neziskových organizacích.  

2.2.1. POZNÁMKA K TERMINOLOGII 

Protože v oblasti výchovy k občanství panuje značná nekonzistentnost v užívání pojmů, 

považuje autorka za důležité v rámci této práce pojmy vyjasnit, a to zejména s ohledem 

na terminologii vztahující se k výuce na základních školách. 

Pojmy občanská výchova, občanská nauka a výchova k občanství chápe odborná i laická 

veřejnost jednak jako vyučovací předmět, jednak v daleko obecnější rovině jako obsah a 

cíle tohoto předmětu. (Staněk, 2007) Před zavedením reformy základního školství byly 

často užívány jako synonyma. V současných kurikulárních dokumentech termínem 

Výchova k občanství rozumíme vzdělávací obor vzdělávací oblasti Člověk a společnost. 

Výchova demokratického občana je průřezovým tématem. Název samotných předmětů je 

plně v kompetencích školy, a proto se ve školách můžeme setkávat se všemi výše 

zmíněnými pojmy i dalšími variacemi. (VÚP, 2007b) V diskusi o tomto tématu se však 

můžeme setkat i s dalšími označeními jako například „občanské vzdělávání“ a podobně. 

Tato práce se drží označení „výchova k občanství“, a to jak ve spojení se školním 
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prostředím, tak i ve spojení s mimoškolním vzděláváním, nebo například vzděláváním 

dospělých, i když o těchto oblastech explicitně nepojednává. Pod tímto pojmem se tedy 

neskýtá jen označení oboru stanoveného v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání. Pokud bude řeč výhradně o vzdělávací oboru, bude mít spojení 

podobu názvu „Výchova k občanství“. 

2.2.2. NÁRŮST ZÁJMU O VÝCHOVU K OBČANSTVÍ 

Nárůst zájmu o výchovu k občanství v posledních dvaceti letech je pozoruhodný. Protože 

se jedná i o hlavní téma této práce, považuje autorka za důležité uvést některé příčiny 

tohoto rozmachu. David Kerr, profesor na University of London pojmenovává několik 

hlavních příčin nárůstu zájmu o výchovu k občanství v Evropě. Jednou z příčin je 

demokratický deficit evropských států, který se projevuje nízkou účastí ve volbách a 

obecně malým zájmem na tom, podílet se na aktivitách místní komunity a dalších 

dobrovolných aktivitách. Jmenuje také pád sovětského režimu ve střední a východní 

Evropě, který představuje velkou výzvu: měli bychom účinně nahradit staré režimy 

strukturami demokratickými, které ze své podstaty ke své existenci potřebují aktivní 

angažované občany. Ve výchově k občanství  vidí také příležitost, jež lidem umožní lépe se 

vyrovnávat s problémy, které s sebou přináší soužití v globalizovaném světě 

(s problematikou diverzity, inkluze, kulturních a sociálních rozdílů). V neposlední řadě ke 

zvýšení zájmu o tuto oblast vedlo také rozšíření Evropské unie, kdy se zrodila myšlenka 

potřeby vybudovat Evropu pro 21. století – soudržnou a spravedlivou společnost se silným 

ekonomickým potenciálem a vzdělanou základnou pracovních sil. (Kerr, 2008) 

Rostoucí zájem o výchovu k občanství doprovází i rostoucí úsilí o zavádění demokracie do 

škol a rozvoj žákovské participace. Ted Huddleston (2007) definuje tři kategorie důvodů 

rozmachu žákovské participace, přičemž každá staví na jiném základě: normativním, 

instrumentálním a vzdělávacím. Normativní důvody jsou často zakotveny v legislativě. 

Staví na existenci a ochraně dětských a lidských práv. Student zde může být chápán 

jakožto občan, který má svá práva a povinnosti, a škola má povinnost poskytnout mu 

prostor pro to, aby se s nimi naučil zacházet. Jiná forma normativního odůvodnění staví 

na hodnotě respektu: studenti mají být ceněni jako individuality, spíše než jako ti, kdo 

mají určitá práva. Instrumentální nebo také pragmatická odůvodnění vyzdvihují přínosy 

studentské participace pro školu i širší společnost. Pohled studentů může být prospěšný 
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při rozhodování o vzdělávacím plánu či o politice vzdělávání. Vzdělávací pohled se 

soustředí zejména na vliv, jaký má studentská participace na studenta samotného, jakým 

způsobem jej rozvíjí. Participace přináší řadu vzdělávacích výsledků, mezi něž patří i 

osobnostní rozvoj (podporuje pozitivní sebehodnocení a povzbuzuje v jedinci osobní i 

kolektivní odpovědnost). To je přímo spojeno s výchovou k občanství – studentská 

participace je jedním z nejpřínosnějších způsobů učení o demokracii. (Huddleston, 2007) 

Fritz Oser a Wiel  Veugelers (2008) představují ještě sociální a interpersonální rozměr 

potřeby participace, a to nejen té žákovské. Hovoří o tom, že „zapojit se“ (get involved) 

znamená stát se lidskou bytostí prostřednictvím činností, které člověk dělá pro druhé a 

které ho tak spojují se společností. Žít ve společnosti jednoduše vyžaduje od jejích členů i 

aktivní účast v sociálním životě. V moderní multikulturní společnosti je takové začlenění 

ještě důležitější, než v tradiční monokulturní společnosti. Toto „zapojení se“ ale není samo 

o sobě, je to dynamický proces, který vybízí lidi k tomu, aby rozvíjeli určité sociální a 

občanské dovednosti a postoje. Moderní koncept občanství vidí zapojení se jako 

prostředek k tomu stát se svobodným a autonomním občanem, který skrze svou 

angažovanost ovlivňuje prostředí, ve kterém žije.  

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ NEJEN V ČESKÉM KONTEXTU 

V současné době je výchova k občanství zařazena do kurikula základních škol a škol na jim 

odpovídajícím stupni všech členských států Evropské unie. 4  (EURYDICE, 2005a) 

Dokumenty Rady Evropy vztahující se k projektu Výchova k demokratickému občanství 

pak hovoří o výchově v demokracii, o demokracii a pro demokracii, kde první odkazuje na 

demokratické procesy ve škole (v demokracii), druhé se vztahuje k vyučovacímu obsahu, 

který mám být věnován otázkám demokracie (o demokracii), a třetí poukazuje na to, že 

v rámci takové výchovy je cílem příprava na budoucí roli občana (pro demokracii). (Pol, 

2006) I v českém prostředí dochází odborná veřejnost k tomu, že výchově k občanství na 

školách by měl být věnován dostatek prostoru, neboť aby lidé byli schopni využít 

příležitostí, které jim demokracie skýtá, musí se v takovém uspořádání naučit žít. Mohou 

se to naučit ve škole tím, že tam bude demokracie praktikována. (Pol, 2006)  

                                                      
4
 Informace o vývoji zájmu o výchovu k občanství na evropské úrovni předkládá příloha č. 2. 
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Pohnutky k rozvoji výchovy k občanství v českém kontextu podrobněji popsal Antonín 

Staněk (2008), kde shrnul poznatky několika dalších autorů: Rozvoj občanských 

dovedností a postojů celé veřejnosti je podstatný už proto, že roste vliv neziskových 

organizací na politické rozhodování. Je tedy třeba, aby se občané orientovali v této 

problematice a dokázali se angažovat, a také aby rozhodování měli spojené 

s odpovědností, neboť kdyby tomu tak nebylo, představovalo by takové rozhodování pro 

společnost výrazné riziko. (Dvořáková, 2008) Dalším aspektem je rostoucí vliv extremismu 

a intolerance, což jsou aktuální problémy, se kterými se společnost musí vyrovnávat 

(Demjančuj, Drotárová, 2005). Člověk se také musí umět orientovat v prostředí úřadů a 

institucí, vědět, jak pracuje obecní zastupitelstvo, jak úřad práce apod., aby nebyl ve změti 

státních institucí a občanských povinností ztracen. (Jirásková, 1999) Důležitá je také 

příprava na aktivní účast ve společnosti, kde panuje demokracie a morální principy, neboť 

v naší společnosti stále ještě probíhá přechod z nedemokratického k demokratickému 

systému řízení, a to zejména v oblasti myšlení jejích členů. (Staněk, 2009) Závěrem Staněk 

(2009) shrnuje, že vyrovnat se s diverzitou a oceňovat ji dokáže jen sebevědomý a 

zodpovědný občan, a právě takový člověk může hrát ve společnosti aktivní roli. 

Příčin rozvoje výchovy k občanství je celá řada a shoduje se na nich široká škála autorů 

napříč různými zeměmi. Druhá podstatná otázka ale je, jak může taková výchova vypadat. 

O tom hovoří následující kapitoly. 

2.2.3. CÍLE VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

Předchozí kapitoly pojednávaly jednak o tom, co může v moderní společnosti občanství 

představovat, jednak o tom, že občanské dovednosti a občansky odpovědné postoje je 

možné rozvíjet ve škole prostřednictvím výchovy k občanství. Následující kapitola hovoří o 

cílech, které může výchova k občanství sledovat a naplňovat. Tato oblast opět souvisí 

s  otázkami, na které odpovídá část výzkumná, a z toho důvodu tato kapitola vytváří jakýsi 

teoretický základ pro pozdější zhodnocení situace na zkoumané škole.   

Mapuje tedy škálu cílů, které může výchova k občanství sledovat a představuje pojetí 

výchovy k občanství v českých kurikulárních dokumentech. 
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CÍLE: SPOLEČENSKÁ A MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST, ANGAŽOVANOST, POLITICKÁ GRAMOTNOST 

Mezinárodní studie Výchova k občanství ve školách v Evropě (EURYDICE, 2005a) dochází 

k závěrům, že ve všech členských státech Evropské unie jde ve výchově k občanství 

zejména o posilování sociální soudržnosti a aktivnější účast občanů na společenském 

životě. Výchova k občanství má mimo jiné pomoci studentům v orientaci v jejich právech 

jakožto občanů a spotřebitelů. (Wilkins et al., 2010) Takové shrnutí se sice jeví jako 

uspokojivé, je však málo konkrétní.  Autoři se shodují na tom, že porozumění výchově k 

občanství v parlamentní demokracii má v podstatě tři hlavy na jednom těle: společenská a 

morální odpovědnost, angažovanost v komunitě a politická gramotnost. (QCA, 1998, 

Deakin-Crick, 2008)  

Výchova k občanství ukazuje dětem, jak žít ve společnosti a ukazuje jim, jak jsou ony 

jakožto individua spojena s celkem. Občanská odvaha a chuť angažovat se v dobrovolných 

aktivitách komunity jsou pro současnou společnost klíčové. Dobrovolná činnost pro 

komunitu však nepředstavuje jediný význam angažovanosti. Angažovaný občan se 

objevuje i na politické scéně, což ale není možné ve společnostech, kde nefungují 

dobrovolné a neformální skupiny, které můžeme nazývat občanskou společností. Součástí 

výchovy k občanství je tedy učit se být prospěšným v životě komunity i aktivně působit ve 

veřejném životě. (QCA, 1998) 

Proto je důležité i to, aby se občané uměli orientovat ve společenských otázkách i 

v otázkách práva. Politická gramotnost však není jen znalost. Výchova k občanství by měla 

zprostředkovat respekt vůči právu, spravedlnosti, demokracii a péči o všeobecný 

prospěch stejně jako posilovat samostatné myšlení, rozvíjet dovednosti a vlastnosti jako 

je reflexe, zvědavost, orientace ve zdrojích informací a diskuse, protože angažovanost ve 

veřejném životě vyžaduje schopnost řešit konflikty, dělat rozhodnutí vztahující se ke 

každodenním ekonomickým a společenským problémům, být připraven na pracovní trh a 

diskutovat o alokaci veřejných zdrojů a důvodech a míře zdanění. (QCA, 1998)  

Ochota k takovému zapojení však není samozřejmostí.  Z toho důvodu má výchova k 

občanství sledovat jak rozvoj dovedností a získávání znalostí, tak i upevňování občansky 

odpovědných postojů. Odpovědnost jakožto politická a morální ctnost zahrnuje péči o 

ostatní a zájem o důsledky svého konání, a to jak na úrovni mezilidských vztahů, tak na 
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úrovni politických rozhodnutí. (QCA, 1998) Aby lidé jevili zájem o svět, ve kterém žijí, musí 

se s ním nějakým způsobem identifikovat a cítit za něj odpovědnost, ať už hovoříme o 

světě v tom nejužším (místní komunita) nebo v tom nejširším slova smyslu (globální 

úroveň). Ve výchově k občanství je tedy nutné věnovat pozornost vývoji žákovy identity: 

mají-li se lidé stát politicky aktivními a zapojenými, musí chápat sami sebe nejen ve vztahu 

ke svým blízkým, ale také ve vztahu ke společnosti a ke světové komunitě. (Power, Power, 

2008) Z toho důvodu není dobré budovat identitu jen na základě tradic a příslušnosti k 

jedné skupině, ale naopak evokovat uvědomění si své identity na všech možných úrovních 

(původ, profese, smýšlení, zájmy a všeliké životní zkušenosti). 

Přestože občanská participace nemusí být nutně morální povinností, občanské vzdělání 

potřebuje koncepci politického zapojení založeného na morálním rámci, tedy na idey, že 

politické zapojení v demokratické společnosti je morální odpovědností. (Power, Power, 

2008) Společenské a morální odpovědnosti se děti mají učit od počátku tím, že se učí být 

sebejisté a odpovědné, a to jak ve vztahu k autoritám, tak i ve vztahu ke svým 

vrstevníkům. To by mělo být rozvíjeno jak ve škole, tak i všude jinde, kde si děti hrají nebo 

na něčem pracují.  Morální hodnoty a osobnostní rozvoj jsou totiž bazálními předpoklady 

občanství. (QCA, 1998) 

Jako „mozaiku učení se“5 popsal výchovu k občanství profesor David Hargreaves (citován 

v QCA, 1998: 10): „Výchova k občanství je o občanských ctnostech a slušném chování, 

které si dospělí přejí vídat u mladých lidí. Je to ale víc než to. Od Aristotela je občanství 

chápáno jako z podstaty politický koncept, který vznáší otázky o povaze společnosti, v níž 

žijeme, o tom, jak se vyvinula do současné formy, o silných a slabých stránkách 

současného politického uspořádání a o tom, jak by se věci daly zlepšit….  Aktivní občané 

jsou jak politicky uvědomělí, tak i morálně založení: morální citlivost má z části původ 

v politickém uvědomění; politická apatie plodí i morální apatii.“6  

                                                      
5
 Přeloženo autorkou z originálu: „The Mosaic of Learning“. 

6
 Přeloženo autorkou z originálu: „Civic education is about the civic virtue and decent behaviour that adults 

wish to see in young people. But it is also more than this. Since Aristotle it has been accepted as an 
inherently political concept that raises questions about the sort of society we live in, how it has come to 
take its present form, the strengthens and weaknesses of current political structures, and how 
improvements might be made…. Active Citizen are as political as they are moral; moral sensibility derives in 
part from political understanding; political apathy spawns moral apathy“. (QCA, 1998: 10)  
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Odpovědnost, angažovanost, gramotnost – to jsou cíle nejčastěji zmiňované v zahraniční 

odborné literatuře, které je na toto téma nepřeberné množství, přičemž důležité je 

tvrzení, že cílem výchovy k občanství není jen rozvinout dovednosti a schopnosti se 

orientovat ve společenském dění, ale také vzbudit v žácích i dospělých lidech chuť se do 

společenského dění zapojovat a využívat tak tyto dovednosti v praxi. (Leenders, 

Veugelers, De Kat, 2008) Dále se podíváme na to, jak se o výchově k občanství hovoří 

v českém prostředí. 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ V ČESKÝCH DOKUMENTECH 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT, 2001) říká, že: 

„Demokracie nezbytně potřebuje soudné, kritické a nezávisle myslící občany, s vědomím 

vlastní důstojnosti a s respektem k právům a svobodám ostatních“. (MŠMT, 2001: 15) 

Z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vyvozuje Antonín Staněk 

(2008), že hlavními hodnotami, na které se má výchova k občanství zaměřovat je 

spravedlnost, tolerance a odpovědnost: jedná se zejména o to, naučit žáky uplatňovat 

principy mravnosti ve styku s ostatními členy společnosti a přebírat odpovědnost za své 

rozhodování a jednání, důležitá je tedy schopnost reflektovat a chápat jak své jednání, tak 

i jednání druhých, schopnost začleňovat se všestranně do společenských vztahů a institucí 

občanské společnosti a v neposlední řadě také schopnost orientovat se v právním 

prostředí. 

Jana Stará (2004) přímo jmenuje tři součásti výchovy k občanství: výchova k vnitřnímu 

přijetí hodnot a norem demokratické společnosti, výchova ke znalostem, dovednostem a 

postojům potřebných k občanské angažovanosti a výchova rozvíjející dovednost kritického 

zvážení otázek, které jsou v demokratické společnosti aktuální. 

Cíle výchovy k občanství stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání (VÚP, 2007b) se více méně shodují s cíli uváděnými v zahraniční odborné 

literatuře i s názory českých autorů. Můžeme však konstatovat, že prostor věnovaný 

výchově k občanství a jejím cílům je v českém prostředí výrazně menší, než v zahraničí. 

Toto je ještě zřetelnější v diskusi o metodách, které ve škole mohou vést k naplňování 

určených cílů. Právě způsobům výuky se věnuje další kapitola. 
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2.2.4. VÝUKA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

Předchozí kapitola se věnovala cílům výchovy k občanství. Neméně důležitou součástí 

problematiky je způsob výuky, neboť dosahování cílů výchovy k občanství klade na 

pedagogy poměrně vysoké nároky už proto, že zde máme stanoveny nejen cíle týkající se 

znalostí a dovedností, ale především postojů. Záměrem této kapitoly není obsáhnout 

metodiku výchovy k občanství, nýbrž pouze upozornit na některé důležité stránky, které 

bychom v této oblasti neměli opomíjet. Samostatná kapitola je tomuto tématu věnována 

proto, že výzkum uvedený v této práci se věnuje jak cílům, které dotazovaní pedagogové 

sledují, tak i metodám, které ve své činnosti uplatňují.   

ZPŮSOBY VÝUKY 

Někteří autoři podtrhují, že výchovu k občanství je nutno učit nejen na úrovni znalostí, ale 

především zkušenostně, a to formou diskusí na rozličná aktuální témata a formou 

angažování žáků do života školy. (Rowe, Newton, 1997; Deakin-Crick, 2008) Ruth Deakin-

Crick hovoří přímo o tzv. „conversational pedagogy“, což bychom mohli přeložit jako 

„konverzační pedagogika“: učitel zde má být spíše zprostředkovatelem debat a partnerem 

v dialogu, musí se smířit s faktem, že ne vždy má hodinu a výsledky diskuse pod 

kontrolou. Takový přístup klade velké nároky jednak na dovednost učitele a jednak na 

kvalitu vztahu učitel-žák. Ten je třeba budovat i mimo vyučovací hodinu. Studenti mají být 

obecně povzbuzováni v tom, aby vyjadřovali své názory. To vede k  nabývání znalostí o 

kontextu diskutovaných témat a větší participaci a angažovanosti nejen ve škole, ale i ve 

společnosti. Celkově pak takové postupy přispívají nejen k rozvoji dovedností studentů, 

ale i k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji a taktéž dochází k zlepšování atmosféry ve 

škole. Klíčovou roli zde však nehraje jen pedagog, nýbrž i vedení školy.  

Z mezinárodní srovnávací studie Výchova k občanství na školách v Evropě (EURYDICE, 

2005a) vyplývá, že by výchova k občanství měla být zařazena nejen do vyšších 

vzdělávacích stupňů, nýbrž i do těch nižších. Současně může být v rámci školní docházky 

rozvíjena na několika úrovních. Jedná se tak o velmi širokou oblast sahající za hranice 

předmětů. Může být praktikována v rámci vyučovací hodiny, v rámci třídy, celé školy, 

města či regionu.  Jako stěžejní se ukazuje právě spolupráce s aktéry, kteří stojí mimo 

přímé školní prostředí, ať už se jedná o rodiče, absolventy, nebo zastupitele obce či 
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komerčních a neziskových subjektů. Z nutnosti zapojení širší komunity je patrné, že 

výchova k občanství se nejefektivněji učí právě v rámci reality všedního dne. Ve všech 

zemích, které se studie účastnily, zákony hovoří o tom, že školy mají vést žáky k tomu, aby 

se organizovali s cílem zastupovat své zájmy. Vyzdvihnuta je tedy úloha demokratických 

institucí žáků, ve formě celoškolních shromáždění, třídních rad či žákovských parlamentů 

(nazývaných také žákovské sněmy, žákovská samospráva a další). Žáci zastoupení v těchto 

institucích pak mohou iniciovat a organizovat rozličné aktivity sahající i za hranice školy, 

vyjadřovat se ke kurikulu a pravidlům a řešit problémy, ke kterým ve škole dochází.  

Jako nejefektivnější metody výchovy k občanství byly v České republice na základě studie 

rozpoznány následující činnosti: mít role a odpovědnost ve třídě, moci sama sebe 

hodnotit a pracovat na školním časopisu či webových stránkách. (Huddleston, 2007) 

PODMÍNKY – DOVEDNOSTI UČITELŮ A PŘÍSTUP VEDENÍ 

Z hlediska zajištění podmínek pro kvalitní výuku výchovy k občanství jsou důležité 

zejména dva aspekty: kvalifikovanost pedagogů a strategie školy. 

Důležité je postarat se o adekvátní vyškolení učitelů, neboť vyučovat například dovednosti 

dialogu není jednoduché a samozřejmé. (Deakin-Crick, 2008) Antonín Staněk (2007) v této 

souvislosti trefně podotýká, že učitelé nemohou žáky zahltit informacemi – musí jim 

sloužit jako kvalifikovaní prostředníci, kteří se sami dokážou orientovat v daných 

oblastech a vhodně zvolit formu, kterou žákům tuto schopnost předají.  

Současně musí být výše zmíněný způsob přístupu ke studentům zahrnut v komplexní 

strategii školy. Participace žáků na životě školy totiž není možná, pokud jsou někteří 

členové vedení nebo pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci proti. (Deakin-Crick, 2008)  

Důležitým prvkem je tzv. kultura školy. Ta vyjadřuje ideu, že škola nepředstavuje jen 

vzdělávací instituci, nýbrž i komunitu, prostředí, kde se člověk učí žít ve společnosti. Tento 

přístup vychází z konceptu „just community“ (volně přeloženo jako „spravedlivé 

společenství“), jenž od 70. let minulého století rozvíjí spolu s dalšími autory americký 

psycholog   Lawrence  Kohlberg   (Higgins,  Sadh,  1997),   který  se  věnoval  zejména  

studiu 
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morálního vývoje člověka. Do popředí zde vystupuje komunita, jakožto prostor, kde lidé 

sdílí internalizované hodnoty a normy a mají zájem na rozvoji daného společenství. 

Koncept proto klade důraz na spravedlnost a férovost.  

Kulturou školy tedy rozumíme hodnoty, normy a systém významů sdílený žáky i pedagogy, 

stejně jako kvalitu jejich vzájemných vztahů. Oproti tomu klimatem školy rozumíme spíše 

prostředí a vybavení školy, demografické charakteristiky jejího osazenstva a organizační 

strukturu (Tagiuri7 citován in: Higgins, Sadh, 1997)8. Obojí – kultura i klima jsou podstatné 

pro dosažení akademických výsledků studentů, ale pouze kultura přispívá k faktu, že 

studenti chtějí na dané škole zůstat a aktivně se angažovat i v mimo-studijních aktivitách. 

Školní kultura (spíše než klima) se stala středem pozornosti reformátorů ve školství, 

protože je spojena s disciplinárními problémy žáků stejně jako s dosažením studijních 

úspěchů (Fullan, 1996a; Higgins, Sadh, 1997; Power, 1992; Fullan, 2000).  

TÉMATA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje určitá témata výchovy 

k občanství, nenabízí však ucelenou koncepci tohoto oboru ani nerozpracovává způsob 

výuky. Pro první stupeň doporučují Rowe a Newton (1997) témata týkající se přímo života 

ve škole, jako například práva a povinnosti žáka ve škole a jejich odůvodnění, posouzení 

školního řádu podle toho, jestli je spravedlivý, důvody k jeho respektování, uvažování o 

tom, jestli se k sobě žáci a učitelé chovají férově a přemýšlení o tom, co by se mělo udělat 

s tím, kdo tak nejedná. U starších dětí se může výchova k občanství učit ve spojitosti 

s reálnými společenskými událostmi a problémy (práva a povinnosti občana v konkrétních 

situacích, jejich odůvodnění, fungování demokracie a jejích institucí v rámci konkrétních 

událostí, způsob utváření zákonů, role policie ve společnosti, otázky životního prostředí, 

společenské a politické otázky či různé pohledy na to, jak by měla fungovat společnost).  

Matha C. Nussbaum (1997) se zabývá tím, jak by měly vypadat kurzy výchovy k občanství 

s ohledem na jeho multikultikulturní dimenzi. Podotýká, že je nutno kombinovat 

multikulturní výchovu napříč předměty (nejen ve výuce historie, ale zahrnovat je i do 

                                                      
7
 Tagiuri, R. 1968. “The concept of organizational climate”. In R. Tagiuri, & G.H. Litwin (Eds.). Organizational 

climate: Exploration of a concept. Boston, MA: Harvard University, Graduate School of Business 
Administration, Division of Research. Citováno in: Higgins, Sadh, 1997 
8
 V českém prostředí se obě slova užívají i jako synonyma a stejně tak je někdy užito pojmu „atmosféra“, 

který jako synonymum pro kulturu školy používá i autorka této práce. 
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ostatních předmětů a evokovat diskuse o aktuálních společenských otázkách). Cílem je 

vychovávat aktivní občany, schopné kriticky a zároveň otevřeně uvažovat o otázkách 

rasových, etnických, genderových, sociálně-třídních a náboženských. Současně 

upozorňuje, že výchova ke „světovému občanství“ (world citizenship) není otázkou 

zařazení dvou kurzů do školních osnov, nýbrž se musí prolínat celou školní výukou stejně 

jako celkovým přístupem učitelů k žákům. 

RŮZNÉ PŘÍSTUPY  – RŮZNÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

Fritz Oser a Wiel Veugelers (2008) poukazují na to, že existuje množství vzájemně si 

konkurujících vizí (obrazů) občanství, přičemž tyto vize mají rozličné politické a morální 

důsledky. To by mělo být zahrnuto do diskuse o různých formách výchovy k občanství, 

neboť programy, které se zaměřují na jednu vizi občanství, nemusí nutně naplňovat cíle 

jiného pojetí občanství (mohou být dokonce protichůdné).  

Joel Westheimer a Joseph Kahne (2004) popisují dopady jednotlivých typů: Když se 

výchova k občanství zaměřuje jen na rozvoj participace, nerozvíjí často schopnost 

analyzovat a kriticky hodnotit příčiny sociálních problémů a naopak, pokud se vzdělávací 

programy zaměřují jen na rozvoj citlivosti vůči spravedlnosti, nerozvíjí často ochotu 

participovat. Spojení mezi participací a spravedlností tedy není zaručené. V kurikulu je 

proto třeba klást důraz na obě tyto složky. Zajímavé je zjištění týkající se programů 

zaměřených na osobní odpovědnost jednotlivce. Takové programy totiž často vychovávají 

občana, který je přílišným individualistou a podkopávají tak úsilí programů zaměřených na 

rozvoj občana, který je orientován na spravedlnost a zapojení se do veřejného dění. I toto 

musíme při tvorbě kurikula brát v úvahu, neboť to má vliv na společnost, kterou utváříme 

a rozvíjíme.  

Chris Wilkins se spoluautory (2010) poukazuje z hlediska různorodosti pojetí výchovy k 

občanství na zajímavý postřeh: „…model výchovy k občanství odráží politickou tradici a 

kulturu národního státu (Hahn, 1999; Kerr, 2005). Ve státech, kde převážně dominuje 

levice (jako v severských státech), obvykle převládá model výchovy k občanství vedoucí 

žáky k občanské participaci, zatímco ve státech, kde je výraznější pravice, je 
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upřednostňován model založený spíše na výkladu a obsahu (Hahn, 1999; Kerr, 2005).“ 

(Wilkins et al., 2010: 446)9 

Při utváření školní strategie výchovy k občanství je tedy třeba vzít na zřetel všechny 

aspekty této oblasti, sledovat vícero cílů a zajistit na škole podmínky pro aplikaci různých 

metod výuky, včetně zajištění podmínek pro angažovanost žáků a vzdělávání pedagogů. 

2.2.5. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ V MINULOSTI A DNES 

Následující řádky představují výchovu k občanství v proměnách času. Jedná se o krátký 

pohled na vznik a vývoj na našem území. V kontextu mezinárodním je poukázáno na 

výraznou proměnu výchovy k občanství z hlediska multikulturní problematiky. Kapitola 

byla psána s intencí zasadit současnou podobu výchovy k občanství do jakéhosi kontextu 

– odkud vyrůstá a jakým směrem se ubírá. 

VÝVOJ NA NAŠEM ÚZEMÍ 

Že má stát mít vliv na výchovu lidí jakožto občanů bylo stanoveno již za vlády císařovny 

Marie Terezie, přestože tehdy ještě nemohla být řeč o výchově k občanství, neboť 

samostatný předmět neexistoval a mravní výchova byla součástí náboženství. Říšský 

zákon z roku 1869 také ještě nehovoří o občanské nauce jako samostatném předmětu, 

nicméně již zde je patrná zmínka o jeho obsahu, a to obsahu cíleném na vlast a ústavu. 

(Staněk, 2007) Antonín Staněk (2007) v této souvislosti jmenuje tři mezníky: v září 1923 

byl předmět zaveden do všech obecných a občanských škol, výchova k občanství měla být 

prostředkem budování samostatného demokratického státu, byla tedy zaměřena na 

budování úcty ke státu a republice, namísto dosud prosazované úcty k císaři; po roce 1948 

došlo k silnému ovlivnění předmětu marxistickou ideologií; posledním mezníkem byl rok 

1991, kdy teprve vychází na povrch potřeba rozvíjet demokratický dialog občanů o 

podobě společnosti a dochází tak i k obrodě výchovy k občanství, což je doprovázeno 

                                                      
9
 Přeloženo autorkou z originálu: „(…) models of citizenship education tend to mirror the political traditions 

and cultures of nation states (Hahn, 1999; Kerr, 2005). In states where centre-left social democratic parties 
generally dominate (such as in the Nordic bloc), more participatory, process-led approaches to citizenship 
education prevail, whilst more didactic, content-led approaches pertain in states dominated by centre-right 
politics (Hahn, 1999; Kerr, 2005)“. (Wilkins, 2010: 446) 
Wilkins (2010) odkazuje na následující zdroje: 
Hahn, C. 1999. “Citizenship Education: an empirical study of policy, practices and outcomes.” Oxford Review 
of Education, 25(1/2), 231-251. 
Kerr, D. 2005. “Citizenship Education: an international comparison.” In D. Lawton, J. Cairns & R. Gardner 
(Eds). Education for Citizenship. London: Continuum. 
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schválením nových učebních osnov předmětu. (Staněk, 2008) Staněk trefně shrnuje: „Tak 

jako po vzniku samostatného Československa v roce 1918, kdy bylo nezbytné ve výchově 

občanů nahradit doposud pěstovanou úctu k císaři, habsburskému rodu a trůnu úctou a 

respektem k demokracii a republice, vyvstala po roce 1989 naléhavá potřeba zrušit výuku 

v duchu marxisticko-leninské ideologie a soustředit se na objasňování klíčových pojmů 

demokracie a konstitucionalismu prostřednictvím dialogu v duchu humanity a tolerance.“ 

(Staněk, 2008: 426). 

Ani po roce 1989 však nebyl vývoj této oblasti bezproblémový. Zaznívaly názory, že 

výchova k občanství není potřebná, neboť lidé se sami dokážou zorientovat ve 

společenských, politických či osobních problémech. Důvodem byla obava z ideologické 

manipulace. Zmiňovány však byly také postřehy, že velké množství změn, kterými naše 

společnost prošla, bude implikovat změny další. Taková tvrzení podepřela názor, že je 

potřeba mít výchovu k občanství jako samostatný předmět. Po vstupu do Evropské unie 

v roce 2004 také nabyla pro učitele na aktuálnosti nutnost orientovat se v evropských 

souvislostech. (Staněk, 2008) 

VÝVOJ Z HLEDISKA PROMĚN MODERNÍ SPOLEČNOSTI 

Výchova k občanství je od doby, kdy žijeme v multikulturních společnostech spojena i 

s multikulturní výchovou. S rozmachem migrace přišly i různé strategie vyrovnávání se 

s danou situací. Zpočátku bylo cílem výchovy k občanství vytvořit ve státě prostředí, kde 

budou různé skupiny uznávat jednu společnou kulturu. Předpokládalo se, že imigranti 

z jiných etnických skupin přijmou tuto kulturu hlavního proudu a vzdají se tak svých zvyků. 

(Banks, 2007 cituje Patterson, 197710) Tato asimilační tendence začala být například v USA 

potlačována teprve s rozmachem různých sociálních hnutí (například hnutí za lidská 

práva) v 60-70. letech 20. století. Multikulturní výchova tak byla zčásti reakcí na 

potlačované potřeby etnických, rasových a kulturních menšin. V současném státě by měly 

mít všechny skupiny možnost rozvíjet svou specifickou kulturu, zatímco společně utváří 

stát, ve kterém žijí a se kterým se mohou cítit loajální. Cílem současných demokratických 

států by na tomto poli měla být citlivá rovnováha mezi jinakostí jednotlivých členů 

                                                      
10

 Patterson, O. 1977. Ethnic Chauvinism: The reactionary impulse. New York: Stein and Day. 
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společnosti a jednotou, která spočívá v respektu vůči hodnotám spravedlnosti a rovnosti.  

(Banks, 2007) 

Je patrné, že vzdělávací cíle v oblasti výchovy k občanství se proměňují, stejně jako 

se proměňuje společnost. Školy se musí s aktuálními trendy vyrovnávat, je však pravdou, 

že na výchovu k občanství není ve škole vzhledem k dalším jejím funkcím mnoho prostoru. 

Významným pomocníkem v zavádění inovací a zvyšování odborných kompetencí 

pedagogů jsou v současné době neziskové organizace. Z toho důvodu je zmínce o nich 

věnována následující kapitola. 

2.2.6. NEZISKOVÉ ORGANIZACE JAKO PARTNEŘI ŠKOL 

Posledním tématem, kterému se teoretická část věnuje, jsou významní partneři škol při 

zavádění inovací ve výchově k občanství – neziskové organizace, neboť o kvalitě školy do 

jisté míry vypovídá i to, jestli se angažuje v  projektech zaměřených na zavádění inovací ve 

výuce, zvyšování odborné kvalifikace učitelů nebo vývoji nových materiálů do výuky. 

S reformou kurikula a zavedením klíčových kompetencí totiž přišla nutnost zabývat se 

výchovou k občanství v rámci školní výuky intenzivněji než dříve a dosavadní postupy 

inovovat. Z analýzy materiálů pro výuku předmětů ze společenskovědní oblasti (Franc, 

Hesová, 2010) vyplývá, že učitelé ve výchově k občanství využívají jak učebnice, tak i 

materiály, které byly připraveny na základě práce různých nakladatelství, neziskových 

organizací či jiných subjektů, a své vlastní materiály, přičemž učebnice a vlastní materiály 

jsou využívány o něco méně než materiály přicházející odjinud.  

Neziskové organizace jsou tedy na poli výchovy k občanství ve školách významným 

aktérem, na což poukazuje i Charta Rady Evropy o výchově k demokratickému občanství a 

lidských právům11 (Council of Europe, 2010). Podle analýzy občanského vzdělávání v 

počátečním vzdělávání (Protivínský, 2010) existuje v České republice řada organizací, 

jejichž činnost se výchovy k občanství nějakým způsobem dotýká, málo z nich se však 

tomuto tématu věnuje cíleně a výhradně.  Seznam organizací zabývajících se výchovou 

k občanství v primárním vzdělávání je v příloze č. 3. 

 

                                                      
11

 Přeloženo autorkou z originálu: Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights Education. 
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2.3. SLOVO K VÝZKUMU 

V posledních desetiletích byla v Evropě i Severní Americe rozpoznána výrazná potřeba 

rozvíjet občanské dovednosti obyvatel jednotlivých států. V Evropě to souvisí se vzrůstající 

migrací, evropskou integrací či s pádem komunistických režimů ve Východní a Střední 

Evropě, kde byl rozvoj občanských dovedností a občansky odpovědných postojů dlouho 

potlačován. Významné mezinárodní instituce a organizace, jako je Evropská unie, Rada 

Evropy či Organizace spojených národů na tento vývoj reagovaly i tím, že iniciovaly vznik 

výzkumů zaměřených na výchovu k občanství, na jejichž základě následně zpracovávaly 

doporučení pro národní vlády. Reakcí na tento vývoj je i změna vzdělávací politiky v České 

republice. Reforma kurikula, která byla na základních školách zavedena v roce 2005, měla 

mimo jiné přispět i k rozvoji výchovy k občanství. Školy se však s touto reformou 

vyrovnávají s různou mírou úspěchu. Pedagogové neměli možnost se na tuto změnu 

připravit v průběhu svého odborného studia a závisí jen na nich a na školách samotných, 

jakou formou se budou výchovou k občanským dovednostem a odpovědným postojům 

zabývat.  

I proto, že výchovu k občanství stále častěji akcentují zejména mezinárodní dokumenty, je 

podstatné se zabývat tím, jak se učitelé s danou situací vyrovnávají. Z toho důvodu se 

v této práci předkládaný výzkum zaměřuje zejména na přístupy učitelů k občanství jako 

takovému a k výchově k němu, ať už z hlediska cílů, nebo z hlediska způsobů výuky. Na 

základě předvedeného teoretického základu umožňuje práce srovnat, do jaké míry jsou 

dotazovaní pedagogové s to reflektovat současné trendy ve výchově k občanství. Jak bylo 

poukázáno, důležitou roli ve výchově k občanství hraje i kultura školy, proto je významná 

část výzkumu věnována i tomuto tématu.  

Jedná se o výzkum kvalitativní, vzorek je tedy nepatrný. Cílem proto není odhalit, jak se 

k výchově k občanství staví odborná školská veřejnost, nýbrž spíše zmapovat, jak se 

s proměnlivou situací na tomto poli pedagogové mohou vyrovnávat a jak mohou k dané 

oblasti přistupovat. Výzkum samotný spíše pomáhá vznášet další otázky, a to otázky typu: 

Je odborná příprava pedagogů na tomto poli dostatečná? Mají pedagogové a školy čas a 

prostor provádět výchovu k občanství skutečně efektivně? Je školám poskytnuta 

dostatečná podpora při zavádění inovací? 
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Takové a řada dalších otázek se ukazují jako klíčové a v budoucnu by bylo vhodné je 

zkoumat. Tato práce se však pevně drží stanoveného cíle, a sice zjistit, jak se v dané 

oblasti daří vybraným pedagogům a žákům jedné základní školy. 
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3. METODOLOGICKÁ ČÁST  

Výzkumné otázky položené v této práci se zaměřují na vnímání pojmu občanství z pohledu 

učitelů a žáků, na přístup učitelů k výchově k občanství a na zkušenost obou skupin 

s občanským životem ve škole. Jedná se tedy především o zjišťování názorů respondentů a 

jejich osobních zkušeností.  Zvoleny proto byly spíše kvalitativní metody práce, konkrétně 

dotazování otevřenými otázkami (v případě učitelů ve formě rozhovorů, u žáků formou 

písemnou). Použit byl také dotazník „Škála kultury školy“ (Higgins, Sadh, 1997), který byl 

předložen učitelům i žákům. Výsledky výzkumu jsou podloženy i studiem patřičných 

dokumentů. 

Na následujících stránkách jsou představeny konkrétní výzkumné otázky, za kterými 

následuje detailní popis vzorku, podrobně jsou popsány i nástroje sběru dat a metody 

jejich analýzy. Tato část prezentuje i možná omezení výzkumu a eticky potenciálně 

problematické otázky.  

3.1. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

Výzkumné otázky jsou postaveny tak, aby pomohly zhodnotit, zda základní škola, která 

má žáky mimo jiné vést k odpovědné občanské angažovanosti, tento cíl sleduje, zda 

k tomu poskytuje podmínky a zda se s tímto ztotožňují její učitelé. 

Proto se výzkum zaměřuje na to, jestli učitelé základní školy sledují ve své činnosti 

z hlediska výchovy k občanství nějaké cíle, pokud ano, jaké to jsou a jak se je snaží naplnit. 

Současně se soustředí na to, jak učitelé sami zakouší občanský život na škole a také na to, 

jak jej zakouší žáci.  

Základní výzkumné otázky jsou tedy formulovány následovně: 

1. Jak učitelé chápou občanství? Jaká je dle učitelů role občana?  

2. Snaží se učitelé v rámci školního života vychovávat budoucí občany? Zaměřují 

se při jednání s žáky i na tento aspekt svého působení? 

3. K čemu chtějí v této oblasti žáky vychovat (znalosti, dovednosti a postoje)? 

4. Jakou podobu má výchova k občanství ve škole? Jaké metody učitelé volí? 

5. Jakou mají zkušenost s občanským životem na škole učitelé, jakou žáci? 

6. Jak žáci chápou občanství? Jaká je dle nich role občana? 
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Jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny v kapitole „Výsledky“. 

3.2. VZOREK 

V této kapitole je popsán způsob výběru vzorku a jeho podrobný popis (školy i 

respondentů). 

VÝBĚR PŘÍPADU 

Výběr případu byl koncipován tak, aby do výzkumu zapojená škola z hlediska učebních 

metod příliš nevyčnívala oproti systému uplatňovanému na většině základních škol 

v České republice, tzn., aby škola primárně neuplatňovala vzdělávací metody typu 

Waldorfské školy, Montessori apod. Zároveň se výzkum zaměřil na školu, která, dalo by se 

říct, „usiluje o změnu“, jinými slovy školu, která se zapojuje do rozličných projektů 

zaměřených na rozvoj prostředí školy, profesní rozvoj pedagogů i rozvoj rozličných 

dovedností žáků.  

Výzkum samotný se zaměřil na žáky jedné třídy osmého ročníku, a to z několika důvodů. 

Jednalo se o žáky, kteří se již několik let potýkali s průřezovým tématem Výchova 

demokratického občana, a dalo se předpokládat, že měli v rámci školní výuky dostatek 

příležitostí určité znalosti z oblasti občanství nabýt. Ke stejné věkové skupině byly 

směřovány i mezinárodní výzkumy občanské výchovy (Civic Education Study 1999, 

International Civic and Citizenship Education Study 2009). Diplomová práce se však 

nezaměřuje přímo na srovnání zde předkládaného výzkumu a těchto dvou mezinárodních 

studií, nástroje i cíl jsou dosti odlišné. I tematický záběr je ve zmíněných mezinárodních 

studiích podstatně širší, nicméně téma občanství se zde objevuje, a proto může být 

srovnání potenciálně zajímavé. Škola měla v době výzkumu dvě třídy v osmém ročníku a 

výběr této třídy byl dán volbou ředitele školy. V den výzkumu bylo ve třídě přítomno 21 

žáků. 

Výběr učitelů, kterých se do výzkumu mělo zapojit 1012, odvisel od výběru třídy, neboť 

k účasti ve výzkumu byli vyzváni pedagogové vyučující v této třídě.  

                                                      
12

 Protože jeden učitel nejprve souhlasil s účastí ve výzkumu, avšak na poslední chvíli ji z časových důvodů 
nemohl uskutečnit, bylo skutečných respondentů jen 9. 
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Kontakt s touto školou byl autorce zprostředkován neziskovou organizací, pro niž v té 

době pracovala jako dobrovolník.  

POPIS ŠKOLY 

Při popisu školy vycházela autorka z webových stránek školy a ze všech dokumentů školy 

uvedených v kapitole „Použitá literatura“. 

Škola sídlí ve Středočeském kraji, nedaleko hlavního města. Jejím zřizovatelem je obec, 

kde počet obyvatel čítá necelých 6 000. Základní škola, na kterou se výzkum zaměřuje, je 

provozována současně s mateřskou školou a základní uměleckou školou. Z hlediska 

velikosti školy se jedná spíše o nadprůměr, neboť se zde v devíti ročnících vzdělává okolo 

570 žáků. 

Škola má dobré materiální zázemí. Nachází se zde řada odborných učeben pro výuku, 

dobře vybavené tělocvičny, kuchyň a jídelna. Školní družina využívá školní zahradu a 

školní hřiště s umělým povrchem. Škola je dobře vybavena audiovizuální technikou (data-

projektor, digitální kamera, digitální fotoaparáty, skener, zpětné projektory, ve většině 

kmenových tříd je televizor s videopřehrávačem a CD přehrávačem).  

Pedagogický sbor je až na výjimky plně kvalifikovaný, genderově smíšený, věkově pestrý. 

Na škole působí speciální pedagogové pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení a 

chování a odborný asistent pro práci s žáky vyžadujícími zvláštní individuální péči. Škola 

udržuje pravidelný kontakt s rodiči a zástupci obce prostřednictvím školské rady. Všichni 

aktéři školy se musí řídit pravidly uvedenými ve Školním žákovském řádu, který vznikl 

kooperací vedení školy a pedagogického sboru. Škola vede žákovský parlament a buduje 

kontinuální spolupráci s obcí. 

Dle koncepce rozvoje školy se vedení školy soustředí zejména na vysoký standard 

vzdělávání a příjemné pracovní a tvůrčí klima pro žáky i pracovníky. (Koncepce rozvoje, 

2007) 

Školní vzdělávací program (ŠVP) školy byl podle inspekce z roku 2008 v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP).  
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Vzdělávací nabídka školy byla v době výzkumu rozšířena např. o předmět základy 

podnikání a doplněna o tzv. oborové a projektové dny, které vycházejí ze vzdělávacích 

programů školy, naplňují mezipředmětové vztahy a umožňují individuální přístup 

pedagogů k žákům, kteří mají zájmem o zvolená témata. Projektová výuka představuje 

snahu propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě, 

orientuje se tedy na zkušenosti žáka, což jej motivuje ke zvídavosti a přispívá 

k efektivnějšímu učení.  Oborové dny skýtají žákům příležitost získat zkušenosti z oblasti, 

která je zajímá: žáci si z široké nabídky vyberou obor, s vybraným pedagogem, vedoucím 

oboru absolvují rozličné akce ve formě exkurzí, přednášek apod. a napíší oborovou práci, 

kterou na konci školního roku prezentují spolužákům. 

V době výzkumu byla škola zapojena do řady projektů podporovaných z Evropských 

sociálních fondů a prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které se 

zaměřovaly na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na rozvoj klíčových 

kompetencí žáků, ekologické odpovědnosti žáků i programů na prevenci sociálně-

patologických jevů. Přehled projektů, programů a opatření, které na škole probíhaly 

v době výzkumu, jsou uvedeny v příloze č. 7.  

Škola sama organizovala v době výzkumu řadu volnočasových aktivit pro žáky, jako jsou 

florbal, pohybové hry, košíková, astronomické jevy na obloze, anglický jazyk, kreativní 

keramika, šikovné ruce, včelařský kroužek. 

Škola ve školním vzdělávacím programu „Škola pro život“ deklaruje, že chce reagovat na 

změny ve společnosti: „není dnes prioritou umět vše nazpaměť, ale umět se orientovat 

v různých zdrojích informací“ (ŠVP, 2007: 7). Důraz je kladen na komunikativnost, 

spolupráci a schopnost se přizpůsobit novým podmínkám. Učení vychází z činnostního 

učení – škola je zapojena do programu Tvořivá škola. Školní vzdělávací program je 

zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí rozličnými metodami, důraz je kladen na aktivní 

prožití probírané látky a cílem je učit žáky tyto kompetence uplatňovat v životě. 

Občanské kompetence jmenované v ŠVP školy jsou v souladu s kompetencemi 

vymezenými v RVP pro základní vzdělávání (srovnání v příloze č. 8). Průřezové téma 

Výchova demokratického občana se objevuje napříč předměty.  
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Z výše popsaného je patrné, že škola usiluje o všestranný rozvoj a je velmi aktivní ve 

spolupráci s neziskovým sektorem.  

POPIS RESPONDENTŮ 

Věkový a pedagogicky zkušenostní rozsah učitelů je velmi široký od začínajících učitelů až 

po učitele s praxí čítající desítky let, nejvíce pedagogů bylo ve věku okolo 30 a okolo 40 

let. Dotazník vyplnili tři muži a šest žen, rozhovor poskytli tři muži a pět žen.  Po zjištění 

tématu rozhovoru (zjistit náhled na pojem občanství) pedagožka souhlas k rozhovoru 

nedala, souhlasila však s tím, že v analýze budou využity informace, které autorce sdělila 

(v dotazníku i krátkém nenahrávaném rozhovoru). Jeden muž účast ve výzkumu přislíbil, 

avšak z časových důvodů nebyla uskutečněna.  

Otázka pohlaví a věku učitelů se nepropisuje do jejich názorů na občanství ani aplikované 

metody. Z důvodu zachování anonymity tedy hovoříme pouze o „učitelích, pedagozích, 

respondentech“. 

Žáci, kteří se zúčastnili výzkumu, byli všichni členové osmého ročníku, jedné třídy. Celkem 

bylo na hodině přítomno 21 žáků, 10 chlapců, 11 děvčat. Dotazník vyplnili všichni. 

3.3. POSTUP A METODY  

Tato kapitola podrobně popisuje postup autorky při výzkumu, nástroje pro sběr dat a 

metody jejich analýzy. 

PRŮBĚH VÝZKUMU 

Na schůzce s vedením školy autorka práce přednesla koncepci diplomové práce a 

ředitelství školy souhlasilo s výzkumem. Byla odkázána na spolupráci s jedním 

členem učitelského sboru, se kterým následně domluvila termín šetření mezi žáky, a 

současně jí byly sděleny kontakty na učitele, kteří v dané třídě vyučovali.  

Učitelé byli v říjnu 2010 osloveni e-mailem a v případě, že na tento nereagovali, byli 

kontaktováni telefonicky. V textu zprávy byla uvedena stručná informace o výzkumu a 

jeho autorce, současně zde byla zmíněna možnost účast ve výzkumu odmítnout. Za účast 

ve výzkumu byla naopak učitelům nabídnuta symbolická odměna. Dotazník zaměřený na 

škálu kultury školy byl každému zaslán prostřednictvím elektronické pošty. S jednotlivými 
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učiteli autorka domlouvala termíny rozhovorů individuálně (rozhovory probíhaly v říjnu a 

listopadu 2010. Šetření mezi žáky proběhlo taktéž v říjnu 2010 v rámci suplované hodiny 

výchovy k občanství, a to ve formě předložení žákovského dotazníku. V hodině byla 

autorka výzkumu přítomna, na začátku zadání vysvětlila a v průběhu celé vyučovací 

hodiny byla ve třídě k dispozici pro zodpovězení případných dotazů. 

K vyhodnocení výzkumných otázek týkajících se názorů pedagogů na občanství a výchovu 

k němu (výzkumné otázky č. 1-4) byly použity rozhovory s otevřenými otázkami (seznam 

otázek pro učitele v příloze č. 5). K mapování kultury školy (výzkumná otázka č. 5) byl 

žákům i učitelům předložen dotazník „Škála kultury školy“, který byl k tomuto účelu 

vypracován a řádně testován (Higgins, Sadh, 1997). Pedagogům byl zaslán elektronickou 

poštou ještě před uskutečněním rozhovoru (dotazník pro učitele v příloze č. 4); žákům byl 

dotazník po dohodě s vyučujícím předložen v suplované hodině výchovy k občanství 

(dotazník pro žáky v příloze č. 6). Dotazník pro žáky současně sloužil i ke zmapování 

názorů žáků na občanství (výzkumná otázka č. 6). Analýze byly podrobeny dokumenty 

školy, které jsou uvedeny v kapitole „Použitá literatura“. 

O použití jednotlivých nástrojů a způsobu vyhodnocení dat hovoří následující řádky. 

DOTAZNÍK: ŠKÁLA KULTURY ŠKOLY 

Dotazník „Škála kultury školy“13 se zaměřuje na 4 dimenze školní kultury: vztahy mezi 

žáky, vztahy žáků k učitelům a ke škole, míra normativních očekávání a míra pocitu, že 

škola žákům nabízí dobré vzdělávací příležitosti. Každá dimenze je mapována pomocí 

souboru otázek, kde respondenti vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s daným výrokem na 

pětistupňové škále od odmítnutí ideji, že daná škola má jakoukoli hodnotu, přes 

hodnocení, že daná škola plní určité funkce a naplňuje určité potřeby daného jednotlivce 

až po „spontánní komunitu“, která představuje jakési emocionální pouto se školou. 

                                                      
13 Koncept školní kultury operacionalizovaný prostřednictvím Škály kultury školy autorů Higgins a Sadh 

(1997) byl vyvinut na základě kvalitativních rozhovorů o atmosféře ve škole v průběhu tříletého výzkumu 
v rámci programu „just community“ na střední škole v Massachusetts. Škála kultury školy byla následně 
několika studiemi ověřena jako praktický nástroj při plánování a vyhodnocení reformy školy, konkrétně jako 
nástroj pro zhodnocení školní kultury (aby byla zajištěna možnost porovnání a generalizace) i posouzení 
školní kultury ve světle jejích vlastních cílů stejně jako cílů oficiálních reformních snah, požadavků místní 
komunity a vlády. (Higgins, Sadh, 1997) 
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Nástroj „Škála kultury školy“14 byl předložen jak učitelům, tak i žákům. Pro potřeby 

výzkumu byla škála upravena na čtyřstupňovou a byla tak vyřazena neutrální odpověď 

„trochu ano, trochu ne“, aby bylo zabráněno vysokému výskytu této možnosti. Dotazníky 

pak byly vyhodnocovány měřením počtu souhlasných a nesouhlasných výroků u 

jednotlivých tvrzení. Srovnávány při tom byly odpovědi učitelů, žáků – dívek a chlapců 

zvlášť. Po podrobném zhodnocení jednotlivých otázek, byly tyto zhodnoceny z hlediska 

jednotlivých dimenzí, z nichž pak vychází komplexnější závěry.  

ROZHOVOR: DOTAZOVÁNÍ OTEVŘENÝMI OTÁZKAMI 

Účelem rozhovorů bylo zjistit, jestli učitelé základní školy sledují ve své činnosti z hlediska 

výchovy k občanství nějaké cíle, pokud ano, jaké jsou a jak se je snaží naplnit. 

Rozhovory probíhaly po domluvě pedagogů a autorky práce v budově školy (v kabinetu či 

prázdné třídě). Byly nahrávány na diktafon a následně doslovně přepsány. Trvaly mezi 25 

až 40 minutami. Učitelům byly při rozhovoru kladeny otevřené otázky, které byly v jeho 

průběhu přizpůsobovány, a podle potřeby bylo pozměňováno jejich pořadí.15 V počáteční 

fázi rozhovoru byly pedagogům kladeny otázky zaměřené na význam občanství (obecný 

osobní názor), teprve následně otázky zaměřené na výchovu k občanství. Nebyl jim 

předložen dotazník zaměřený na problematiku významu občanství, metod výuky ani cílů 

výchovy k občanství.  Výzkum tedy vychází z toho, co respondenty v danou chvíli napadlo 

na otázku odpovědět. Pokud je tedy například v odpovědi na otázku, jaké používají 

metody, nenapadla možnost, že se žáci podílí na tvorbě pravidel, nebyla tato možnost 

v jejich případě brána v potaz. Současně je však z jejich dalších výpovědí patrné, k čemu se 

žáky snaží přivést, a tedy lze ze souhrnu odpovědí rozpoznat, jestli danou metodu jen 

opomněli, nebo ji skutečně nepoužívají. Toto bylo ve vyhodnocení zohledněno. 

Analýza postupovala podle vybraných metod zakotvené teorie (Strauss, Corbinnová, 

1999), přičemž nebylo cílem držet se kompletní metodiky tohoto přístupu a vyvinout 

novou teorii, nýbrž náležitě použít vybrané metody při zpracování dat. Konkrétně byly 

všechny rozhovory doslovně přepsány a doplněny poznámkami, které značily, u jaké 

odpovědi kdo váhal, na co kladl důraz, co ho rozesmálo a podobně. V průběhu sběru i 

analýzy dat si autorka dělala poznámky – postřehy, které se zdály být podstatné z hlediska 

                                                      
14

 Nástroj je součástí učitelského i žákovského dotazníku, nachází se tedy v přílohách č. 4 a 6. 
15

 Podrobnější přehled i s vysvětlivkami k jednotlivým otázkám je v příloze č. 5. 
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budoucí interpretace. V přepsaných rozhovorech byly nalézány kódy a kategorie, přičemž 

některé přímo korespondovaly s  výzkumnými otázkami, některé se v analýze objevily a 

k příslušným otázkám byly teprve přiřazeny. Kódy a kategorie byly zaznamenány do 

tabulky, přičemž bylo poznačováno, kdo se jakým způsobem kolikrát v jakém výroku 

vyjádřil. Bylo tak možné při interpretaci zhodnotit i to, když někdo zmínil jeden názor 

v průběhu celého rozhovoru víckrát. Odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky jsou pak 

v práci často znázorněny pomocí grafů s podrobným vysvětlujícím komentářem. 

Nejprve se tedy autorka snažila najít odpověď na otázku, jak učitelé vnímají občanství. 

Teprve poté hledala odpovědi na další výzkumné otázky, přičemž sledovala, zda a jak tyto 

odpovědi korespondují s příslušným preferovaným přístupem k občanství. 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Dotazník pro žáky zahrnoval jednak výše zmíněnou Škálu kultury školy, jednak krátký 

příběh o různých přístupech k občanství a od něj odvozené otevřené otázky, na které měli 

žáci odpovídat písemnou formou (viz dotazník pro žáky v příloze č. 6). Příběh a postavy 

byly inspirovány webovým projektem pro multikulturní výchovu Czechkid16. Dotazník tak 

měl mimo zkušenosti s občanským životem na škole zjišťovat ještě náhled žáků na 

občanství. 

V odpovědích na jednotlivé otázky byly patrné různé aspekty občanství. Na základě 

odpovědí byly vytvořeny kategorie, do nichž byly výroky žáků přiřazovány. Při analýze 

tedy nehrálo roli, na kterou otázku žák odpovídal, ale jaký aspekt občanství byl v jeho 

výpovědi patrný. Ve finále tak vznikl seznam různých aspektů občanství, který je 

předložen v kapitole „Výsledky“. 

STUDIUM DOKUMENTŮ 

V dokumentech byly vyhledávány stanovené cíle výchovy k občanství a preferované 

metody jejího uplatnění. Výzkum pracoval jednak s dokumenty školy, jednak se zásadními 

kurikulárními dokumenty vydanými Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Výzkum 

zhodnotil, jestli pedagogové smýšlejí v souladu s dokumenty školy a jestli dokumenty 

školy odpovídají cílům výchovy k občanství stanoveným v zásadních kurikulárních 

                                                      
16

 www.czechkid.cz 

http://www.czechkid.cz/
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dokumentech. Dokumenty tedy autorka pročítala, přičemž se věnovala zejména 

kapitolám věnujícím se občanským kompetencím.  

3.4. ETICKÉ OTÁZKY 

Z hlediska etiky výzkumu se autorka soustředila jednak na to, aby respondenti věděli, že 

se jej účastní dobrovolně, jednak na to, aby byla zachována anonymita. Na toto myslela 

v průběhu celého výzkumu, tedy jak při sběru dat, tak i při jejich zpracování a interpretaci. 

Všem respondentům autorka sdělila, pro jaké účely jsou data sbírána. Učitelé měli 

možnost účast ve výzkumu odmítnout. Všichni učitelé s účastí ve výzkumu souhlasili. 

Jeden respondent pak nenašel na účast ve výzkumu čas a nebyl tedy do analýzy zahrnut. 

Jeden respondent se výzkumu účastnil, přičemž však odmítnul poskytnout rozhovor, což 

autorka plně akceptovala a současně požádala o svolení použít data, která od 

respondenta měla. Toto svolení respondent ochotně dal. 

Dětem byly dotazníky předloženy v hodině výchovy k občanství. Za nevyplnění jim 

nehrozil žádný trest a několikrát byly ujištěny, že výsledky jejich práce nebudou 

hodnoceny učitelem. Už situace samotná (suplovaná vyučovací hodina) však nastavila 

takové prostředí, že nikdo z nich radikálně neodmítnul dotazník vyplnit. Ptali se však, co 

se stane, když jej nevyplní. Bylo jim sděleno, že dostanou náhradní práci od učitele.  

Autorka s nimi byla v průběhu vyplňování dotazníků ve třídě a s maximální otevřeností se 

snažila dát najevo, že jejich ochotu ke spolupráci oceňuje, že je pro ni velmi důležitá. 

Dotazník vyplnili všichni žáci. 

Všichni respondenti byli ujištěni, že jejich výpovědi budou zachovány v anonymitě a že 

autorka zajistí, že ve výzkumné zprávě nebudou rozpoznatelní.  

3.5. OMEZENÍ VÝZKUMU 

Klasickým omezením případové studie je velikost vzorku: počet respondentů odpovídal 

rozsahu diplomové práce. Z toho důvodu autorka při interpretaci dávala pozor na to, aby 

neměla tendenci závěry zobecňovat na úroveň českého školství, aby se držela toho, že se 

zabývá jednou školou.  
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Další omezení bylo dáno technikami sběru dat: neproběhlo přímé pozorování. Autorka 

tedy vycházela jen z toho, co o sobě respondenti prozradili, jak se na dané otázky dívají, 

nikoli jak se věci ve skutečnosti mají. I tyto závěry jsou však podstatné, neboť šlo zejména 

o to, zmapovat postoje a pocity pedagogů a žáků. 

 

Toliko k metodologii výzkumu. Na dalších stránkách se již nachází vyhodnocení 

jednotlivých výzkumných otázek, a následně komplexní závěry, které z celého výzkumu 

vyplývají.  
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4. VÝSLEDKY 

Práce je případovou studií základní školy. Zaměřuje se na vnímání občanství z pohledu 

učitelů a žáků, na jejich zkušenost s občanským životem na škole a současně na pohled 

učitelů na výchovu k občanství. 

V této kapitole je předloženo vyhodnocení jednotlivých výzkumných otázek. V kapitole 

„Závěr“ jsou zhodnoceny komplexně. 

4.1. POJETÍ OBČANSTVÍ U UČITELŮ 

Výzkumná otázka č. 1 zní: Jak učitelé chápou občanství? Jaká je dle učitelů role občana? 

V rozhovorech bylo rozpoznáno několik stránek občanství, které se u různých 

respondentů vyskytovaly v různé míře. Tyto jednotlivé aspekty pojmu jsou nejprve 

podrobně popsány a doplněny o citace, následně je uvedeno a graficky znázorněno, jak 

často a v jakých kombinacích se vyskytují. 

Jednotlivé stránky občanství, které učitelé zmiňovali: 

a) Občanství jako formální příslušnost ke státu. 

Učitelé hovořili o státu jako instituci, o příslušnosti občana ke státu, o znalosti a 

dodržování zákonů i plnění povinností. Občanství zde neposkytuje nijak výrazný 

prostor pro identifikaci se státem. Nejčastěji zazněla slova „práva a povinnosti“. 

„…občan (…) nějaký příslušník nějakého státu, má určitá práva, povinnosti…“ (učitel č. 5) 

„…občanství? Tak to je určitě nějaká instituce, která mně zajišťuje nějaký práva…“ (učitel č. 1) 

b) Občanství jako prostor pro vztah ke státu – patriotismus. 

Příslušnost ke státu byla vnímána i v daleko osobnější rovině, dalo by se spíše hovořit 

o vztahu ke státu či přináležitosti. Identifikace se státem v tomto pojetí by se dala 

nazvat jako patriotismus. Zazněla slova jako „hrdost, rodná zem či vlast, 

reprezentovat svou zemi“. Občan v tomto pojetí ctí svou zemi a její kulturu, slaví 

státní svátky a zná státní symboly. Tento přístup k občanství byl často spojen 

s přístupem, který akcentuje lidskou slušnost či zdvořilost. 
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„…občanství je vztah k rodné zemi…“ (učitel č. 2) 

c) Občanství jako společenství zdvořilých lidí. 

Je zde kladen důraz na dobré vztahy s lidmi z okolí, vstřícnost, chování na veřejnosti, 

za které se člověk nebude stydět, a umění komunikace. Projevy chování, na které byl 

kladen důraz, byly: zdravit, nepít příliš alkohol, nedělat ostudu, komunikovat 

diplomaticky, jednat podle normy přijímané v dané kultuře. Ve vysoké míře zde 

pozorujeme orientaci na vztahy s blízkými, sousedy i cizími lidmi, obecně snahu 

„dobře vycházet“. 

 „…měl by se chovat podle nějakých etických kodexů (…) dané společnosti…“ (učitel č. 8) 

 „…jak se dokáže chovat vůči svým spolu-vrstevníkům, jak se dokáže chovat vůči dospělým 

osobám…“, „…takový občan, který nebude dělat nikde ostudu na veřejnosti…“ (učitel č. 7) 

d)  Občanství jako univerzální morální závazek. 

Občanství zde má svou morální dimenzi. Občan je především „dobrým člověkem“ - je 

chápán jako člověk řídící se morálním principem, někdy specifikováno i křesťanským 

desaterem. Zaznívala slova jako solidarita, empatie, pomoc druhým, altruismus, 

tolerance, výrazně tento přístup charakterizuje spojení „nebýt lhostejný“. 

„…pro mě by to byla obrovská míra empatie, solidarity a motivace k tomu pomáhat druhým.“ 

(učitel č. 6) 

„…jako kdyby se člověk řídil tím základním církevním zákonem, tím desaterem (…) tak si 

myslím, že by i tím naplnil to, že by byl tím správným občanem…“ (učitel č. 4) 

e) Občanství jako závazek odpovědné angažovanosti. 

V tomto pohledu na občanství dominuje občan jakožto samostatně myslící 

jednotlivec, který přijímá odpovědnost za svět, ve kterém žije. Spadají sem proto 

takové charakteristiky jako kritické myšlení, utvoření názoru, asertivita, odvaha se 

ozvat, schopnost zorientovat se v problému a stále se zde často vyskytuje důraz na to, 

aby občan nebyl lhostejný. Důležitá je schopnost kooperace s ostatními. Konkrétně se 

pak setkáváme s názorem, že občan má mít podíl na rozhodování obce, k čemuž má 

k dispozici rozličné nástroje od voleb, přes petice a zakládání hnutí až po samotné 
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angažmá v politické sféře. V tomto se jednotliví pedagogové liší – někteří zastávají 

názor, že občan by měl mít názor na politiku a volit, jiní jdou dál a hovoří o různých 

formách občanského aktivismu. 

„…důležité je v té obci vyloženě žít, nejenom teda bydlet (…), to znamená, neměl by být jakoby 

nevšímavý k problémům, které tam jsou…“ (učitel č. 3) 

„…sledovat to okolí, a když je něco špatně, tak prostě volat policii (…), nezavírat před tím 

oči…“ (učitel č. 4) 

f) Občanství jako prostor pro dobrovolnou činnost. 

Tento aspekt občanství je pouze doplňkem ve vnímání občanství. Nejedná se o 

celkový přístup, pouze jej někteří pedagogové zmiňují jako součást občanství.  

Důležitá je zde spolupráce s ostatními lidmi a aktivita v dobrovolných spolkových či 

zájmových činnostech. Konkrétně se jedná například o vedení zájmového kroužku pro 

děti či uspořádání nějaké kulturní akce pro obyvatele obce. U některých pedagogů 

se objevuje jako samozřejmá součást života, jiní tomuto aspektu velkou míru 

nepřikládají, přestože jinak akcentují prvky jako nebýt lhostejný, pomáhat apod. 

Z toho důvodu dobrovolnou činnost vymezujeme jako samostatný prvek v analýze. 

„…aby se třeba i zapojoval i do společenského života (…) vede třeba na školách kroužky (…) 

pracuje jako zastupitel, nebo že se zapojuje právě do (…) spolků, ať jsou to, já nevím, myslivci, 

včelaři… (učitel č. 7) 

g) Občanství ztvárňuje i schopnost chápat svou jedinečnost. 

Někteří pedagogové zmínili, že aby mohl být člověk dobrým občanem, musí sám sebe 

znát, vědět, co v životě chce, co ho naplňuje (i pracovně), a vědět, že je pro 

společnost (od užší rodiny přes sousedství, obec a šíř) určitým způsobem důležitý a 

nenahraditelný. Toto základní lidské sebevědomí a sebeuvědomění je některými 

pedagogy chápáno jako samozřejmý základ pro to, aby člověk mohl fungovat ve 

společnosti. 

„…ten pocit, že jsem pro někoho důležitej…“ (učitel č. 6) 

„…aby teda vůbec věděl, co chce dělat (…) aby ho ta práce uspokojovala…“ (učitel č. 7) 
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Graf č. 1 znázorňuje zastoupení různých aspektů občanství ve výpovědích jednotlivých 

učitelů. Sloupce zde představují respondenty, barvy ve sloupcích představují výše 

popsané přístupy k občanství. Vertikální osa grafu znázorňuje, z kolika procent je daný 

přístup u daného pedagoga zastoupen. Z grafu je tedy patrné, s jakou intenzitou 

(měřenou počtem výroků) byl daný aspekt zastoupen v porovnání s jinými aspekty 

zmíněnými daným pedagogem. Autorka nepředkládala pedagogům formulář, kde by 

mohli vybírat z předem připravených možností to, co mají s občanstvím spojené a co ne, 

vycházela pouze z jejich odpovědí na otázky uvedené v příloze č. 5, tedy z toho, co si sami 

od sebe s občanstvím spojují.  

Graf č. 1: Zobrazení výskytu různých aspektů občanství u jednotlivých respondentů

 

Na základě procentuelního zastoupení jednotlivých aspektů jsou náhledy pedagogů 

rozděleny do tří kategorií: 

 převládá formální stránka občanství (občanství jako příslušnost ke státu), 

 převládá morální a vztahová stránka občanství (občanství jako forma identity), 

 občanství je chápáno jako vícevrstevný pojem (kombinace obou přístupů). 
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Převládající formální stránka občanství 

Vidíme, že dva pedagogové chápou občanství zejména ve smyslu formální příslušnosti 

(učitelé č. 1 a 5) a všechny ostatní dimenze jsou zastoupeny jen sporadicky, nebo vůbec. 

Občanství chápou jako instituci, která v první řadě zajišťuje určitá práva a současně na 

občana klade nároky ve formě občanských povinností.  

Jeden z nich striktně odlišuje charakteristiky dobrého nebo slušného člověka a občana.  

„…z pohledu státu jako instituce je dobrý občan ten, kdo platí daně a chodí k volbám“ (učitel č. 1) 

„…neubližovat (…) neničit (…) - mně to přijde, že to není k tomu občanství (…), je to prostě morální 

základ“ (učitel č. 1) 

Jinak už vnímá obyvatele dané lokality. S obyvatelem spojuje zájem o dění v obci, 

občanskou angažovanost a starost o své okolí, s občanem především znalost a dodržování 

zákonů. Z toho důvodu pro něj představoval problém charakterizovat dovednosti občana: 

musí umět číst, aby mohl číst zákony. Později v průběhu rozhovoru pedagog zmínil i to, že 

by měl mít názor na politiku a volit. 

Další učitel, který akcentuje formální stránku občanství, zmiňuje i stránku patriotistickou a 

občana chápe komplexněji: řadí k němu atributy jako slušné chování, určitý morální 

základ, hrdost na vlast, občanská angažovanost, a to jednak z toho hlediska, že občan 

nemá být lhostejný vůči dění okolo něj, a současně z hlediska účasti na dobrovolných 

aktivitách. Pedagog vůbec nezmiňoval občanský aktivismus, v angažovanosti tedy 

převládala tendence k tomu, nebýt lhostejný, když vidím, že je někomu ubližováno, nikoli 

tedy ve smyslu angažovanosti ve veřejných záležitostech.  

U pedagogů, u kterých převládá vymezení občanství ve smyslu formálního vztahu, 

můžeme pozorovat silnou absenci etické a vztahové složky. Je tomu tak z toho důvodu, že 

v občanství rozlišují „občana“ a „dobrého člověka“, občanství jako takové si spojují se 

znalostí zákonů.  

Převládající morální a vztahová stránka občanství 

U tří pedagogů silně převládá morální a vztahová dimenze (učitelé č. 2, 6, 8), tudíž o 

povaze vztahu občana a státu sami od sebe téměř vůbec nehovoří.  V jednom případě je 
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formální dimenze občanství úplně pomíjena, v jednom případě pedagog stručně zmínil, že 

občanství je také příslušnost ke státu (učitel č. 8), v jednom bylo zmíněno občanství ve 

smyslu patriotistickém (učitel č. 2), tedy cítit hrdost, reprezentovat svou zem a ctít 

tradice. V otázkách o povaze občanství hovoří spíše o morálních principech, solidaritě a 

empatii nebo o mezilidských vztazích a slušném chování. Často je potlačeno uvažování o 

občanství ve vztahu k instituci státu. Vybaví se jim v první řadě stát jako společenství lidí. 

Občan je pro ně současně i „dobrým“ nebo „slušným“ člověkem. V jednom případě je 

akcentováno spíše slušné chování jako chování, za které se „nemusím stydět“. Důležitou 

roli však u všech hraje: všímat si, nebýt lhostejný, pomáhat druhým.  

 „…určitě naslouchat těm lidem a snažit se jim pomáhat…“ (učitel č. 6) 

Jeden pedagog zmínil pomoc ve formě angažovanosti v dobrovolných aktivitách. Spolu 

s druhým kolegou hovořili o předpokladech občanské angažovanosti a pomoci druhým, 

kterou představuje určitá spokojenost s vlastním životem: 

„…podle mě si člověk bude nejvíc všímat okolí, pokavaď sám na tom bude dobře, když bude mít 

klidný zázemí (…), aby nemusel řešit tunu svých problémů“ (učitel č. 8) 

Jeden pedagog se ostýchal vyjádřit k politické angažovanosti občana. Na otázku, jak se 

občan může vyjádřit, mimo volby, odpověděl: 

„To si myslím, že je hodně složitý (…) já bych se do téhle politické sféry vůbec nepouštěla“ (učitel č. 

2) 

Z výpovědi, která následovala, je patrné, že občana nechápe jako někoho, kdo přivádí 

politiky k odpovědnosti - měla by to dělat média, která však dle něj tuto funkci neplní.  

Občanství jako vícevrstevný pojem 

Tři pedagogové chápou občanství dosti komplexně a nedominuje u nich ani formální 

stránka občanství, ani vztahová či morální (učitelé č. 3, 4, 7).  

Jeden učitel zmínil ve spojení s pojmem občanství i určitý patriotismus, jeden formální 

přináležitost ke státu a jeden obojí. Nicméně u žádného tato stránka nedominovala oproti 

ostatním. Do občanství pro ně všechny spadá i určitý morální základ a také slušné 

chování. 
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Velmi důležitou stránkou občanství je pro ně spolupráce s ostatními, angažovanost, 

občanská odvaha a zájem o dění kolem nich. Dva učitelé výrazně akcentují občanskou 

angažovanost ve smyslu mít zájem o dění kolem, být solidární, odpovědně se starat o 

společnost, ve které žiji, vést politiky k odpovědnosti, a tedy i přistoupit k občanskému 

aktivismu ve formě sepisování petic, účasti na jednání zastupitelstva, založení hnutí.  Třetí 

zmínil jako důležitou dobrovolnou angažovanost v místních spolcích. Je patrné, že pro 

všechny je důležitá solidarita, tolerance snaha být prospěšný, ale i schopnost umět 

komunikovat a chovat se slušně. Dva pedagogové zmínili i sebevědomí jednotlivce ve 

smyslu, vědět, že jsem pro někoho nenahraditelný, že sám sebe znám a vím, co od sebe 

mohu očekávat (jaké jsou mé přednosti, jaké jsou mé slabé stránky a jak s nimi mohu 

pracovat). Jeden z těchto dvou pedagogů kladl i velký důraz na práci jakožto činnost 

občana, který je společnosti prospěšný a zná své místo ve společnosti. 

„…aby ho ta jeho práce uspokojovala, aby to byl člověk, který přináší hodnoty v té práci, aby nebyl 

jenom pasivní zaměstnanec“ (učitel č. 7) 

Žádná informace o občanství 

Jeden pedagog se o občanství jako takovém nevyjádřil vůbec (učitel č. 9). Z krátkého 

rozhovoru, který nebyl nahráván, je patrné, že mu v jeho činnosti jde především o to, aby 

děti měly chuť se vzdělávat a aby plnily své úkoly. O občanství jako takovém v souvislosti 

s výukou svého předmětu neuvažuje (uveďme jen, že učitel nevyučuje výchovu 

k občanství). 

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY Č. 1: POJETÍ OBČANSTVÍ U UČITELŮ 

Chápání občanství u jednotlivých pedagogů vůbec není jednotné. Pedagogy můžeme 

s jistou mírou nadhledu rozdělit do tří skupin, podle toho, které aspekty občanství se u 

nich vyskytují a v jaké míře: převládá formální stránka občanství, převládá morální a 

vztahová stránka občanství, občanství je chápáno jako vícevrstevný pojem. Mezi těmito 

skupinami nacházíme diametrální rozdíly v tom, jak občanství vnímají. I v rámci těchto 

skupin však pozorujeme výrazné jinakosti a nesoulady. Neexistují dva pedagogové, kteří 

by akcentovali stejné aspekty občanství v alespoň podobné míře. 
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 4.2. PŘÍSTUP UČITELŮ K VÝCHOVĚ K OBČANSTVÍ 

Výzkumná otázka č. 2 zní: Snaží se učitelé v rámci školního života vychovávat budoucí 

občany? Zaměřují se při jednání s žáky i na tento aspekt svého působení? 

Při hledání odpovědi na tuto otázku se autorka zaměřila zejména na prostředí, ve kterém 

je dle učitelů možné vést děti k občanství, dále na zdroje výchovy k občanství a na věk, ve 

kterém má podle nich smysl občanské dovednosti začít rozvíjet. Z toho důvodu tato 

otázka významně souvisí i s pohledem učitelů na občanství jako takové, neboť 

pojmenované občanské dovednosti a tedy i jejich zdroje se různí právě v závislosti na 

uplatňovaném přístupu k občanství.  

Jako zdroje výchovy k občanství učitelé uvedli následující instituce:  

 rodina, 

 škola, 

 zájmové kroužky (i právně-občanské subjekty), 

 média (televize, internet, noviny), 

a následující osoby: 

 rodič, 

 učitel, 

 spolužák, 

 kamarád, 

 veřejně známý člověk. 

Osm pedagogů chápe jako zdroj výchovy k občanství jak rodinu, tak i školu. Jeden učitel se 

k občanství a výchově k němu nevyjádřil vůbec, neboť jej nechápe jako součást své práce 

s dětmi ve škole (učitel č. 9). 

Rodiče jsou učiteli chápáni jako vzor pro děti. Jejich chování je určující pro další vývoj 

chování dítěte. Pokud je rodič aktivní v občanské společnosti, zapojuje se do dění v obci, 

bude k tomuto vést přirozenou cestou i své potomky. Stejně tak se děti v rodině učí 

jednat s ostatními lidmi. Zásadní témata, o kterých v této souvislosti učitelé hovořili, jsou 

důvěra, láska, zájem jednoho o druhého, otevřenost, vzájemný respekt. 
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Školu uvedli jako zdroj výchovy k občanství všichni, kteří byli ochotni poskytnout na dané 

téma rozhovor, tedy osm pedagogů. Zdroje občanství v rámci školy uvedené jednotlivými 

pedagogy nijak výrazně nekorespondují s jejich rozličnými přístupy k občanství. 

 

Většina učitelů se shoduje na tom, že občanství je téma, které se propisuje do všech 

předmětů. Jeden pedagog si občanství spojuje téměř jen s právy a povinnostmi, 

povinnostmi vůči státu. Z toho důvodu své počínání hodnotí tak, že děti nevychovává 

k občanství. Na druhé straně děti vede k odpovědnosti, kritickému myšlení, 

zodpovědnému přístupu k okolí, což (na rozdíl od něj samého) chápeme jako občanské 

dovednosti a postoje.  

Téměř všichni se shodují na tom, že ve výchově k občanství závisí na individualitě učitele, 

že je zde důležitá vzájemná důvěra, respekt, otevřenost a atmosféra pohody.  Učitel musí 

být vnímavý a citlivý, uplatňovat individuální přístup. Důležitá je proto i instituce třídnictví 

a třídnických hodin, které nesmí být pojaty jen formálně: nemají se řešit jen omluvenky, 

ale reálné problémy, které se v třídním kolektivu vyskytují a reálné plány, které třídu 

čekají. Je důležité, aby zde děti mohly projevit svůj názor bez ostychu a vyjadřovat se 

k tomu, co se třídy týká (např. způsob řešení určitého problému, plánování třídních akcí 

apod.).  

7

6

4

4

3

3

3

1

Různé předměty, průřezová témata

Respekt ze strany učitele, učitel jako vzor

Třídnictví, třídnické hodiny

Kolektiv třídy (diverzifikované společenství)

Žákovský parlament

Přestávka či začátek jakékoli hodiny

Kontakt mimo vyučovací hodinu (tříd. akce)

Programy protidrogové prevence

Graf č. 2
Zdroje občanského vzdělávání v rámci školy

počet pedagogů, kteří danou metodu zmínili



54 
 

Důležitým zdrojem je kolektiv třídy samotný: ta je chápána jako diverzifikované 

společenství, kde se spolu lidé učí vycházet, jednat, komunikovat, bavit se, řešit problémy 

a přijímat jinakost. 

Ve třech případech je jako zdroj výchovy k občanství vzpomenut žákovský parlament. To, 

že si učitelé tuto instituci vybavili v tak malé míře, nepřipisuji tomu, že by o tomto zdroji 

pochybovali, nýbrž tomu, že s ním nijak výrazně nepřijdou do styku. 

Stejnou funkci jako instituci třídnictví připisují někteří učitelé i přestávkám a začátku 

jakékoli hodiny, třídním akcím, oborovým dnům či exkurzím: když se ve třídě vyskytne 

problém (ať už se týká celého kolektivu, nebo jen jednotlivce), je třeba jej aktuálně řešit. 

Je ale otázkou, do jaké míry a jak často je tento přístup aplikován ve skutečnosti, o tom 

tato analýza nic nevypovídá. 

Jen jeden pedagog si vybavil programy protidrogové prevence a to zejména v souvislosti 

se slušným chováním občana, ke kterému tyto programy žáky vedou (prevence závislosti 

na návykových látkách a v jistých ohledech sociálně-patologického chování). 

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY Č. 2: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 

Učitelé se v rámci svého působení vesměs zaměřují na výchovu žáků k občanství, i když to 

tak vždy nepojmenovávají. Míra tohoto působení je však individuální. Školu všichni 

chápou jako významný zdroj občanských dovedností a občansky odpovědných postojů. 

Uvědomují si silný vliv rodiny. V některých případech to vede k mírné rezignaci: když je 

dítě mimo školu, neovlivníme ho, a ve škole stráví jen zlomek času. Společnost někteří 

chápou jako založenou na konkurenci, hodnotí, že málokdo má potřebu pomáhat druhým. 

Stejně negativně někteří zhodnotili rodinu: často je bez vztahů, rodiče nemají na děti čas. 

Někteří by si přáli, aby škola byla většinovým zdrojem občanských dovedností, oproti 

rodině a médiím, zejména internetu. Současně zazněl názor, že škola má mnoho 

možností, jak děti v tomto směru ovlivnit a vychovávat.  Polovina učitelů hovoří o tom, že 

děti se nebojí ozvat, když je něco trápí a chápou to jako pozitivum školy.  
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4.3. CÍLE VÝCHOVY K OBČANSTVÍ V OČÍCH UČITELŮ 

Výzkumná otázka č. 3 zní: K čemu chtějí v této oblasti žáky vychovat (znalosti, dovednosti 

a postoje)? 

Při zkoumání cílů autorka vycházela jednak z pedagogy explicitně vyjádřených cílů výchovy 

k občanství, jednak z jejich přístupu k občanství obecně, neboť je patrné, že náhled učitele 

na občanství bude ovlivňovat i jeho pojetí cílů výchovy k občanství. Platí ale také, že na 

samotný dotaz na cíle výchovy k občanství spousta učitelů odpovídala nekomplexně. 

Odpovědi nebyly celistvé ani u učitelů předmětu Výchova k občanství a náhledy učitelů 

vyučujících tento předmět se vzájemně lišily. Je pochopitelné, že si učitel nemohl vybavit 

v rámci rozhovoru všechny cíle, které výchově k občanství přisuzuje, nicméně často byly 

zmíněny jen velmi dílčí cíle (například znalost státních symbolů).  

Škála zmíněných cílů je nicméně široká. Cíle výchovy k občanství jsou rozděleny do tří 

oblastí, podle toho, jestli je cílem dosáhnout posunu v postojích, znalostech či 

dovednostech.  

Postoje 

Z hlediska postojů jde pedagogům v největší míře o to, přivést děti k toleranci, 

ohleduplnosti a respektu k druhým. V menší míře zmiňují druhou stránku věci, totiž nebát 

se vystoupit, promluvit, nestydět se za sebe.  Dva pedagogové zmínili i budování hrdosti 

na vlast. Zazněly i cíle jako jednat slušně s dospělými, umět plnit své povinnosti, uvědomit 

si, co je zdrojem štěstí, zažít dobrý pocit z účasti na kolektivní dobrovolné aktivitě, 

uvědomit si, že stát občanovi dává svobodu (viz graf č. 3).  
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Jeden pedagog zmínil až čtyři postojové cíle, jeden pedagog nezmínil žádný a hovořil o 

cílech na rovině znalostí a dovedností. Postojové cíle jsou zastoupeny v největší míře 

(celkem 21 výpovědí o různých postojových cílech). 

Znalosti 

Z hlediska znalostí byla nejvíce zastoupena znalost fungování institucí státu, zákonů, 

pojmů národ či menšiny, dále znalost oblasti, ve které žiju, její tradice, památky a státní 

symboly. Jakožto cíl byla zmíněna i znalost možností, jak se může občan zapojit, znalost 

dopadů chování poškozujícího přírodu, znalost základů společenských věd a znalost sebe 

sama – jaké jsou mé silné a slabé stránky, jak funguji v kolektivu (viz graf č. 4). 
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Cíle na rovině znalostí jmenovalo šest pedagogů, dva další definovali cíle spíše na rovině 

postojů a hodnot. Jeden pedagog jmenoval čtyři různé cíle, většina jmenovala jen dva 

(celkem zaznělo 12 výpovědí o znalostních cílech).  

Dovednosti  

Z hlediska dovedností se pedagogové nejvíce (avšak jen ve dvou případech) zmiňovali o 

dovednosti komunikační – tedy schopnosti vyjádřit názor, argumentovat. Stejně důležitá 

byla také schopnost orientace ve společenských vztazích - uvědomovat si vztahy v rodině, 

v sousedství, v přátelství, ale i ve vztahu k dospělým, chápat, jak některé vztahy mohou 

fungovat. Dvakrát byla zmíněna i schopnost jednat s rozmyslem, tedy adekvátně 

vyhodnotit situaci a pak teprve reagovat. Jen jeden učitel zmínil schopnost samostatně 

uvažovat, jiný spolupracovat či hospodařit s penězi. Z výpovědí pedagogů a z metod, které 

používají (viz níže), je patrné, že cíle jako samostatné uvažování či schopnost orientace ve 

společenských vztazích sleduje více pedagogů, i když je zde explicitně nezmiňují (viz graf č. 

5). 
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K cílům na rovině občanských dovedností se vyjádřilo celkem pět pedagogů, přičemž dva 

z nich definovali každý tři cíle, tři pedagogové jmenovali každý jeden cíl (celkem zaznělo 9 

výpovědí o cílech na rovině dovedností). 

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY Č. 3: CÍLE VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

V některých případech korespondovaly jmenované cíle s aplikovaným přístupem 

k občanství. V některých případech nebyly cíle prakticky vůbec definovány, ale z celku 

rozhovoru je patrné, že učitel svým počítáním řadu nevyřčených cílů sleduje. I cíle výchovy 

k občanství se tedy liší v závislosti na uplatňovaném přístupu k občanství.  

Učitel, který chápe občanství výrazně v jeho formální dimenzi, jmenuje jako cíle výchovy 

k občanství spíše schopnost plnit si své povinnosti a orientovat v dokumentech vydaných 

státem, znalost institucí státu či základů společenských věd. Ve své činnosti však sleduje 

postojové cíle jako je rozvíjení tolerance a slušnosti, učí žáky, aby nikomu a ničemu 

neubližovali, avšak toto nechápe jakožto součást výchovy k občanství, nýbrž spíše jako 

součást etické výchovy.  Snaží se vychovávat slušného člověka, nikoli občana.  

Témata výchovy k občanství jsou také pojata velmi ze široka a u jednotlivých učitelů 

korespondují s přístupem k občanství, který upřednostňuje. Zmíněna byla témata jako: 

rodina, vztahy obecně, jak se chovat k lidem s handicapem, co vede ke štěstí, národ, jaký 

bych chtěl být, ekologie, chování v hromadné dopravě, chování na veřejnosti, stát, státní 
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symboly, národní tradice, základy podnikání, u některých pedagogů bylo hodně spojeno 

s důvěrnými tématy jako je sexuální problematika, návykové látky, násilí – domácí i ve 

škole, konflikty s rodiči. Učitel byl zhruba v polovině případů chápán jako osoba, se kterou 

má žák vzájemnou důvěru a která jej může správně nasměrovat, která je vzorem. 

V závislosti na přístupu k občanství se odvíjí i názor na věk, ve kterém by měly být 

občanské dovednosti rozvíjeny: kdo přistupuje k občanství spíše v jeho formalizované 

stránce, tedy jakožto k dodržování zákonů, přesouvá věk pro rozvoj občanských 

dovedností do vyššího věku, kdo chápe občanství i v jeho vztahové a morální dimenzi, 

hovoří o možnosti rozvoje občanských dovedností od raného dětského věku. 

Z hlediska zhodnocení občanských kompetencí stanovených ve Školním vzdělávacím 

plánu: většina pedagogů ve výuce občanské kompetence reflektuje, většinou však záleží 

na individualitě pedagoga – ne všichni akcentují stejné kompetence ve stejné míře. 

Někteří nereflektují, že hovoří o občanských kompetencích, hovoří spíše o dovednostech a 

vlastnostech „slušného“ nebo „dobrého“ člověka. To, které kompetence zmiňují, do jisté 

míry koresponduje s jejich pojetím občanství: někteří kladou důraz na znalost státních 

symbolů a dodržování zákonů, jiní na respekt vůči názorům druhých. V rozhovorech se 

autorka nezaměřovala výslovně na kompetence, hovořilo se spíše o cílech občanské 

výchovy. Když pedagog zmínil dva nebo čtyři cíle jako stěžejní, bylo v analýze vzato v 

úvahu, že na tyto klade důraz, nicméně nebylo vyvozeno, že by ostatní cíle stanovené 

v ŠVP ignoroval. 

4.4. ZPŮSOBY VÝUKY VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

Výzkumná otázka č. 4 zní: Jakou podobu má výchova k občanství ve škole? Jaké metody 

učitelé volí? 

Graf č. 6 předkládá seznam metod, které pedagogové uvedli jakožto prostředky rozvoje 

občanských dovedností, které předtím sami definovali. U každé metody je uveden počet 

pedagogů, kteří ji zmínili.  

Autorka zde vycházela z toho, co pedagogové explicitně vyjádřili. Pokud tedy neuvedli 

metodu, kterou užívají, do grafu ji nezařadila, v průběhu analýzy však měla na paměti, že 

žádný pedagog v rámci rozhovoru jistě nezmínil úplně všechny metody, které používá. Jde 
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zde jednak o to, uvést škálu metod, která vyrůstá z výpovědí pedagogů, jednak pozorovat, 

které metody se pedagogům vybavují nejvíce, aniž by měli k dispozici případný seznam 

existujících metod. 

 

Nejčastěji pojmenovanou metodou výchovy k občanství je diskuse: diskutovat o aktuálním 

dění, společenských problémech, učit se argumentovat, samostatně přemýšlet, často je 

zmiňováno také společné řešení problémů: ať už aktuálních problémů současného světa, 

problémů, které se vyskytly ve škole, nebo osobních problémů žáků. Podle povahy řešené 

otázky mají žáci řešit zadané úkoly ve spolupráci v malých skupinkách, diskutovat o nich 

ve třídě, závažnější problémy řešit individuálně s učitelem či ještě v kontaktu s rodiči.  

Tři pedagogové zmínili, že dobrou formou výchovy k občanství je možnost zastupovat 

třídu a jednat tak v rámci školy s dalšími aktéry, jako je školník či školní jídelna. Jako 

metodu uplatňovanou v hodinách zmínili dva pedagogové možnost využít v hodinách 
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Graf č. 6
Uplatňované metody občanského vzdělávání

Počet pedagogů, kteří zmínili danou metodu
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autentické záznamy reálných událostí, nebo hovořit o reálných osobnostech. Jako 

důležitou metodu vidí dva pedagogové možnost ve výuce probíranou látku aktivně prožít 

a získat tak zážitek. Stejně je zmiňována i angažovanost žáků na pracích ve škole a 

angažovanost školy v obci. Jako důležitou formu výchovy vidí dva pedagogové i 

dodržování pravidel školy a plnění svých povinností, zcela jiný učitel však zmiňuje potřebu 

nechat žáky, aby si pravidla vystavěli sami, popřípadě se na jejich výstavbě aktivně 

podíleli.  

Metody se mírně liší v závislosti na vyučovaném předmětu: v dějepisu spíše mluvíme o 

autentických ukázkách z historie, ve výchově k občanství spíše můžeme řešit problémy, se 

kterými se žáci setkávají v každodenním životě. V jiných předmětech se s žáky můžeme 

snáze zapojovat do dění v obci.  

Patrný byl u většiny pedagogů důraz na vzájemnou důvěru, otevřenost a respekt učitele 

vůči žákům. Kladen byl i důraz na pedagoga jako na vzor chování. Jeden učitel trefně 

zhodnotil aktivizaci žáků a jejich zapojování do rozličných aktivit: 

„V první řadě to musí bejt nadšenej pedagog (…) pokavaď je pedagog vyloženě nadšenec a chce spoustu věcí 

dělat, tak pro to nadchne i ty děti“ (učitel č. 8) 

Jiný pedagog kladl důraz na spolupráci jednotlivých učitelů: třídní učitel by měl informovat 

ostatní vyučující o aktuálním dění v dané třídě, o problémech, které děti pálí i o 

problémech, které pálí jeho. 

Jmenované metody se ale výrazně liší v závislosti na individualitě pedagoga: jeden 

pedagog vyjmenoval dvanáct různých metod, jeden zmínil jen dvě, nejčastěji učitelé 

vyjmenovali čtyři metody. Je zřejmé, že pokud učitel chce, může využívat řadu 

možností k aktivizaci žáků a jejich zapojení do života školy a učitelé tak v různé míře činí. 

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY Č. 4: APLIKOVANÉ METODY 

Metody, které učitelé uváděli, korespondují s cíli ŠVP školy. Jejich záběr je poměrně 

široký. Překvapivé však bylo, že některé významné metody, které aktivizují žáky (např. 

společná tvorba pravidel), explicitně zmínil třeba jen jeden pedagog. Učitelé se většinou 

shodují na tom, že důležitou metodou je otevřená diskuse a společné řešení reálných 

problémů a úkolů. Další metody jsou zastoupeny spíše sporadicky. Je patrné, že v rámci 
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rozhovoru si žádný učitel nevybavil všechny metody, které používá, a že kdyby mu byl 

nabídnut seznam rozličných metod, našel by i další metody, které uplatňuje. Pro nás však 

bylo zajímavé pozorovat, co si jednotliví učitelé vybaví prvotně, k čemu se v průběhu 

rozhovoru vrací a na co si nevzpomenou vůbec. 

4.5. KULTURA ŠKOLY 

Výzkumná otázka č. 5 zní: Jakou mají zkušenost s občanským životem na škole učitelé, 

jakou žáci? Jak hodnotí kulturu školy? 

Odpovězení této otázky umožňuje nástroj, který měří kulturu školy. Konkrétně byl použit 

dotazník „Škála kultury školy“ (viz kapitola „Postup a metody“). Nástroj umožňuje 

zhodnotit kvalitu kutluru školy prostřednictvím čtyř dimenzí: 

 vztahy mezi žáky, 

 vztahy žáků k učitelům a ke škole, 

 míra normativních očekávání, 

 míra pocitu žáků, že škola jim nabízí dobré vzdělávací příležitosti. 

Jednotlivé otázky z dotazníku spadající do jednotlivých dimenzí kultury školy byly nejprve 

zhodnoceny samostatně, následně ve spojení s ostatními otázkami spadajícími do téže 

dimenze. Dotazníky byly rozdány žákům i učitelům a na následujících stránkách jsou 

vyhodnoceny odpovědi obou skupin, přičemž u žáků jsou zvlášť vyhodnoceny odpovědi 

dívek a chlapců. Navzájem byly porovnány odpovědi 9 pedagogů, 10 chlapců a 11 dívek. 

Celkové zhodnocení kultury školy z pohledu žáků a učitelů je předloženo na konci této 

kapitoly. 

VZTAHY MEZI ŽÁKY 

V rámci dimenze vztahů mezi žáky bylo mapováno to, jakou mezi sebou cítí míru respektu 

a důvěry či jestli si vzájemně pomáhají, jestli je možné v kolektivu pozorovat projevy 

solidarity. 

Následuje vyhodnocení jednotlivých otázek, na konci předkládáme celkové zhodnocení 

žákovských vztahů. 
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Tvrzení č. 1: Žáci se k sobě obvykle chovají čestně a vzájemně se respektují.

 

Dvě třetiny pedagogů, chlapců i dívek souhlasí s tvrzením, že se k sobě žáci chovají čestně 

a s respektem. Většina z nich se však přidržuje středních odpovědí, tedy spíše ano, spíše 

ne – tento souhlas tedy není bezvýhradný. 

Tvrzení č. 2: Žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé.

 

Dvě třetiny pedagogů se domnívají, že žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé. 

Stejný názor má jen polovina chlapců a necelá polovina dívek. Pedagogové hodnotí mezi-

žákovské vztahy lépe, než je zakouší samotní žáci.  
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Tvrzení č. 1: Žáci se k sobě obvykle chovají čestně a vzájemně se respektují.
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Tvrzení č. 2: Žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím



64 
 

Tvrzení č. 3: Žáci, kteří jsou členy různých skupin, mají navzájem dobré vztahy.

 

Pedagogové ze dvou třetin souhlasí s tvrzením, že žáci, kteří jsou členy různých skupin, 

mají navzájem dobré vztahy. S tímto tvrzením ještě výrazněji souhlasí žáci, i když ani zde 

se na souhlasné odpovědi neshodli všichni (u chlapců pozorujeme silnější nesouhlas, než u 

dívek). Jedna dívka neodpověděla vůbec. 

Tvrzení č. 4: Žáci si vzájemně důvěřují.

 

Převážná většina pedagogů se domnívá, že žáci si mezi sebou důvěřují. Žáci samotní jsou 

více na vahách a jejich odpovědi nejsou jednoznačně vyhodnotitelné: dle chlapců spíš 

mírně převažuje nedůvěra, dívky jsou blíže názoru pedagogů. 
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Tvrzení č. 3: Žáci, kteří jsou členy různých skupin, mají navzájem dobré 

vztahy.
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Tvrzení č. 4: Žáci si vzájemně důvěřují.
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Zhodnocení žákovských vztahů 

Přibližně dvě třetiny pedagogů hodnotí mezi-žákovské vztahy jako dobré: žáci se k sobě 

podle nich chovají čestně, vzájemně se respektují, pomáhají si a to i tehdy, když nejsou 

přátelé. Třetina pedagogů s tímto úplně nesouhlasí, avšak žádný z nich nevyjádřil radikální 

nesouhlas. 

Žáci se v tomto ohledu vyjadřují nejednoznačně: jednoznačně souhlasí s tím, že mezi 

sebou mají dobré vztahy i žáci, kteří jsou členy různých skupin, na druhou stranu jen 

necelá polovina žáků má pocit, že si vzájemně pomáhají, i když nejsou přátelé. Co se týče 

důvěry mezi žáky, nacházíme mírné rozdíly mezi pohlavími žáků: dle chlapců spíš mírně 

převažuje nedůvěra, dívky spíše vyjadřují pocit vzájemné důvěry. 

VZTAHY ŽÁKŮ K UČITELŮM A KE ŠKOLE  

V rámci dimenze vztahů žáků k učitelům a ke škole je cílem odhalit, jak žáci vnímají 

chování učitele ve směru k žákům, jestli pociťují vzájemnou důvěru, jestli cítí, že o ně 

učitelé mají zájem, jestli mají pocit, že jejich slovo je bráno v potaz a mohou ve škole něco 

ovlivnit, realizovat se. 

Následuje vyhodnocení jednotlivých otázek, na konci je předloženo celkové zhodnocení 

vztahů mezi žáky a učiteli. 
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Tvrzení č. 5 Žáci a učitelé si vzájemně důvěřují.

 

Všichni pedagogové pociťují, že s žáky mají vzájemnou důvěru. Jeden učitel (č. 6) zvolil 

dvě krajní odpovědi a písemně komentoval svou odpověď následovně: „Často s žáky 

mluvím a tak vím, že jsou VELKÉ rozdíly v přístupu učitelů k nim. Jsou učitelé, kteří projevují 

opravdový zájem a pak ti, kteří se nezajímají o život dětí.“ Chlapci a dívky pociťují 

vzájemnou důvěru s učiteli ve velké většině případů. Jeden chlapec zvolil na tuto otázku 

dvě odpovědi zároveň: spíše souhlasím a spíše nesouhlasím, nevymyká se tedy průměru 

v porovnání s ostatními chlapci. Jen jeden chlapec a dvě dívky mají tendenci se vyjádřit 

opačně. 

Tvrzení č. 6:  Učitelé zpravidla jednají se žáky s respektem a férově.
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Graf č. 11
Tvrzení č. 5: Žáci a učitelé si vzájemně důvěřují.
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Tvrzení č. 6:  Učitelé zpravidla jednají se žáky s respektem a férově.
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V otázce respektu ze strany učitelů vůči žákům je patrný značný nesoulad mezi učiteli a 

žáky, a patrný soulad mezi dívkami a chlapci. Všichni učitelé odpovídají, že učitelé s žáky 

jednají s respektem, dva učitelé však doplňují, že tyto otázky platí individuálně, někteří 

učitelé jsou přímí a u žáků mají důvěru, jiní jsou spíše direktivní a důvěru nemají. U žáků, a 

to jak u chlapců, tak u dívek, mírná nadpoloviční většina s tvrzením spíše souhlasí a ze 

strany učitelů respekt spíše cítí, ve vysoké míře však žáci volili opačnou odpověď. Vyskytl 

se však opět jen jeden projev radikálního nesouhlasu s tvrzením a bylo to ve skupině 

dívek. 

Tvrzení č. 7: Učitelé se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat. 

 

Všichni učitelé souhlasí s tím, že se učitelé o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat, převážná 

většina z nich dokonce souhlasí bez výhrad. Jeden pedagog opět podotýká, že je to věc 

individuální a ne každý učitel toto splňuje. U žáků opět vidíme určitou míru nesouhlasu a i 

u žáků, kteří souhlasili, pozorujeme souhlas částečný, tudíž i žáci reflektují nejednotnost 

v přístupu učitelů. Oproti předchozím otázkám překvapivě pozorujeme, že dívky jsou 

s touto oblastí spokojenější než chlapci a jejich souhlas s tvrzením se projevuje výrazněji. 
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Tvrzení č. 7: Učitelé se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat.
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Tvrzení č. 8: Žáci a učitelé otevřeně diskutují o nejrůznějších problémech. 

 

Pedagogové mají pocit, že diskuse s žáky je otevřená a že mohou diskutovat o 

nejrůznějších problémech. To potvrdily i výpovědi v rámci rozhovorů. Jeden pedagog 

odpověděl, že tomu tak mnohdy není: „myslím, že o některých tématech, která děti trápí, 

učitelé nemají ponětí a probírají se ´lichá´ témata.“; jiný opět podotýká, že je to 

individuální záležitost a nelze to jednoznačně určit. Chlapci mají tendenci spíše souhlasit, 

zazněla jen dvě nesouhlasná vyjádření. Jeden chlapec se nevyjádřil. Oproti tomu dívky 

nesouhlasí většinově. Je možné, že tento nesoulad mezi chlapci a dívkami vyrůstá 

z různých potřeb, chlapci řeší jiné problémy, než dívky a to může být důvodem toho, že 

jsou s probíranými tématy, na rozdíl od dívek, spokojeni. 
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Tvrzení č. 8: Žáci a učitelé otevřeně diskutují o nejrůznějších problémech.
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Tvrzení č. 9: Učitelé dávají žákům prostor, aby se vyjádřili ke školním pravidlům, a jejich 

názor berou v potaz. 

 

Všichni učitelé souhlasí s tím, že žáci se mohou vyjádřit ke školním pravidlům a že jejich 

názor je brán v potaz. Jeden se neztotožnil s žádnou odpovědí a uvedl, že neví – podle 

vyjádřeného názoru může dát prostor pro vyjádření k pravidlům jen třídní učitel. Chlapci 

s daným tvrzením souhlasí jen z poloviny. Je pravděpodobné, že zde závisí i na 

individualitě žáka, jak moc je aktivní a má chuť se k pravidlům vyjadřovat: někteří žáci 

odpověděli, že žáci tuto možnost rozhodně mají, většina však odpověděla, že ji spíše 

nemají. Velkou míru nesouhlasu opět projevují dívky: téměř dvě třetiny jich má pocit, že 

jejich názory v potaz brány nejsou, souhlas s tvrzením projevují spíše opatrně, nikoli bez 

výhrad. 
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Graf č. 15
Tvrzení č. 9: Učitelé dávají žákům prostor, aby se vyjádřili ke školním 
pravidlům, a jejich názor berou v potaz.
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Tvrzení č. 10: Některá pravidla jsou formována na základě hlasování žáků a učitelů. 

 

Učitelé zde odpovídali velmi podobně jako u předchozí otázky – souhlasí s tím, že některá 

pravidla jsou formována na základě hlasování žáků a učitelů. Jeden učitel vyjádřil 

nesouhlas a jeden se vyjádřil stejně jako u předchozí otázky, tedy, že neví, neboť není 

třídní učitel. Je zajímavé, že oproti předchozí otázce, kde dívky vyjadřovaly spíše 

nesouhlas, nyní pozorujeme výrazný souhlas. Můžeme to interpretovat tak, že dívky sice 

zažívají ve škole aktivity, při nichž formují pravidla, ale ze strany učitelů jinak nevnímají 

výrazný zájem o jejich názor. Chlapci mají o něco menší pocit vlivu na pravidla, než dívky. 

Zhodnocení vztahů žáků k učitelům a ke škole 

Celkově v oblasti hodnocení vztahů žáků k učitelům a ke škole pozorujeme u učitelů 

optimističtější náhled než u žáků. Dva učitelé však doplňují, že se na tyto otázky nedá 

odpovědět jednoznačně, neboť velmi závisí na individualitě pedagoga. Toto se často 

potvrzuje i v nejednoznačných výpovědích žáků. Obecně jsou v této oblasti mírně více 

kritické dívky než chlapci. 

Učitelé vesměs pociťují, že s žáky mají vzájemnou důvěru, cítí, že s nimi jednají 

s respektem, že se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat. Mají pocit, že diskuse s žáky je 

otevřená a že žáci mohou hovořit o nejrůznějších problémech. To potvrdily i výpovědi 

v rozhovorech. Učitelé dále převážně souhlasí s tím, že žáci se mohou vyjádřit ke školním 
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Graf č. 16
Tvrzení č. 10: Některá pravidla jsou formována na základě hlasování žáků a 
učitelů.
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pravidlům, že jejich názor je brán v potaz a že některá pravidla jsou formována na základě 

hlasování žáků a učitelů. 

Zatímco žáci ve velké většině případů pociťují vzájemnou důvěru s učiteli, v otázce 

respektu ze strany učitelů vůči žákům je patrný značný nesoulad mezi těmito dvěma 

skupinami. U žáků mírná nadpoloviční většina ze strany učitelů respekt spíše cítí, necelá 

polovina jej spíše necítí. Zhruba třetina žáků cítí zájem ze strany učitelů jako 

nedostatečný, není přesvědčena, že jim učitelé chtějí pomáhat. Z odpovědí je patrné, že 

žáci, kteří se takto cítí, mezi učiteli rozlišují, a že se opět potvrzuje, že závisí na 

individuálních případech. Nutno podotknout, že absenci zájmu ze strany učitelů pociťují 

spíše chlapci než dívky. Chlapci mají stejně jako učitelé dojem, že mohou otevřeně 

diskutovat o nerůznějších problémech, dívky toto cítí opačně. Chlapci nevyjádřili jednotný 

názor na to, jestli je žákům dán ve škole prostor, aby projevili svůj názor a vyjádřili se 

k pravidlům, dost výrazně (ze dvou třetin) se proti tomuto tvrzení vyhradily dívky. 

Překvapivé potom bylo, když dívky velmi kladně hodnotily možnost formování pravidel na 

základě hlasování žáků a učitelů, a je evidentní, že toto ve škole zakouší. K možnosti 

ovlivnění školních pravidel se vyjádřili většinově souhlasně i chlapci. 

MÍRA NORMATIVNÍCH OČEKÁVÁNÍ 

V rámci dimenze mapující míru normativních očekávání odhalujeme, jak žáci hodnotí život 

na škole z hlediska výskytu sociálně-patologických jevů, jestli mají žáci tendence ve škole 

porušovat pravidla, nebo jestli naopak mají tendenci se s pravidly identifikovat a 

dodržovat je. 

Následuje vyhodnocení jednotlivých otázek, na konci je předloženo celkové zhodnocení 

vztahů mezi žáky a učiteli. 
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Tvrzení č. 11: Ve škole nejsou žádné rvačky. 

 

Žáci ani učitelé nemají jednotný názor na to, jestli ve škole dochází k půtkám či ne. Učitelé 

a dívky oproti chlapcům silněji tendují k tvrzení, že rvačky ve škole nejsou, chlapci ze dvou 

třetin rvačky ve škole pozorují. Na tuto otázku nelze na základě odpovědí jednoznačně 

odpovědět. 

Tvrzení č. 12: Žáci nechodí za školu. 

 

Učitelé ze dvou třetin hodnotí, že žáci spíše za školu nechodí. Opačný poměr vidíme u 

žáků, dvě třetiny tvrdí, že žáci za školu spíše chodí. S učiteli souhlasí jen jedna dívka a dva 

chlapci. Tři dívky se k tomuto nevyjádřily vůbec. Můžeme jen domýšlet, zda by jejich 
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Graf č. 17
Tvrzení č. 11: Ve škole nejsou žádné rvačky.
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Graf č. 18
Tvrzení č. 12: Žáci nechodí za školu.
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odpověď korespondovala s odpověďmi spolužáků a neodpověděly proto, že nechtěly své 

kamarády prozradit. Nesoulad mezi odpověďmi žáků a učitelů si můžeme vysvětlit tak, že 

žáci za školu chodí a učitelé o tom nemají přehled. Spíše tento rozpor ale přikládám 

odlišnému očekávání a posouzení situace: učitel může chápat určitou míru záškoláctví 

jako neproblematickou, a tudíž drobné prohřešky bagatelizuje. Žák naopak může 

akcentovat záškoláctví i tehdy, když k němu dochází zřídka. 

Tvrzení č. 13: Ve škole se nekrade. 

 

Všechny tři posuzované skupiny mají odlišný názor na to, jestli se ve škole krade či ne. 

Pedagogové váhavě tendují k tvrzení, že se ve škole spíše nekrade. Tento názor sdílí jen 

necelá polovina dívek a necelá čtvrtina chlapců. 
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Graf č. 19
Tvrzení č. 13: Ve škole se nekrade.
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Tvrzení č. 14: Ve škole nedochází k ničení školního majetku. 

 

Všechny tři dotazované skupiny se shodují na tom, že ve škole dochází k ničení školního 

majetku. U žáků je tento názor výraznější než u pedagogů. Jedna dívka odpověděla 

nejednoznačně.  

Tvrzení č. 15: Ve škole nedochází k užívání drog ani ke konzumaci alkoholu. 

 

Žáci i učitelé se z velké většiny shodují na tom, že ve škole nedochází k užívání drog ani 

konzumaci alkoholu. Tento názor je však výraznější u učitelů, než u žáků: nesouhlas 

s tímto tvrzením vyjádřil jeden pedagog, tři chlapci a čtyři dívky. Je tedy pravděpodobné, 

že ne všichni pedagogové mají povědomí o všem, co se ve škole děje. 
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Graf č. 20
Tvrzení č. 14: Ve škole nedochází k ničení školního majetku.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím jiné
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Graf č. 21
Tvrzení č. 15: Ve škole nedochází k užívání drog ani ke konzumaci alkoholu.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Tvrzení č. 16: Ve škole téměř nedochází ke slovnímu napadání a ponižování. 

 

Polovina pedagogů se domnívá, že ve škole spíše nedochází ke slovnímu napadání a 

ponižování. Druhá polovina pedagogů se shoduje s žáky, kteří shodně tvrdí, že ve škole 

k těmto jevům dochází. U dívek jsme dokonce nezaznamenali jedinou reakci, která by 

stála proti tomuto názoru. Ve škole tedy k těmto jevům dochází, učitelé je 

pravděpodobně reflektují v nižší míře, než žáci. 

Tvrzení č. 17: Ve škole téměř nedochází k podvádění. 

 

Názor, že ve škole nedochází k podvádění, zastává necelá polovina učitelů a jen čtvrtina 

žáků (dívky a chlapci se shodují). 
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Graf č. 22
Tvrzení č. 16: Ve škole téměř nedochází ke slovnímu napadání a ponižování.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Graf č. 23
Tvrzení č. 17: Ve škole téměř nedochází k podvádění.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Zhodnocení míry normativních očekávání 

V této oblasti pozorujeme výrazný nesoulad mezi výpověďmi žáků a učitelů, a to zejména 

u otázek záškoláctví, krádeží, slovního napadání, ponižování a podvádění. Z hlediska 

generového zařazení žáků pozorujeme rozdíly v rámci jednotlivých otázek, nelze však 

jednoznačně říci, že by jedna z těchto skupin byla obecně kritičtější. 

Většina pedagogů konstatuje, že žáci za školu spíše nechodí, že se ve škole spíše nekrade 

a nedochází ke konzumaci návykových látek, a současně, že ve škole dochází k ničení 

školního majetku a v jistých případech k podvádění. Polovina pedagogů se domnívá, že ve 

škole spíše nedochází ke slovnímu napadání a ponižování. 

Žáci se s učiteli shodují jen ve dvou oblastech: souhlasí s tím, že ve škole nedochází ke 

konzumaci návykových látek a dochází k ničení majetku školy. V otázkách záškoláctví 

převládá u žáků spíše opačný názor, než u pedagogů: dvě třetiny žáků tvrdí, že za školu 

žáci chodí, stejně tak většina žáků tvrdí, že se ve škole krade. Většina žáků také zastává 

názor, že ve škole dochází ke slovnímu napadání či ponižování a k podvádění. 

Žáci ani učitelé nemají jednotný názor na to, jestli ve škole dochází k půtkám či ne. Vidíme 

rozporné názory v rámci jednotlivých skupin, a tudíž na tuto otázku nelze jednoznačně 

odpovědět. 

MÍRA OČEKÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Tato sekce vypovídá o tom, v jaké míře jsou naplněna očekávání žáků a učitelů v tom 

ohledu, že na dané škole žáci získají kvalitní vzdělání, které povede k jejich osobnímu 

rozvoji a bude jim otevírat nové možnosti a příležitosti. 

Opět následuje vyhodnocení jednotlivých otázek, na konci předkládáme celkové 

zhodnocení vztahů mezi žáky a učiteli. 
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Tvrzení č. 18: Žáci ve škole získávají dobré vzdělání a hodně se naučí. 

 

Žáci i pedagogové se shodují na tom, že ve škole získají dobré vzdělání a hodně se naučí. 

Míra přesvědčení učitelů je v tomto ohledu silnější, neboť se souhlasně projevili všichni 

učitelé, u žáků hovoříme jen o dvou třetinách. Jeden chlapec odpověděl současně: spíše 

souhlasím a spíše nesouhlasím.  

Tvrzení č. 19: Žáci se učí starat o druhé a být odpovědnějšími. 

 

Naprostá většina učitelů je přesvědčena, že se žáci ve škole učí starat o druhé a stávají se 

odpovědnějšími. Žáci s nimi v tomto souhlasí zhruba z poloviny, přičemž dívky se více 

méně shodují s chlapci. Jeden chlapec odpověděl dvěma možnostmi: spíše ano, spíše ne.  
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Graf č. 24
Tvrzení č. 18: Žáci ve škole získávají dobré vzdělání a hodně se naučí.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím jiné
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Graf č. 25
Tvrzení č. 19: Žáci se učí starat o druhé a být odpovědnějšími.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím jiné
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Tvrzení č. 20: Žáci se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním. 

 

Všichni pedagogové souhlasí s tvrzením, že se žáci v hodinách učí vyjadřovat svůj názor a 

prezentovat ho ostatním. Jeden pedagog podotknul, že toto může pozorovat spíše třídní 

učitel, než učitel odborného předmětu. Chlapci a dívky s učiteli souhlasí ze dvou třetin, 

nikdo z nich však nezvolil pro nesouhlas radikální verzi odpovědi. 

Tvrzení č. 21: Žáci mají možnost přemýšlet o tom, co se děje kolem nich.

 

Všichni učitelé a všichni chlapci se shodli na tom, že žáci mají možnost přemýšlet o tom, 

co se kolem nich děje. Míra souhlasu pedagogů je vyšší – ve většině případů volili radikální 
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Graf č. 26
Tvrzení č. 20: Žáci se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Graf č. 27
Tvrzení č. 21: Žáci mají možnost přemýšlet o tom, co se děje kolem nich.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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formu souhlasu, kdežto chlapci ve všech případech odpověděli váhavější formou 

souhlasu. I dívky ve velké většině souhlasí, tři z nich však mají proti tvrzení určité výhrady. 

Tvrzení č. 22: Žáci se učí lépe naslouchat druhým. 

 

Všichni učitelé se shodují na tom, že žáci se ve škole učí naslouchat druhým, většinově 

s nimi souhlasí i dívky, chlapci z poloviny. Nikdo však nevyjádřil nesouhlas radikálním 

odmítnutím tvrzení. 

Tvrzení č. 23: Žáci se učí brát v úvahu stanoviska druhých. 

 

Všichni učitelé se shodují na tom, že se žáci ve škole učí brát v úvahu stanoviska druhých, 

ve velké většině s nimi souhlasí i dívky, chlapci mají opačný názor z nadpoloviční většiny. 
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Graf č. 28
Tvrzení č. 22: Žáci se učí lépe naslouchat druhým.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Graf č. 29
Tvrzení č. 23: Žáci se učí brát v úvahu stanoviska druhých.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Tvrzení č. 24: Žáci se učí pravidlu: „Nejdříve přemýšlej a pak teprve jednej/mluv.“ 

 

Většina učitelů zastává názor, že žáci se ve škole učí nejprve přemýšlet a teprve následně 

jednat. S tímto však nesouhlasí nadpoloviční většina žáků, dívky a chlapci se v tomto 

nesouhlasu shodují. 

Tvrzení č. 25: Žáci získávají šanci na lepší budoucnost. 

 

Téměř všichni respondenti se shodli na tom, že žáci získávají ve škole šanci na lepší 

budoucnost. Jen jedna dívka vyjádřila nesouhlas. Jeden pedagog na otázku neodpověděl, 

neboť mu nebylo tvrzení jasné. Podotknul, že žáků je málo, škol je hodně, a tak se na 

střední školu dostane téměř každý, což však nezvyšuje kvalitu vzdělání. 

0
2 11

5
5

3

1 4

5

2

1

Pedagogové Chlapci Dívky

Graf č. 30
Tvrzení č. 24: Žáci se učí pravidlu: „Nejdříve přemýšlej a pak teprve 
jednej/mluv.“

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím
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Graf č. 31
Tvrzení č. 25: Žáci získávají šanci na lepší budoucnost.

nesouhlasím spíše nesouhlasím spíše souhlasím souhlasím jiné



81 
 

Zhodnocení míry očekávání vzdělávacích příležitostí 

Celkové zhodnocení očekávání žáků i učitelů, že škola žákům nabízí dobré vzdělávací 

příležitosti je dosti vysoké. V porovnání těchto dvou skupin však pozorujeme, že učitelé 

jsou i v tomto ohledu daleko většími optimisty. Samotní žáci často s učiteli souhlasí jen 

z poloviny nebo jen ze třetiny. 

Učitelé ve velké míře (téměř ze sta procent) souhlasí s tím, že žáci ve škole získají dobré 

vzdělání a hodně se naučí, že se ve škole učí starat o druhé, naslouchat jim a brát v úvahu 

jejich stanoviska a naopak, že se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním, dále 

že mají možnost přemýšlet o tom, co se kolem nich děje, jednat s rozmyslem, stávat se 

odpovědnějšími a celkově, že získávají ve škole šanci na lepší budoucnost. 

Minimálně ze dvou třetin s učiteli žáci souhlasí v otázce možnosti získání dobrého 

vzdělání, vyjádření a prezentace vlastního názoru, přemýšlení o tom, co se kolem nich 

děje a v otázce celkového zhodnocení, že žáci získávají ve škole šanci na lepší budoucnost. 

Zhruba z poloviny se žáci s učiteli shodnou na tom, že se ve škole žáci učí starat o druhé a 

stávají se odpovědnějšími, že se učí naslouchat druhým a jednat s rozmyslem. Spíše 

menšina žáků se s učiteli shodla na tom, že se žáci ve škole učí brát v úvahu stanoviska 

druhých. Chlapci jsou v této oblasti obecně více kritičtí než dívky. 

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY Č. 5: VNÍMÁNÍ KULTURY ŠKOLY 

Celkově zjišťujeme, že kultura školy není výrazně negativně hodnocena v žádné oblasti 

žádnou skupinou respondentů. Pozorujeme, že žáci i učitelé vnímají spíše pozitivně dvě 

oblasti: vztahy mezi žáky a míru očekávání vzdělávacích příležitostí. V oblasti hodnocení 

vztahů žáků k učitelům a ke škole pozorujeme u učitelů optimističtější náhled než u žáků. 

V oblasti zhodnocení míry normativních očekávání pozorujeme silný nesoulad mezi 

výpověďmi žáků a učitelů. Učitelé mají ve všech oblastech tendenci nahlížet na věci 

pozitivněji, než žáci. 

Přibližně dvě třetiny pedagogů hodnotí vztahy mezi žáky jako dobré. Žáci se v tomto 

ohledu vyjadřují nejednoznačně: z většiny cítí, že se k sobě chovají dobře, z poloviny, že si 

vzájemně pomáhají, i když nejsou přátelé. Z hlediska vzájemné důvěry pozorujeme, že ji 

chlapci v porovnání s dívkami spíše nepociťují. 
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V oblasti hodnocení vztahů žáků k učitelům a ke škole pozorujeme u učitelů optimističtější 

náhled než u žáků. Žáci i učitelé se shodují na tom, že zde závisí na individualitě pedagoga. 

Obecně jsou v této oblasti mírně více kritické dívky než chlapci. 

V oblasti zhodnocení míry normativních očekávání pozorujeme u otázek záškoláctví, 

krádeží, slovního napadání, ponižování a podvádění silný nesoulad mezi výpověďmi žáků a 

učitelů. Učitelé mají tendenci vidět zastoupení těchto jevů jako marginální, žáci mají 

většinově spíše opačný názor.  Všichni se shodují na tom, že ve škole nedochází ke 

konzumaci návykových látek a že ve škole dochází k ničení školního majetku. Na rozdíl od 

učitelů žáci cítí, že ve škole dochází ke slovnímu napadání či ponižování a k podvádění, 

podobně se vyjadřují k záškoláctví a krádežím ve škole. 

Celkové zhodnocení očekávání žáků i učitelů, že škola žákům nabízí dobré vzdělávací 

příležitosti je dosti vysoké. V porovnání těchto dvou skupin však pozorujeme, že učitelé 

jsou i v tomto ohledu daleko většími optimisty. Samotní žáci často s učiteli souhlasí jen 

z poloviny nebo jen ze třetiny. Chlapci jsou v této oblasti obecně více kritičtí než dívky. 

4.6. POJETÍ OBČANSTVÍ U ŽÁKŮ 

Výzkumná otázka č. 6 zní: Jak žáci chápou občanství? Jaká je dle žáků role občana? 

Žáci v dotaznících zmiňovali v různé míře několik aspektů občanství, které lze stručně 

popsat následovně:  

a) Slušné chování – občanství vyjadřuje to, že lidé neporušují zákony, že nikomu nic 

neničí a že se k sobě chovají slušně. 

b) Formální přináležitost – občanství znamená, že formálně patřím k nějakému státu. 

c) Neurčitá přináležitost – občanství znamená, že někam patřím, není ale 

specifikováno, kam (jestli ke společenství lidí, státu…). 

d) Původ, národnost – občanství je spojené s národností, nebo s místem, kde jsme se 

narodili. 

e) Požadavky státu – občanství znamená to, že musíme plnit požadavky státu. 

f) Mít určitá práva – občanství dává člověku určitá práva, plynou z něho určité 

výhody (právo na ošetření, větší respekt od ostatních). 
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g) Podíl na chodu státu – občanství člověku dává příležitost podílet se na chodu 

státu. 

h) Čest, morálka – občanství vyžaduje chovat se k sobě vzájemně čestně (nejen 

slušně), je spojeno s osobní ctí a morálními principy. 

i) Nezajímá se, neví – v dotazníku bylo napsáno, že odpověď na danou otázku nezná, 

nebo že se o takové věci nezajímá. 

Již z tohoto výčtu je patrné, že žáci se s učiteli shodují jen v několika málo kategoriích.  

V grafu je zaznamenáno, kolik žáků jednotlivé aspekty uvedlo, přičemž zde není rozlišeno, 

u jakých otázek v dotazníku je zmínili. 

 

Z grafu je znatelné, že průnik v odpovědích žáků a učitelů nacházíme v tom, že žáci i 

učitelé chápou občanství jakožto formální přináležitost ke státu a jako nutnost chovat se 

slušně, zdvořile. Ve velmi malé míře pak nacházíme průsečík i v oblasti morálky a 

patriotismu (u žáků po jednom případě). Jinak však žáci odpovídali mimo kategorie učitelů 

a naopak vznikla řada kategorií nových. 

Většina žáků (třináct) si tedy pojem občanství spojuje s nutností chovat se slušně a 

dodržovat zákony. Velké množství žáků (devět) zmínilo, že občanství znamená jakousi 

formální přináležitost ke státu. Řada žáků (sedm) odpověděla, že občanství znamená, že 

„někam patřím“, přičemž nespecifikovala, kam nebo k čemu – zdali neformálně 
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k nějakému společenství, komunitě, či formálně ke státu. Pět žáků spojovalo občanství 

s místem původu, čtyři žáci z nich dokonce odpověděli tak, že občanství je identické 

s národností. Tři žáci měli s občanstvím spojené požadavky, které na nás klade stát, a 

stejně tak tři zmínili, že s sebou přináší určitá práva, výhody. Jen dva žáci odpověděli, že 

občanství nám umožňuje podílet se na chodu státu. Jen jeden žák si občanství spojuje 

s morálkou, tedy nejen se slušným chováním, zdvořilostí a dodržováním zákonů, ale také 

s osobní ctí a spravedlností. 

Nikdo z žáků nezmínil v souvislosti s občanstvím osobní odpovědnost člověka za jeho činy 

a za rozvoj prostředí, ve kterém žije. Na rozdíl od učitelů také téměř nikdo nezmínil 

občanskou angažovanost, a to jak ve formě dobrovolnictví, tak i ve formě možnosti 

podílet se na rozvoji společnosti prostřednictvím různých občanských aktivit (tedy mimo 

volby nebo členství v zastupitelstvu). V jednom případě je patrné, že si žák uvědomuje 

možnost ovlivňovat veřejné dění, není však patrné, dovede-li si představit alespoň 

některé mechanismy tohoto zapojení („Chození k volbám. Nějak se zapojit do chodu a 

rozvoje státu.“).  

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY Č. 6: POJETÍ OBČANSTVÍ U ŽÁKŮ 

Je patrné, že pro žáky je občanství neuchopitelným pojmem. Když o něm něco vědí, jedná 

se o střípek z celkového významu slova, v některých případech jsou domněnky o významu 

občanství mylné. Jen v některých aspektech se žákovský náhled na občanství shoduje 

s náhledem učitelů a výrazně žákovské chápání pojmu zaostává za pojetím občanství 

stanoveným ve vzdělávacích cílech výchovy k občanství, a to jak na mezinárodní úrovni, 

tak na úrovni národní.  To může být způsobeno tím, že se žáci o občanství učí nepřímo, 

pomocí rozličných metod se zdokonalují v občanských dovednostech a učí se o 

možnostech angažovanosti občana ve veřejném dění, avšak nespojují si tyto aktivity 

s pojmem občanství. To je však obtížné určit a bylo by to předmětem dalšího výzkumu, na 

který v této práci nebyl prostor.  
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5. DISKUSE  

Odborná literatura předkládá poměrně komplexní pohled na občanství a je zajímavé 

sledovat, v jakých ohledech je v souladu s názory pedagogů, jaké aspekty pojmu učitelé 

opomíjí, a jaké mu oproti odborné literatuře připisují navíc.  

Jeden učitel vnímá občanství čistě v jeho formální podobě, jakožto státní příslušnost. 

Ohleduplnost, slušnost či odpovědnost spojuje spíše s „dobrým člověkem“, občan je ten, 

kdo dodržuje zákony. Spojení „dobrý člověk“ je ale problematické, a to z toho důvodu, že 

charakteristiky dobrého člověka neexistují a každý si toto spojení může vykládat po svém. 

V této souvislosti poukazuje Kymlicka (2001) na pojem „civility“ (zdvořilost), kterým chce 

poukázat na fakt, že se nám bude ve společnosti žít lépe, pokud spolu budeme dobře 

vycházet, pokud se k sobě budeme chovat hezky i když se neznáme, a to i přesto, že to 

není stanoveno žádnou zákonnou normou. Občanství je tedy dle Kymlicky koncept, který 

zasahuje i do mezilidských vztahů.  

Někteří pedagogové pak ve spojení s občanstvím na udržování dobrých mezilidských 

vztahů poukazují. Autorská dvojice Power a Power (2008) jde ale dále a upozorňuje na 

rozdíl mezi tzv. „slušným člověkem“ a občanem: slušný člověk se identifikuje se svou 

komunitou a na tuto se morálně orientuje, kdežto občan se orientuje na lidské 

společenství jako celek a cítí tak odpovědnost nejen za nejužší komunitu, jejímž je členem, 

ale i za toto široké společenství. To má zásadní vliv na formu jeho angažovanosti: člověk je 

slušným, pokud se sám chová v souladu se zákony a hodnotami platnými v dané 

společnosti a ve svém okolí pomáhá těm, kteří to potřebují. Význam pojmu občan je ale 

širší: občan cítí odpovědnost za směřování společenství jako celku, což ho vede 

k odpovědné občanské angažovanosti, a to i ve sféře politické. Ústřední otázkou tedy je, 

zda se člověk identifikuje s místní komunitou, či s globálním lidským společenstvím. 

Politicky zapojený člověk musí dle autorů vidět sebe sama nejen ve vztahu k blízkým 

lidem, ale také ve vztahu ke společnosti a globální komunitě – odpovědný občan usiluje o 

globální (nikoli jen lokální) spravedlnost a blaho. Westheimer (2008) pak poukazuje na to, 

že demokratické občanství neznamená vždy totéž jako morální občanství. Morální 

občanství představuje nutnost pomáhat bližním, třídit odpad, chodit včas do práce. Je 

cílem jak demokratických, tak i nedemokratických režimů. Demokratické občanství, které 

vyžaduje, aby byli občané orientovaní na participaci a sociální spravedlnost, je výsadou 
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demokratických společností. Politickou angažovanost – tento podstatný aspekt občanství, 

reflektují dotazovaní pedagogové jen zřídka. 

Učitelé se také neshodují v tom, na čem zakládat pocit tohoto společenství. Většina 

pedagogů v žácích rozvíjí identitu občana České republiky, občanství tedy spojuje se zemí, 

s místem, kde jsem se narodil. Co zde však je zastoupeno jen u některých pedagogů, je 

možnost identifikace na různých rovinách. Banks (2007) v této souvislosti poukazuje na 

nutnost budování pocitu identity na základě univerzální platnosti hodnoty lidských práv, 

nikoli na základě rodné země, kultury a podobně. Výchova k občanství je totiž bytostně 

spojena i s multikulturní výchovou. S rozmachem migrace přišly i různé strategie 

vyrovnávání se s danou situací. Zpočátku bylo cílem výchovy k občanství vytvořit ve státě 

prostředí, kde budou různé skupiny uznávat jednu společnou kulturu. Tato asimilační 

tendence začala být potlačována s odvoláváním na základní lidská práva. V současném 

státě by dle odborníků na multikulturní problematiku měly mít všechny skupiny možnost 

rozvíjet svou specifickou kulturu, zatímco společně utváří stát, ve kterém žijí a se kterým 

se mohou cítit loajální. Cílem současných demokratických států by na tomto poli měla být 

citlivá rovnováha mezi jinakostí jednotlivých členů společnosti a jednotou, která spočívá 

v respektu vůči hodnotám spravedlnosti a rovnosti.  (Banks, 2007) 

Výchova k občanství ve škole je téma, které přímo vybízí k diskusi a uvažování o různých 

cílech a metodách v souvislosti s tím, jaký koncept občanství daná kultura preferuje. Pro 

současnou českou společnost je podstatné, aby se toto téma dále otevíralo, aby bylo živé, 

aby nezapadlo jakožto téma, na které ve škole není skoro vůbec čas. Tato kapitola 

předkládá jen některé zajímavé postřehy, které autorku zaujaly. Je však pravdou, že 

témat, o kterých by se dalo v souvislosti s občanstvím a výchovou k němu hovořit, je 

nesčetně mnoho. Tímto tvrzením je možné tuto kapitolu uzavřít a přejít tak k závěrům – 

vyhodnocení výzkumných otázek, které je předloženo v následující kapitole. 
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6. ZÁVĚRY  

Cílem této práce bylo zmapovat, jak nahlížejí učitelé a žáci analyzované základní školy na 

pojem občanství a jak se má jejich uchopení pojmu k pohledům prezentovaným 

v odborné literatuře. Z hlediska výuky pak bylo záměrem zjistit, jaké cíle ve výchově 

k občanství učitelé sledují, jaké metody volí k jejich dosažení, a současně i jakou mají obě 

skupiny, žáci i učitelé, zkušenost s občanským životem na škole, tedy, jaká atmosféra ve 

škole panuje a do jaké míry může přispívat k rozvoji občanských dovedností a občansky 

odpovědných postojů. 

VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Názory pedagogů na pojem občanství a roli občana bylo zajímavé porovnávat, neboť 

přestože škola zapojená do výzkumu je z hlediska výchovy k občanství spíše nad 

průměrem17, pojem občanství je pedagogy vnímán velmi rozmanitě a málokdy ve svém 

celistvém významu. Jen někteří učitelé občanství chápou v jeho plné šíři, většina 

respondentů měla tendenci akcentovat jeho určitou stránku a o jiných explicitně 

neuvažovat. Pedagogy můžeme s jistou mírou nadhledu rozdělit do tří skupin, podle toho, 

které aspekty občanství akcentují:  

 převládající formální stránka občanství (občanství jako příslušnost ke státu),  

 převládající morální a vztahová stránka občanství (občanství jako společenství lidí),  

 občanství jako vícevrstevný pojem (občanství zahrnuje oba výše zmíněné aspekty).  

Mezi těmito skupinami nacházíme diametrální rozdíly v tom, jak občanství vnímají. Ten, 

kdo vnímá občanství jen jako státní příslušnost, pak již ve spojitosti s tímto tématem 

nehovoří ani o morálce, ani o hodnotách či vztazích, neboť tyto pojmy má spojené spíše s 

„lidstvím“, než s občanstvím. Úlohou občana je pak především dodržovat zákony. Velké 

rozdíly ve vnímání pojmu nacházíme i mezi učiteli, kteří chápou občanství jako jistou 

formu identity, tedy spojují jej s identifikací člověka s jistým společenstvím. Někteří hovoří 

zejména o slušnosti, jiní o empatii a pomoci bližním, jen málokdo spojuje občanství s 

odpovědností za směřování a vývoj společnosti a tedy s odpovědnou občanskou 

                                                      
17

 Tvrzení dokládá například existence žákovského parlamentu, zapojování dětí do aktivit pořádaných ve 
spolupráci s obcí, dlouhodobá spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi zabývajícími se rozvojem 
klíčových kompetencí včetně těch občanských. 
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angažovaností v politické sféře. Neexistují dva pedagogové, kteří by zdůrazňovali stejné 

složky občanství v alespoň podobné míře. Můžeme však konstatovat, že všichni učitelé jej 

nahlížejí z hlediska hodnot demokratické společnosti. 

Co se týče přístupu učitelů k výchově k občanství, pozorujeme, že všichni chápou školu 

jako významný zdroj výchovy k občanství, přestože její cíle se liší stejně, jako se liší jejich 

náhledy na význam občanství. Pedagogové, kteří vnímají občanství v jeho formální 

dimenzi, deklarují, že cíle výchovy k občanství převážně nesledují, neboť to, že vedou děti 

k odpovědnosti, slušnému chování, samostatnému myšlení, empatii či toleranci, 

nechápou explicitně jako cíle výchovy k občanství. Učitelé, kteří poukazují i na další 

stránky občanství pak cíle výchovy k občanství ve své činnosti sledují a to bez ohledu na 

to, jaké předměty učí.  

V oblasti cílů samotných pak pozorujeme, že většina učitelů ve své činnosti reflektuje úsilí 

o rozvoj občanských kompetencí uvedených ve Školním vzdělávacím programu školy, 

který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Většinou 

však záleží na individualitě pedagoga – ne všichni zmiňují stejné kompetence ve stejné 

míře a většina z nich vzpomíná jen jejich zlomek. Nejčastěji zaznívaly cíle jako: tolerance, 

ohleduplnost, respekt k druhým, asertivita, znalost zákonů a institucí státu, znalost 

oblasti, ve které žiji, umění komunikovat, orientace ve společenských vztazích a schopnost 

jednat s rozmyslem.  

I metody, které učitelé uvádějí, korespondují s cíli školy. Jejich záběr je poměrně široký, 

důraz je kladen zejména na umění diskuse, argumentace, samostatného myšlení a 

spolupráce. Překvapivé však bylo, že některé významné metody, které aktivizují žáky 

(např. možnost podílet se na formulaci pravidel), explicitně zmínili jen dva učitelé. I žáci 

potvrzují fakt, že závisí na individualitě pedagoga.  

Zkušenost učitelů a žáků s občanským životem na škole byla hodnocena pomocí 

posouzení kultury školy, a to ve čtyřech dimenzích, přičemž zjištění ukazují, že kultura 

školy není výrazně negativně hodnocena v žádné oblasti, učitelé jsou však ve všech 

oblastech většími optimisty. Žáci i učitelé vnímají žákovské vztahy spíše jako dobré. 

Vztahy učitelů a žáků hodnotí učitelé podstatně lépe než žáci, avšak ani zde nenajdeme u 

žáků výrazně negativní hodnocení a všichni se shodují na tom, že závisí na individualitě 
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pedagoga. Obě skupiny také souhlasí s tvrzením, že škola žákům nabízí dobré vzdělávací 

příležitosti. Výraznější nesoulad ve výpovědích žáků a učitelů pozorujeme v oblasti míry 

normativních očekávání: učitelé mají tendenci vidět zastoupení jevů, jako je záškoláctví, 

krádeže, slovní napadání, ponižování a podvádění, jako marginální, žáci mají 

v nadpoloviční většině spíše opačný názor. Kultura školy je přes jmenované rozpory 

hodnocena jako dobrá, neboť z výpovědí je patrná spokojenost žáků i učitelů s životem ve 

škole a zdá se, že rozvoj občanských dovedností je ze strany vedení spíše podporován, žáci 

mají možnost zakoušet jistou formu občanské angažovanosti, mohou se vyjadřovat 

k pravidlům a procesům na škole. Uskutečnění těchto aktivit pak závisí především na 

individualitě pedagoga. 

Co se týče významu občanství v očích žáků, je patrné, že občanství je pro ně 

neuchopitelným pojmem. Když o něm něco vědí, jedná se o střípek z celkového významu 

slova, v některých případech jsou domněnky o významu občanství mylné. Jen v některých 

aspektech se žákovský náhled na občanství shoduje s náhledem učitelů a výrazně 

žákovské chápání pojmu zaostává za pojetím občanství stanoveným ve vzdělávacích cílech 

výchovy k občanství, a to jak na mezinárodní úrovni, tak na úrovni národní.  Nejčastěji si 

občanství spojují se slušným chováním a formální přináležitostí ke státu či určitému 

společenství. 

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 

Výsledky vypovídají jednoznačně: přestože se jedná o kvalitní školu, výchova k občanství 

není chápána jednotně a u většiny učitelů je aplikována jen s akcentací jejích určitých 

stránek. Je tedy patrné, že pedagogové nesdílí jednotnou koncepci výchovy k občanství a 

je tomu tak jistě i proto, že v kurikulárních dokumentech není tato jednotná koncepce 

definována. 

Na základě uvedených zjištění si autorka dovoluje postavit doporučení, která by dle jejího 

názoru mohla přispět ke zvýšení kvality výchovy k občanství na základních školách. 

V první řadě je třeba vytvořit a schválit jednotnou koncepci výchovy k občanství, u které 

bude zaručena její dlouhodobá platnost. Naše společnost v poslední době pozoruje časté 

změny koncepcí vzdělávací politiky. Z hlediska sledování vzdělávacích cílů je toto 

problematické, neboť vzdělávání je dlouhodobý proces a jeho cíle nelze v jeho průběhu 
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nárazově měnit. Na změny musí být školy dopředu pečlivě připraveny a inovace musí být 

dostatečně otestovány, než budou aplikovány plošně. 

V oblasti výchovy k občanství by bylo zajímavé analyzovat průběh a obsah vzdělávání 

budoucích učitelů na pedagogických fakultách. Závěry výzkumu totiž naznačují možnost, 

že výchově k občanství zde není dán dostatek prostoru nejen v oborech, které s touto 

vzdělávací oblastí vysloveně nesouvisí, nýbrž i v oborech zaměřených na tuto oblast 

přímo.  

Jako významný aktér na poli výchovy k občanství byly identifikovány nestátní neziskové 

organizace, které realizují řadu projektů zaměřených na rozvoj profesních dovedností 

učitelů i občanských dovedností žáků. Je otázkou, jak se bude dařit takové organizace 

financovat v budoucnu. Je však patrné, že jejich případný zánik či omezení činnosti by 

měly vliv i na práci škol v oblasti výchovy k občanství. Je tedy třeba zajistit prostředí, kde 

kvalitní neziskové organizace mohou dále rozvíjet svou expertní činnost, která státu 

napomáhá sledovat cíle, jež ve vzdělávání stanovil. 

 

  



91 
 

7. ZDROJE  

7.1. LITERATURA 

ABOWITZ, Kathleen Knight, Jason HARNISH. 2006. Contemporary Discourses of 

Citizenship. I, Winter 2006, Vol. 76, No. 4, pp. 653-690. 

(Abowitz, Harnish 2006) 

 

BANKS, James A. 2007. Educating Citizens in a Multicultural Society. Second Edition. New 

York: Teachers College Press. 

(Banks, 2007) 

 

COUNCIL OF EUROPE. 1999. Declaration And Programme on Education for Democratic 

Citizenship, Based on the Rights and Responsibilities of Citizens. (adopted by the 

Committee of Ministers on 7 May 1999, at its 104th Session). [online]. [cit. 29. 1. 2011]. 

Dostupné z: <https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Decl-

07.05.99/4&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&B

ackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864>. 

(Council of Europe, 1999) 

 

COUNCIL OF EUROPE. 2002. Committee of Ministers Recommendation Rec (2002)12 of the 

Committee of Ministers to member states on education for democratic citizenship. 

*online+.  *cit. 29. 1. 2011+. Dostupné z:  

<https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=313139&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3

&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383>. 

(Council of Europe, 2002) 

 

COUNCIL OF EUROPE . 2010. Council of Europe Charter on Education for Democratic 

Citizenship and Human Rights Education Recommendation CM/Rec(2010)7. (adopted by 

the Committee of Ministers of the Council of Europe on 11 May 2010). Council of Europe 

Publishing. 

(Council of Europe, 2010) 



92 
 

DEAKIN-CRICK,  Ruth. 2008. „Pedagogy For Citizenship“. In: Fritz Oser, Wiel Veugelers 

(Eds.). Getting Involved. Global Citizenship Development and Sources of Moral Values. 

Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

(Deakin-Crick,  2008) 

 

DEMJANČUK, Nikolaj, Lucia DROTÁROVÁ. 2005. Vzdělávání a extremismus. Praha: Epocha. 

(Demjančuk, Drotárová, 2005) 

 

DISMAN, Miroslav. 2000. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. 

vydání. Praha: Karolinum. 

(Disman, 2000) 

 

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. 2009. “Občanská výchova, občanská společnost a vldnutí.” In: 

Staněk, Antonín, František Mezihorák (Eds.). Výchova k občanství pro 21. Století. Praha: 

SPHV, s. 86-95. 

(Dvořáková, 2009) 

 

FULLAN, Michael G. 1996. Professional culture and educational change. School Psychology 

Review, Vol. 25 Issue 4, p496. 

(Fullan, 1996a) 

 

FULLAN, Michael G. 1996. Turning systemic thinking on its head. Phi Delta Kappan Feb 

1996, Vol. 77 Issue 6, p420. 

(Fullan, 1996b) 

 

FULLAN, Michael G. The three stories of education reform. Phi Delta Kappan Apr 2000, 

p581. 

(Fullan, 2000) 

 

HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 

(Hendl, 2005) 

 



93 
 

HIGGINS-D´Alessandro, Ann, Devyani SADH. 1997. The dimensions and measurement of 

school culture: Understanding school culture as the basis for school reform. International 

Journal of Educational Research, 27, s. 553-569. 

(Higgins, Sadh, 1997) 

 

HUDDLESTON, Ted. 2007. From student voice to shared responsibility. Effective practice in 

democratic school governance in European schools. London: Citizenship Foundation. 

(Huddleston, 2007) 

 

HYUN, Choe. 2007. „South Corean Society and Multicultural Citizenship.“ Korea Journal, 

winter 2007, 124 – 146.  

(Hyun, 2007) 

 

JIRÁSKOVÁ, Věra. 1999. Občan v demokratické společnosti. Praha: Slon. 

(Jirásková, 1999) 

 

KERR, David, Bruno LOSITO. 2005. Education For Democratic Citizenship 2001-2004. Tool 

on Key Issues for EDC Policies. 1st draft. Strasbourg: Council of Europe.  

(Kerr, Losito, 2004) 

 

KERR, David. 2008. „Research on Citizenship Education in Europe: A Survey“.  In: Georgi, 

B. Viola (Ed.). The making of Citizens in Europe: New perspectives on Citizenship 

Education. Bonn: Bundeszentrale fur politische Bildung, s. 167-178. 

(Kerr, 2008) 

 

KYMLICKA, Will. 2001. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and 

Citizenship. Oxford, New York: Oxford University Press. 

(Kymlicka, 2001) 

 

MŠMT, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2001. Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice, Bílá kniha. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Tauris.  

(MŠMT, 2001) 



94 
 

MOREE, Dana. 2008. How Teachers Cope with Social and Educational Transformation – 

Struggling with Multicultural Education in the Czech Classroom. Benešov: Eman. 

(Moree, 2008) 

 

NUSBAUM, Martha C. 1997. Cultivating Humanity – A clasical defence of reform in liberal 

education. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. 

Chapter two: Citizens of the world. 

(Nusbaum, 1997) 

 

OSER, Fritz, Wiel VEUGELERS. 2008. “Introduction.” In: Fritz Oser, Wiel Veugelers (Eds.).  

Getting Involved. Global Citizenship Development and Sources of Moral Values. 

Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.  

(Oser, Veugelers, 2008) 

 

DEAKIN-CRICK, Ruth. 2008. “Pedagogy For Citizenship.” In: Fritz Oser, Wiel Veugelers 

(Eds.).  Getting Involved. Global Citizenship Development and Sources of Moral Values. 

Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

(Deakin-Crick, 2008) 

 

LEENDERS, Helene, Wiel VEUGELERS, Ewoud DE KAT. 2008. „Moral Education And 

Citizenship Education At Pre-University Schools.” In: Fritz Oser, Wiel Veugelers (Eds.). 

Getting Involved. Global Citizenship Development and Sources of Moral Values. 

Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

(Leenders, Veugelers, De Kat, 2008) 

 

POL, Milan, M. RABUŠICOVÁ, P. NOVOTNÝ a kol. 2006. Demokracie ve škole. Brno: 

Masarykova univerzita. 

(Pol, 2006) 

 

 



95 
 

POWER, F. Clark. 1992. “School climate and character development.“ In: Kevin Rian, 

Thomas Lickona (Eds.). Characetr Development in Schools and beyond. Washington: The 

council for research in values and philosophy. 

(Power, 1992) 

 

POWER, F. Clark, Ann Marie R. POWER. 2008. “Civic Engagement.” In: Fritz Oser, Wiel 

Veugelers (Eds.). Getting Involved. Global Citizenship Development and Sources of Moral 

Values. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

(Power, Power, 2008) 

 

QCA - Qualifications and Curriculum Authority. 1998. Education for citizenship and the 

teaching of democracy in schools. Final report of the Advisory Group on Citizenship, 22 

September 1998. London. 

(QCA, 1998) 

 

ROWE, Don, Jan NEWTON. 1997. Citizenship Programmes in Schools - Submission from the 

Citizenship Foundation in response to the White Paper “Excellence in Schools” *October 

1997]. London:  Citizenship Foundation. 

(Rowe, Newton, 1997) 

 

STANDING CONFERENCE of European Ministers of Education. 2000. Resolution on results 

and conclusions of the completed projects in the 1997-2000 medium-term programme, 

Cracow. *online+.  *cit. 29. 1. 2011+. Dostupné z:  

<http://www.coe.int/t/dg4/education/historyteaching/Source/Results/AdoptedTexts/Kra

kowResCompleted_en.pdf>. 

(Standing Conference, 2000) 

 

STANĚK, Antonín. 2007. Výchova k občanství a evropanství. Olomouc: Nakladatelství 

Olomouc. 

(Staněk, 2007) 

 



96 
 

STANĚK, Antonín. 2008. „Výchova k občanství ve vzdělávání pro 21. Století“ In: Staněk, 

Antonín, František Mezihorák (Eds.) Výchova k občanství pro 21. Století. Praha: SPHV, s. 

421-437. 

(Staněk, 2008) 

 

STANĚK, Antonín. 2009. Výchova k občanství v současné škole: Profesní identity učitele 

výchovy k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha. 

(Staněk, 2009) 

 

STARÁ, Jana. 2004. Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. 

(Stará, 2004) 

 

STRAUSS, A., J. CORBINOVÁ. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. 

(Strauss, Corbinnová, 1999) 

 

ŠVARCOVÁ, Iva. 2005. Základy pedagogiky pro učitelské studium. 1. vydání. Praha: Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze. 

(Švarcová, 2005) 

 

TAYLOR, Charles. 1995. Philosophical Arguments. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press. 

(Taylor, 1995) 

 

VÚP, Výzkumný ústav pedagogický. 2007. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. 

Praha: Výzkumný ústav pedagogický. 

(VÚP, 2007a) 

 

VÚP, Výzkumný ústav pedagogický. 2007 Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). Praha: Výzkumný ústav pedagogický.  

(VÚP, 2007b) 

 



97 
 

WESTHEIMER, Joel, Joseph KAHNE. 2004. „What Kind of Citizen? The Politics of Educating 

for Democracy“ American Educational Research Journal; Summer; 41, 2; pg. 237. 

(Westheimer, Kahne, 2004) 

 

WESTHEIMER, Joel. 2008. “On The Relationship Between Political And Moral 

Engagement.” In: Fritz Oser, Wiel Veugelers (Eds.). Getting Involved. Global Citizenship 

Development and Sources of Moral Values. Rotterdam/Taipei: Sense Publishers. 

(Westheimer, 2008) 

 

WILKINS, Chris, Hugh BUSHER, Tony LAWSON, Ismail ACUN, Nur Leman GÖZ. 2010. 

„European Citizenship and European Union Expansion: perspectives on Europeanness and 

citizenship education from Britain and Turkey“. European Educational Research Journal, 9 

(4): 444-456. 

(Wilkins et al., 2010) 

 

7.2. WEBOVÉ STRÁNKY 

CITIZENSHIP FOUNDATION. 2010. What is citizenship? [online]. [cit. 5. 11. 2010]. 

Dostupné z: <http://www.citizenshipfoundation.org.uk/main/page.php?427>. 

(Citizenship Foundation, 2010) 

 

COUNCIL OF EUROPE. 2011. What is Education for Democratic Citizenship and Human 

Rights. *online+. *cit. 15. 1. 2011+. Dostupné z:  

<http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/1_What_is_EDC_HRE/What_%20is_EDC_en.as

p#TopOfPage>. 

(Council of Europe, 2011) 

 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT. 

Civic Education Study. *online+. *cit. 8. 1. 2011+. Dostupné z: 

<http://www.iea.nl/cived.html>. 

(International Association, 2011) 

 



98 
 

UNESCO. 1998. Citizenship Education for the 21st Century. [online]. [cit. 13. 2. 2011]. 

Dostupné z: 

<http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_b/mod07/mod07task03/appendix.h

tm#text>. 

(UNESCO, 1998) 

 

ÚIV, Ústav pro informace ve vzdělávání. Mezinárodní projekty *online+. Praha: Ústav pro 

informace ve vzdělávání *cit. 5. 6. 2010+. Dostupné z: <http://www.uiv.cz/>. 

(ÚIV, 2010a)  

 

ÚIV, Ústav pro informace ve vzdělávání. Národní projekty *online+. Praha: Ústav pro 

informace ve vzdělávání *cit. 5. 6. 2010+. Dostupné z: <http://www.uiv.cz/>.   

(ÚIV, 2010b)  

 

NIDM MŠMT, Národní institut dětí a mládeže mšmt. národní registr výzkumů o dětech a 

mládeži. *databáze online+. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT. [cit. 8. 6. 2010]. 

Dostupné z: <http://www.vyzkum-mladez.cz/>. 

(NIDM MŠMT, 2010)  

 

ŠKOLA. Webové stránky školy zařazené do výzkumu. Adresu stránek neuvádím z důvodu 

zachování anonymity školy. Stránky byly používány v průběhu měsíců září-prosinec 2010. 

(Škola, 2010) 

 

7.3. POUŽITÉ VÝZKUMY 

ČLOVĚK V TÍSNI, společnost při ČT, o.p.s. projekt Varianty. 2002.  Obsahová analýza 

učebnic pro základní školy. Závěrečná zpráva. [online]. Praha: Člověk v tísni, společnost při 

ČT, o.p.s. projekt Varianty. [online].  *cit. 28. 10. 2010+. Dostupné z:  

<http://www.varianty.cz/download/pdf/analysis_3.pdf>. 

(Člověk v tísni, 2002) 

 



99 
 

ČLOVĚK V TÍSNI. 2009. Dotazníkový výzkum uskutečněný v rámci projektu „Kdo jiný?“. 

Vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. *online+. *cit. 15. 12. 

2010+.  Dostupné z: 

<http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_249.pdf>. 

(Člověk v tísni, 2009). 

 

EURYDICE, Informační síť o vzdělávání v Evropě. 2005. Výchova k občanství ve školách v 

Evropě. *online+. *cit. 6. 1. 2011+. Dostupné z:  

<http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/0_integral/055CS.pdf>. 

(Eurydice, 2005a) 

 

EURYDICE, Informační síť o vzdělávání v Evropě. 2005. Citizenship Education at School in 

Europe Czech Republic: National description – 2004/05. *online+. *cit. 6.1.2011+. Dostupné 

z: 

<http://eacea.ec.europa.eu/eurydice/ressources/eurydice/pdf/055EN/008_chap6_055EN

.pdf>. 

(Eurydice, 2005b) 

 

FAKTUM INVENIO. 2008. Mladé hlasy. UNICEF, Faktum Invenio. 

(Faktum Invenio, 2008) 

 

HOLCMANOVÁ, Kateřina. 2007. „Obrazy občanství v očích studentů“ Případová studie v 

rámci střední školy Gymnázia prof. Jana Patočky. Diplomová práce. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. 

(Holcmanová, 2007) 

 

HORKÁ, Alžběta. 2009. Didaktické zpracování tématu Občan a jeho obec v návaznosti na 

RVPZV. Diplomová práce. Olomouc:  Katedra společenských věd, Univerzita Palackého. 

(Horká, 2009) 

 

http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnspdfs_249.pdf


100 
 

HOUŠKA, Tomáš. 2006. Účast mladých lidí na politickém a společenském životě. Praha: 

Národní institut dětí a mládeže MŠMT. *online+. *cit. 15. 12. 2010+. Dostupné z: 

<http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=&lang=CZ&id=147 i>.   

(Houška, 2006) 

 

IDM MŠMT, Institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 1996. 

Občanské vědomí. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. *online+. *cit. 15. 12. 2010+. Dostupné z: <http://www.vyzkum-

mladez.cz/registr_detail.php?kod=&lang=CZ&id=30>. 

(IDM MŠMT, 1996) 

 

IDM MŠMT, Institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 1998. 

Participace mládeže a společnost. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. *online+. *cit. 15. 12. 2010+. Dostupné z: <http://www.vyzkum-

mladez.cz/registr_detail.php?kod=&lang=CZ&id=5>. 

(IDM MŠMT, 1998) 

 

KADLČKOVÁ, Ivana. 2009. Aplikace aktivizačních metod na téma Člověk jako občan. 

Diplomová práce. Olomouc:  Katedra společenských věd, Univerzita Palackého 

(Kadlčková, 2009). 

 

KRACÍK, Adam. 2010. Občanská výchova a možnost jejího přispění k orientaci jedince 

v rámci demokracie, občanské společnosti a modernity - pohledy učitelů. Bakalářská práce. 

Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. 

(Kracík, 2010) 

 

KŘÍŽOVÁ, Ivana a kol. (2001). Zpráva o výsledcích mezinárodního výzkumu, Mezinárodní 

výzkum občanské výchovy, Civic Education Study. Praha: ÚIV.  

(Křížová, 2001) 

 

 



101 
 

NIDM MŠMT, Národní institut dětí a mládeže ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. 2011. Hodnotové orientace dětí a mládeže ve věku 6 – 15 let. (výzkum ještě 

nebyl ukončen) *online+. *cit. 20. 12. 2010+. Dostupné z: 

<http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/vyzkumy/cile-a-

vystupy/napln-vyzkumne-cinnosti>.   

(NIDM MŠMT, 2011) 

 

PŠTROSS, Mikuláš. 2006. Hodina učitele: návrh vzdělávacího programu ke zvýšení 

občanské angažovanosti středoškolské mládeže. Bakalářská práce. Praha: Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. 

(Pštross, 2006) 

 

PROTIVÍNSKÝ, Tomáš. 2010. Analýza občanského vzdělávání v počátečním vzdělávání. 

Nepublikovaný zdroj. Analýza byla představena na Kulatém stolu „Spolupráce organizací 

na podpoře občanského vzdělávání v ČR“, 11. 11. 2010 14.00-17.00, Praha. Pořadatel: 

Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.  

(Protivínský, 2010) 

 

SMEJKALOVÁ, Kateřina et al. 2008. Občansko-politické vzdělávání na školách. Praha: 

Česko-německé fórum mládeže, Pracovní skupina občanská společnost.  

(Smejkalová, 2008). 

SOUKUP, Petr (ed.). (2010). Národní zpráva z Mezinárodní studie občanské výchovy. Ústav 

pro informace ve vzdělávání. 

(Soukup, 2010) 

ŠOLC, Zbyněk. 2008. Mládež a politika: formy a úroveň veřejné participace mládeže v ČR. 

Diplomová práce. Fakulta sociálních studií, Masarykova Univerzita. 

(Šolc, 2008) 

 

VAŠKOVÁ, Vládaná.  1997. Psychologické aspekty občanské angažovanosti. Diplomová 

práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha. 

(Vašková, 1997) 
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FRANC, Aleš,. Alena Hesová. 2010. Analýza materiálů pro výuku předmětů ze 

společenskovědní oblasti. Závěrečná zpráva 2010. Výzkumný ústav pedagogický. 

(Franc, Hesová, 2010) 

7.4. ANALYZOVANÉ DOKUMENTY 

Program prevence užívání návykových látek včetně cigaret, alkoholu a sociálně-

patologických jevů – pro školní rok 2010/2011. Dostupné z webových stránek školy, 5. 12. 

2010. 

(Program prevence, 2010) 

 

Plán environmentální výchovy na rok 2010/11. Dostupné z webových stránek školy, 5. 12. 

2010. 

(Plán environmentální, 2010) 

 

Výroční zpráva školy pro školní rok 2008/2009.  

(Výroční zpráva, 2009) 

 

Školní žákovský řád. Aktuální pro školní rok 2010/2011. 

(Školní žákovský, 2010) 

 

Koncepce rozvoje školy. 2007. 

(Koncepce rozvoje, 2007) 

 

ŠVP, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“. 2007. 

Analyzovaná škola. 

(ŠVP, 2007) 

7.5. ZDROJE DAT PRO ANALÝZU 

Rozhovory s učiteli (9 učitelů) 

Eseje žáků 8. třídy (21 žáků) 

Dotazníky „Škála kultury školy“ (vyplnilo 9 učitelů a 21 žáků) 
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8. PŘÍLOHY 

 

Seznam příloh 

Název přílohy Číslo 

přílohy 

Národní výrazy pro „občanství“ (Eurydice, 2005a) 1 

Iniciativy ve výchově k občanství na evropské úrovni 2 

Seznam organizací významných z hlediska občanského vzdělávání 3 

Dotazník pro učitele 4 

Struktura dotazování učitelů - otázky 5 

Dotazník pro žáky 6 

Přehled vybraných projektů a programů školy 7 

Srovnání občanských kompetencí (ŠVP  a RVP) 8 
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PŘÍLOHA Č. 1: NÁRODNÍ VÝRAZY PRO „OBČANSTVÍ“ 

Zdroj: EURYDICE, Informační síť o vzdělávání v Evropě. 2005. Výchova k občanství ve 

školách v Evropě, s. 66-68. 

Země Název v národním 

jazyce 

 

 

Vysvětlení jeho významu 

 

BE fr Citoyenneté Význam pojmu odpovědného občanství objasňuje § 6 

´Décret Missions´ z 24. července 1997, podle nějž tento 

termín znamená totéž co občanstvo schopné přispívat k 

rozvoji demokratické společnosti, která je solidární, 

pluralistická a otevřená vůči jiným kulturám. 

BE nl Burgerschap Vnímavost vůči politickému, hospodářskému, sociálnímu 

a kulturnímu životu společnosti, do níž jednotlivec patří, a 

ochota se na něm podílet. Občanství tudíž předpokládá 

porozumění zmíněným čtyřem stránkám společenského 

života a kromě toho i znalost základních pravidel, o něž se 

opírá náš právní řád a náš demokratický systém. 

BE de Bürgerkunde nebo 

aktiver Bürgersinn 

Znalost základních principů, o něž se opírají práva a 

povinnosti občanů, jakož i postoje a chování odpovídající 

těmto principům. 

CZ Občanství Právní vztah mezi občanem a státem, z něhož vyplývají i 

občanská práva a povinnosti. 

DK Statsborgerskab 

nebo 

medborgerskab 

Statsborgerskab označuje právní a politické postavení 

jednotlivce, zatímco medborgerskab označuje to, jak 

jednotlivec svou identitu a přináležitost vnímá (1). 
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DE Staatsbürgerschaft 

nebo 

Staatsangehörigkeit 

 

Grundgesetz (základní zákon), § 33.1: Každý Němec v 

každé spolkové zemi má stejná občanská práva a 

povinnosti. Základní zákon, § 33.2: V závislosti na svých 

vlohách, způsobilosti a odborné zdatnosti má každý 

Němec rovný přístup ke všem veřejným funkcím. 

EE Kodakondsus Být občanem státu. Ústava Estonské republiky, § 8: Každé 

dítě, jehož aspoň jeden z rodičů je estonským občanem, 

má od narození právo na estonské občanství. Ústava 

Estonské republiky, § 9: Práva, svobody a povinnosti 

každé osoby, uvedená v ústavě, jsou stejná pro estonské 

občany i pro občany cizích států a osoby bez státní 

příslušnosti v Estonsku. 

EL I Idiotita tou Politi Právní a politické postavení, z něhož pro jednotlivce 

vyplývají určitá (občanská, politická, sociální) individuální 

práva a určité povinnosti vůči politické skupině. Občanství 

spočívá v jisté vlastnosti, kterou stát občanům potvrdí 

nebo jim přizná, a vychází z předpokladu, že občané sdílejí 

určité hodnoty a dodržují určitá pravidla chování, 

umožňující jejich soužití a dodávající občanům jejich 

specifickou kolektivní identitu. 

ES Ciudadania Právní a politické postavení, z něhož vyplývají jistá 

občanská, politická a sociální práva pro jednotlivce jako 

osobu a jisté povinnosti vůči politické skupině. 

FR (:) (:) 

IE Saoránach V § 9, odstavci 2 irské ústavy se uvádí, že věrnost národu 

a loajálnost vůči státu patří k základním politickým 

povinnostem všech občanů. 

IT Cittadinanza Italská ústava. § 2: Republika uznává a zaručuje 



106 
 

nedotknutelná práva člověka, a to jako jednotlivce, tak i v 

procesu sociálního učení, kterým se rozvíjí jeho osobnost, 

a vyžaduje plnění nezcizitelných nároků na politickou, 

ekonomickou a sociální solidaritu. Italská ústava, §. 3: 

Všichni občané mají stejnou sociální důstojnost a všichni 

jsou si před zákonem rovni bez ohledu na pohlaví, 

národnost, jazyk, náboženství, politické názory a osobní a 

společenské podmínky. 

CY Politiotita, 

Politotita 

Od řeckých slov Politeia (stát) a Polis (město). Vysvětlení 

nebo definice není k dispozici. 

LV Latvijas pilsonība ‘Lotyšské občanství’. Vysvětlení nebo definice není k 

dispozici. 

LT Sąmoningas pilietis Odpovědný občan je osoba, která si je vědoma svých práv 

a povinností a je schopna se konstruktivně podílet na 

veřejném životě. 

LU Citoyenneté (:) 

HU Állampolgárság Podle zákona o maďarském občanství (1993/LV) občanství 

jakožto právní instituce vyjadřuje především právní vztah 

fyzické osoby k určitému státu, nepostrádající však jisté 

citové složky. Občanstvím se jednotlivci přiznávají veškerá 

práva a povinnosti zaručené ústavou a jinými právními 

dokumenty. 

MT Cittadinanza,  

Hajja civika,  

tkun 

cittadin responsabbli 

Občanství je definováno jako postavení vymezené 

určitými občanskými úlohami a funkcemi. 
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NL Burgerschap Vysvětlení nebo definice není k dispozici. 

AT Staatsbürgerschaft 

nebo 

Staatsangehörigkeit 

‘Státní příslušnost’ (například: občan Rakouské republiky) 

zahrnuje právo účasti na všech státních volbách. 

PL Obywatelstwo ‘Státní příslušnost’. Vysvětlení nebo definice není k 

dispozici. 

PT Cidadania Termín označuje osobu svobodnou, odpovědnou a 

nezávislou, solidární vůči jiným a demokratického a 

pluralistického smýšlení. 

SI Državljanstvo Právní příslušnost k určitému státu. 

SK (:) (:) 

FI Kansalaisuus Zákon o státním občanství (359/2003): Občanství je právní 

vztah mezi jednotlivcem a státem, vymezující postavení 

jednotlivce vůči státu, jakož i vzájemná základní práva a 

povinnosti jednotlivce a státu. Finská ústava (731/1999): 

Veškerá státní moc ve Finsku spočívá v rukou lidu 

zastupovaného parlamentem. Demokracie zahrnuje právo 

jednotlivce na účast v životě společnosti, na ovlivňování 

společenského vývoje a vlastních životních podmínek. 

SE Medborgare nebo 

Aktivt 

medborgarskap 

Výraz má tři významové aspekty: politický (právo volit a 

právo účasti na životě společnosti), právní (rovnost před 

zákonem) a sociální (právo na hmotné a kulturní zdroje 

nezbytné ke slušnému životu). 

UK-

ENG/ 

WLS/NI

Citizenship Spojené království nemá psanou ústavu, která by 

vymezovala základní principy, z nichž jsou občanská práva 

a povinnosti odvozeny. Zákon o lidských právech z roku 

1998 však zahrnuje téměř veškerá práva uvedená v 



108 
 

R Evropské úmluvě o lidských právech a poskytuje občanům 

jasné právní ujištění o jejich základních právech a 

svobodách. 

UK-SCT Citizenship Zahrnuje využívání práv, výkon povinností a politickou 

participaci příslušníků demokratického státu. Obsahuje 

též širší pojetí občanství, zahrnující řadu občanských, 

třeba i nepolitických aktivit s dopadem na blahobyt 

místních společenství. 

IS Borgaravitund Vysvětlení ani definice není k dispozici. 

LI Staatsbürgerschaft 

nebo 

Staatsangehörigkeit 

Součástí lichtenštejnské státní příslušnosti je několik práv 

a povinností. Mezi povinnosti patří účast na volbách, 

plebiscitech a referendech; z práv je uvedeno právo 

navrhovat zákony a referenda. 

NO Aktivt 

medborgerskap 

Využívání práv a výkon povinností. Společenská 

angažovanost a péče o druhé. 

BG Гражданско 

образование 

 

Zákon o národním vzdělávání Bulharské republiky: 

Vychovat mladého člověka tak, aby se z něho stal 

svobodný, morální a aktivní jednotlivec, dodržující zákony 

a respektující práva, kulturu, zvyky a náboženství jiných. 

Cíle národního vzdělávání: Mladý člověk jako občan, jako 

svobodný a zdatný jednotlivec znající svá práva a 

povinnosti a respektující práva druhých. 

RO Cetăţenia Română ‘Rumunské občanství’. Vysvětlení ani definice není k 

dispozici. 

 

(1) Ove Korsgaard. Hvorfor master i medborgerskab? In: Uddannelse Nr. 8/02. 

(:) Údaje nejsou k dispozici. 
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PŘÍLOHA Č. 2: INICIATIVY VE VÝCHOVĚ K OBČANSTVÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI 

Publikace, na které příloha odkazuje, jsou uvedeny v kapitole „Zdroje“ 

To, že v Evropě od 90. let 20. století rapidně narůstá zájem o výchovu k občanství, 

dokládají rozličné programy, výzkumy, konference a jiné aktivity mezinárodních aktérů. 

David Kerr (2008) uvádí několik stěžejních: mezinárodní studie občanské výchovy CIVED99 

z roku 1999, program Rady Evropy Education for Democratic Citizenship (Výchova 

k demokratickému občanství) započatý v roce 1997, mezinárodní srovnávací studie 

Výchova k občanství ve školách v Evropě Informační síťě o vzdělávání v Evropě EURYDICE 

z roku 2005, iniciativa Evropské komise na podporu vzniku programů rozvíjejících 

občanské kompetence a aktivní občanství. Z pozdějších pak můžeme doplnit i na CIVED99 

navazující mezinárodní srovnávací studii občanské výchovy International Civic and 

Citizenship Education Study ukončenou v roce 2009 a mnoho dalších.  

Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům se pro členské státy 

Rady Evropy stala prioritou na základě druhého summitu prezidentů a vlád členských 

států Rady Evropy (10. a 11. října 1997, Štrasburk). (Kerr, Losito, 2004) Důsledkem toho 

vznikla řada dokumentů a byla realizována řada aktivit, které mají tyto vzdělávací oblasti 

napříč evropskými státy rozvíjet. Cílem tohoto projektu bylo vyjasnit a vyložit klíčové 

koncepty občanství, mapovat vývoj vzdělávacích metod v oblasti výchovy k občanství a 

monitorovat metody inovativní. (Kerr, Losito, 2004)  

Celý proces byl ovlivněn dokumentem Rady Evropy Declaration and Programme on 

Education for Democratic Citizenship Based on the Rights and Responsibilities of Citizens 

(Council of Europe, 1999), který stanovuje, že principy vymezené Radou Evropy v rámci 

projektu Výchova k demokratickému občanství (Education for Democratic Citizenship) by 

se měly stát základní součástí praxe evropských států zaměřené na vzdělávání, kulturu a 

mládež. Přístup zdůrazňuje sdílené evropské hodnoty a aktivní občanskou angažovanost 

praktikovanou v průběhu celého života občana, což má být rozvíjeno prostřednictvím 

celoživotního vzdělávání ve formě formálních i neformálních vzdělávacích příležitostí. 

Později byl přístup doplněn a precizován, a to ve formě rozvržení do několika konkrétních 

dimenzí: politická, právní, kulturní, společenská a ekonomická. Současně bylo zdůrazněno, 
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že občanství nemá být rozvíjeno jen na regionální a národní, ale také na evropské a 

globální úrovni. (Standing Conference, 2000)  

V doporučení Rady ministrů Rec (2002)12 on Education for Democratic Citizenship 

(Council of Europe, 2002) bylo ustaveno, že vzdělávání k demokratickému občanství má 

být v centru vzdělávacích politik a reforem evropských států a že jeho hlavním cílem je 

rozvíjet ve společnosti toleranci a spravedlnost. Charta Rady Evropy o výchově 

k demokratickému občanství a lidských právům18 (Council of Europe, 2010) současně 

poukazuje na to, že občané nemají být vzděláváni jen na úrovni znalostí a dovedností, ale i 

na rovině povzbuzování k tomu, aby byli aktivně se angažujícími občany za účelem obrany 

lidských práv, demokracie a vlády práva. 

  

                                                      
18

 Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, 
přeloženo autorkou. 
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PŘÍLOHA Č. 3: SEZNAM ORGANIZACÍ VÝZNAMNÝCH Z HLEDISKA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ 

Zdroj: PROTIVÍNSKÝ, Tomáš. 2010. Analýza občanského vzdělávání v počátečním 

vzdělávání. Nepublikovaný zdroj. Analýza byla představena na Kulatém stolu „Spolupráce 

organizací na podpoře občanského vzdělávání v ČR“, 11. 11. 2010, Praha. Pořadatel: 

Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně.  

(Protivínský, 2010) 

 

 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK) 

 Aisis 

 Centrum demokratického učení (CEDU, realizuje Gemini, o. s.) 

 Civitas-CZ 

 Centrum pro komunitní práci (CpKP) 

 Člověk v tísni 

 Erudia (Prosperita) 

 Hodina H 

 Junák 

 Kritické myšlení 

 Multikulturní centrum Praha 

 Národní institut dětí a mládeže 

 Odyssea 

 Partners Czech 

 Program Participace (národní parlament dětí a mládeže, simulované volby) 

 Společnost pro Fair Trade 

 Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii (SVOD) 

 Webové projekty:  

 CzechKid 

 Evvoluce 

 metodiky.cz 

 multikultura.cz 
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PŘÍLOHA Č. 4: DOTAZNÍK PRO UČITELE 

 
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 
 
na následující stránce najdete dotazník s názvem „Škála kultury školy“. Tento dotazník slouží pro účely 
diplomové práce, kterou píši na Katedře studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy. K vyplnění jej dostane celkem deset učitelů z Vaší školy.  
 
Diplomová práce se zaměřuje na fenomén občanství - jak je pojem vnímán českými žáky a jejich učiteli a jak 
je občanství samotné zakoušeno na českých školách. 
 
Tento dotazník je anonymní. Zachování anonymity respondentů je významnou součástí posuzování kvality 
diplomové práce, což pro Vás může být zárukou toho, že z hlediska etiky výzkumu budu velmi obezřetná. 
 
Dotazník můžete vytisknout a naskenovat, nebo vyplnit přímo v počítači. Pošlete mi jej prosím zpět na 
adresu bucvanova@gmail.com, nejpozději začátkem posledního říjnového týdne. 
 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
Bc. Eliška Bucvanová 
Studentka oboru Studia občanského sektoru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bucvanova@gmail.com
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Dotazník 
škála kultury školy 

(zdroj: A. Higgins-D´Alessandro, D. Sadh: School Culture Scale) 
 
Následující tvrzení popisují situaci v mnoha školách. Zamyslete se prosím nad tím, zda tato tvrzení platí 
pro vaši školu.  
 
Použijte tuto škálu:  1 - nesouhlasím 
   2 - spíše nesouhlasím 
   3 - spíše souhlasím 
   4 - souhlasím 
 
U každého tvrzení zakroužkujte/zvýrazněte tučně jednu možnost.  
 
Dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky budou použity pro zpracování diplomové práce. 
 

 
  

 
 

 
nesouhla

s 

spíše 
nesouhla

s 

spíše 
souhlas 

 
souhlas 

1. Žáci se k sobě obvykle chovají čestně a vzájemně se respektují. 1 2 3 4 

2 Žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé. 1 2 3 4 

3. Žáci, kteří jsou členy různých skupin, mají navzájem dobré 
vztahy. 

1 2 3 4 

4. Žáci si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

5. Žáci a učitelé si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

6. Učitelé zpravidla jednají se žáky s respektem a férově. 1 2 3 4 

7. Učitelé se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat. 1 2 3 4 

8. Žáci a učitelé otevřeně diskutují o nejrůznějších problémech. 1 2 3 4 

9. Učitelé dávají žákům prostor, aby se vyjádřili ke školním 
pravidlům, a jejich názor berou v potaz. 

1 2 3 4 

10. Některá pravidla jsou formována na základě hlasování žáků a 
učitelů. 

1 2 3 4 

11. Ve škole nejsou žádné rvačky. 1 2 3 4 

12. Žáci nechodí za školu. 1 2 3 4 

13. Ve škole se nekrade. 1 2 3 4 

14. Ve škole nedochází k ničení školního majetku. 1 2 3 4 

15. Ve škole nedochází k užívání drog ani ke konzumaci alkoholu. 1 2 3 4 

16. Ve škole téměř nedochází ke slovnímu napadání a ponižování. 1 2 3 4 

17. Ve škole téměř nedochází k podvádění. 1 2 3 4 

18 Žáci ve škole získávají dobré vzdělání a hodně se naučí. 1 2 3 4 

19. Žáci se učí starat o druhé a být odpovědnějšími. 1 2 3 4 

20. Žáci se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním. 1 2 3 4 

21. Žáci mají možnost přemýšlet o tom, co se děje kolem nich. 1 2 3 4 

22. Žáci se učí lépe naslouchat druhým. 1 2 3 4 

23. Žáci se učí brát v úvahu stanoviska druhých. 1 2 3 4 

24. Žáci se učí pravidlu: „Nejdříve přemýšlej a pak teprve 
jednej/mluv.“ 

1 2 3 4 

25. Žáci získávají šanci na lepší budoucnost. 1 2 3 4 
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PŘÍLOHA Č. 5: STRUKTURA DOTAZOVÁNÍ UČITELŮ – OTÁZKY 

 
Co pro vás představuje pojem občanství? Co je jeho obsahem?  

Jaké významové konotace pro vás má? Jaké úvahy ve vás evokuje? 

Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem ve vašem pojetí tohoto 

slova?  

Co vy byste chtěl dělat, abyste měl pocit, že jste dobrý občan? 

Co by měl člověk umět, aby mohl být dobrým občanem? (dovednosti) 

Člověk se v průběhu svého života učí žít ve společnosti. Stejně tak se učí být občanem.  

V jakém věku má smysl začít rozvíjet občanské dovednosti? 

Kde všude se podle Vás člověk může učit být občanem? V jakém prostředí  

Jaké činnosti či zkušenosti mohou přispět k tomu, že se člověk stane dobrým občanem?  

Patří téma občanství do školy? Učí se žáci ve škole být občany?  

Jaké procesy ve škole podporují výchovu žáků k občanství?  

Jaký předmět učíte?  

Jaké jsou podle Vás cíle občanské výchovy?  

1 doplňující otázka k dotazníku Škála kultury školy 
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PŘÍLOHA Č. 6: DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

 
 
 

Dotazník pro žáky 
 

Diplomová práce 

Bc. Eliška Bucvanová 

Fakulta humanitních studií UK 

 
 
 
 
Otázky, na které budete odpovídat, slouží pro účely diplomové práce. Ta se 
zaměřuje na pojem občanství - jak je vnímán žáky a jejich učiteli a jak je 
občanství samotné zakoušeno na českých školách. 
 
 
Tento dotazník je zcela anonymní. Nevyplňujte nikde vaše jméno. 
V diplomové práci nebude možné dohledat, kdo jakým způsobem 
odpověděl. 
 
 
 

Děkuji vám za spolupráci 

Eliška Bucvanová 

 
 

Dotazník - Škála kultury školy 
 
Následující tvrzení popisují situaci v mnoha školách. Zamyslete se prosím nad tím, zda tato tvrzení platí pro 
vaši školu.  
 
Použijte tuto škálu:   
1 - nesouhlasím 
2 - spíše nesouhlasím 
3 - spíše souhlasím 
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4 - souhlasím 
 
U každého tvrzení zakroužkujte jednu možnost. 

 
Napište prosím odpovědi do pravé části tabulky. 

A. Kolik je Vám let:  

B. Jakého jste pohlaví (žena/muž):   

# Text otázky 
 

nesouhlas
ím 

spíše 
nesouhlas

ím 

spíše 
souhlasím 

 
souhlasím 

1. 
Žáci se k sobě obvykle chovají čestně a vzájemně se 
respektují. 

1 2 3 4 

2. Žáci si navzájem pomáhají, i když nejsou přátelé. 1 2 3 4 

3. 
Žáci, kteří jsou členy různých skupin, mají navzájem dobré 
vztahy. 

1 2 3 4 

4. Žáci si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

5. Žáci a učitelé si vzájemně důvěřují. 1 2 3 4 

6. Učitelé zpravidla jednají se žáky s respektem a férově. 1 2 3 4 

7. Učitelé se o žáky zajímají a chtějí jim pomáhat. 1 2 3 4 

8. 
Žáci a učitelé otevřeně diskutují o nejrůznějších 
problémech. 

1 2 3 4 

9. 
Učitelé dávají žákům prostor, aby se vyjádřili ke školním 
pravidlům, a jejich názor berou v potaz. 

1 2 3 4 

10. 
Některá pravidla jsou formována na základě hlasování žáků 
a učitelů. 

1 2 3 4 

11. Ve škole nejsou žádné rvačky. 1 2 3 4 

12. Žáci nechodí za školu. 1 2 3 4 

13. Ve škole se nekrade. 1 2 3 4 

14. Ve škole nedochází k ničení školního majetku. 1 2 3 4 

15. 
Ve škole nedochází k užívání drog ani ke konzumaci 
alkoholu. 

1 2 3 4 

16. 
Ve škole téměř nedochází ke slovnímu napadání a 
ponižování. 

1 2 3 4 

17. Ve škole téměř nedochází k podvádění. 1 2 3 4 

18 Žáci ve škole získávají dobré vzdělání a hodně se naučí. 1 2 3 4 

19. Žáci se učí starat o druhé a být odpovědnějšími. 1 2 3 4 

20. Žáci se učí vyjadřovat svůj názor a prezentovat ho ostatním. 1 2 3 4 

21. Žáci mají možnost přemýšlet o tom, co se děje kolem nich. 1 2 3 4 

22. Žáci se učí lépe naslouchat druhým. 1 2 3 4 

23. Žáci se učí brát v úvahu stanoviska druhých. 1 2 3 4 

24. 
Žáci se učí pravidlu: „Nejdříve přemýšlej a pak teprve 
jednej/mluv.“ 

1 2 3 4 

25. Žáci získávají šanci na lepší budoucnost. 1 2 3 4 
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Představte si následující situaci: 

 
 
Přečtěte si následující rozhovor: 
 

 
 
 
Zamyslete se prosím nad otázkami, na které odpovídali rodiče postav z našeho 
rozhovoru. Odpovědi prosím napište na další papír. 

Ali:  Nazdar lidi, tak co vaši, napsali domácí úkoly? 

Pavla:  Jo, jo, musela jsem se smát, mámě se nejdřív moc nechtělo, prej se takovýma 

blbostma můžou zabejvat jen lidi, který nemaj nic lepšího na práci :-P Pak nad 

tim teda přemejšlela. Řekla mi, že občanství pro ni není nijak důležitý, že je 

důležitý maximálně pro politiky. 

Olga:  Hm, to naše máma o tom dost přemýšlela, vlastně jsme se poprvé bavily o tom, 

jak se tady v Čechách cítí, docela jsem koukala, čím vším si musela projít.  

Magda: Jak, čím si musela projít? 

Olga:  No, přistěhovali jsme se sem z Ukrajiny, když jsem byla malá. Mamča popisovala, 

že jí štvaly takový ty divný pohledy na ulici, jsi odjinud a všichni to na tobě 

poznaj. Taky ti třeba nechtěj půjčit DVD v půjčovně, že s cizincema maj špatný 

zkušenosti a tak. Já jsem o tom doteď nepřemýšlela. 

Dan:  Mě zase překvapilo, že táta se moc jako český občan necítí. I když český 

občanství má, říká, že je hlavně Romem. Je to divný, jak je občanství na jednu 

stranu kus papíru a na druhou stranu to nutí přemejšlet, kam patříš a kam 

vlastně ne… 

 

Ali, Pavla, Olga, Magda a Dan jsou spolužáci.  
 
O přestávce se všichni baví o domácím úkolu, který měli splnit: položit svým rodičům 
otázky, které se týkaly toho, co pro ně znamená slovo občanství. Měli si pak zapsat 
jejich odpovědi a přinést je na hodinu občanské výchovy. 
 
 

Jednalo se o tyto otázky: 

1) Co se Vám vybaví, když se řekne občanství? Co si myslíte, že slovo občanství 
znamená?  

2) Co pro vás (jako dospělého) může znamenat, že české občanství máte? 

3) Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem? 
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Odpovídejte prosím ve větách, abych tomu, co napíšete, správně rozuměla. Je na Vás, 
kolik papíru popíšete. Důležité je, že napíšete úplně vše, co vás k těmto otázkám 
napadne. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Co pro vás (jako dospělého) může znamenat, že české občanství máte? 

 

1) Co se Vám vybaví, když se řekne občanství? Co si myslíte, že slovo občanství 
znamená? 

 

3) Jaké chování je důležité pro to, aby byl člověk dobrým občanem? 
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PŘÍLOHA Č. 7: PŘEHLED VYBRANÝCH PROJEKTŮ A PROGRAMŮ ŠKOLY 

PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ENVIRONMENTÁLNÍCH A 

EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH (VUREES) 

Škola se stala partnerem a pilotní školou projektu VUREES, spolufinancovaného z 

Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.  Příjemcem dotace a řešitelem 

projektu je občanské sdružení Asociace pedagogů základního školství České republiky. 

Cílem projektu je naučit žáky 1. i 2. stupně podnikavosti, ekonomické gramotnosti a 

ekologické zodpovědnosti realizací školních podniků. 

 

PROJEKT „MODERNIZACÍ A INOVACÍ VÝUKY K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ 

(INFORMACE - INSPIRACE – INOVACE)“ 

Myšlenka projektu vychází z potřeby zkvalitnit výuku všech vyučovacích předmětů 

prostřednictvím integrace a propojení informačních a komunikačních technologií (ICT) s 

veškerým vzdělávacím obsahem. Cílem je rozvíjet komunikační dovednosti v oblasti ICT, 

schopnost zpracovávat informace a orientovat se v informačních zdrojích, tvůrčí myšlení 

žáků v řešení problémů i komunikaci a celkově rozvíjet klíčové kompetence žáků. Projekt 

se zaměřuje na rozvoj ICT dovedností žáků, profesního rozvoj pedagogů, systematická 

tvorba nových výukových materiálů propojující ICT se vzdělávacím obsahem i začleňování 

interaktivních metod zaměřených na mezipředmětové vztahy a utváření klíčových 

kompetencí žáků do výuky. 

 

PROJEKT PRO PODPORU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

„KOOPERACE A KONKURENCESCHOPNOST“  

Cílem projektu je prohlubování pedagogických kompetencí, praktické vyzkoušení nových 

metod výuky, hledání vhodných forem interaktivity ve vyučování s pochopitelným stálým 

rozšiřováním a využíváním informačních a komunikačních technologií. 

 

PROGRAM PREVENCE UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK (PROGRAM PREVENCE, 2010) 

Úkolem je vytvoření prostředí, ve kterém mají žáci pocit bezpečí, pohody a vzájemné 

tolerance. Prostředkem je důsledné dodržování povinností a práv žáků stanovených 

vnitřním řádem školy za aktivní spolupráce vedení školy a rodičů. Součástí programu je 
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bezprostřední řešení závažného porušení vnitřního řádu školy a při zjištění kontaktů žáků 

s návykovou látkou včetně alkoholu a cigaret ve škole spojení vedení školy s rodiči. 

 

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY NA ROK 2010/11 

Cílem tohoto programu je: vychovávat správné hospodáře; vést žáky k získání znalostí a 

dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí v 

lokálním i globálním rozměru; navozovat konkrétní situace a příklady, v nichž žáci projeví 

svůj vztah k přírodě a učí se zodpovědnému jednání; působit na utváření životního stylu a 

hierarchie životních hodnot ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje. Těchto cílů škola 

dosahuje pomocí rozličných nástrojů, jako jsou: budování školní zahrady a školní budovy a 

jejího okolí, sběr papíru a baterií, třídění odpadu, oborové dny, tematické exkurze, 

začleňování témat environmentální výchovy do rozličných předmětů, školní nástěnky a 

projekt adopce na dálku, do kterého jsou zapojeni děti i pedagogové. Projekt sleduje 

v souladu se školním vzdělávacím programem klíčové kompetence, mezi nimi i 

kompetence občanské. 
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PŘÍLOHA Č. 8: SROVNÁNÍ OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ (ŠVP  A RVP) 

Stručný výtah občanských kompetencí uvedených ve školním vzdělávacím programu 

školy: 

„Na konci základního vzdělávání:  

 žák si je vědom svých práv a povinností daných školním řádem, 

 žák je seznámen se základními právními předpisy ČR, 

 žák má vytvořen vztah k vlasti, k minulosti, ctí státní symboly, 

 žák se umí aktivně a tvořivě zapojit do akcí školy (kulturních a sportovních jako 

účastník i účinkující), 

 žák respektuje názory druhých, 

 žák se umí slušně a tolerantně chovat k ostatním, 

 žák odmítá fyzické a psychické násilí umí reagovat v neobvyklých krizových 

situacích, 

 žák umí hodnotit některé ekologické dopady činnosti člověka“. (ŠVP, 2007) 

 

Občanské kompetence uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní 

vzdělávání: 

„Na konci základního vzdělávání žák:  

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen 

vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si 

povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si 

vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, 

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností 

účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka, 
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 respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 

zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, 

 chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti“. (VÚP, 2007a: 54; VÚP, 2007b: 16) 
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O AUTORCE 

Eliška Bucvanová 

(narozena 16. 12. 1983, v Praze) 

Na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vystudovala tříletý bakalářský obor 

Studium humanitní vzdělanosti. Na stejné fakultě pokračovala v magisterském studiu 

oboru Studia občanského sektoru realizovaného na Katedře studií občanské společnosti. V 

roce 2010 se jako dobrovolník zapojila do činnosti Centra pro demokratické učení 

(vzdělávací sekce občanského sdružení Gemini), kde o rok později začala pracovat na 

projektu Žákovské parlamenty S.O.S. zaměřeném na rozvoj participace žáků na základních 

školách. Od roku 2010 také spolupracuje na projektu Výchova k občanství, který 

zastřešuje Centrum občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně. 
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