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Úvod 
Tématem této diplomové práce je srovnání kurikulárních dokumentů se zřetelem ke 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost, zejména к vzdělávacímu oboru Výchova 

к občanství,1 v České republice a vzdělávací oblasti Social Studies [Společenské 

vědy] ve Spojených státech amerických.2 Téma srovnání kurikulárních dokumentů 

vztahujících se ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost v ČR a Společenské vědy 

v USA jsem si zvolila, protože nám může pomoci poznat, jak je tento specifický 

předmět uchopován v různých kulturních kontextech, a zda si vzdělávací obsahy a 

metodické přístupy odpovídají. Zajímá mě míra prestiže vzdělávacího oboru v obou 

zemích, která je v ČR tradičně nízká a v USA poměrně vysoká (jak se pokusím 

ukázat v praktické části této diplomové práce) a jakým způsobem (s ohledem na 

poznatky z dokumentů z USA) by bylo možno prestiž oboru v ČR zvýšit. 

Chci upozornit na rozdíly a podobnosti obou dokumentů, z čeho vyplývají, a co 

naopak vyplývá z nich. A to v oblastech vzdělávacích obsahů, metodických 

přístupů, metodiky tvorby kurikula, školského systému, prestiže předmětu. 

Vzhledem к faktu, že vzdělávací politika v USA je do značné míry v kompetenci 

vlád jednotlivých států, upravují si rámcové vzdělávací programy státy samostatně. 

Protože výrazně přesahuje možnosti této diplomové práce zabývat se 

pedagogickými dokumenty všech amerických států, pro srovnání kurikulárních 

dokumentů byly vybrány dokumenty státu Michigan, a to ze dvou důvodů. Státy 

nemají ze zákona povinnost stanovovat kurikula pro vzdělávací oblast Sociální vědy 

(protějšku české Výchovy к občanství). Stát Michigan ale vnímá tuto vzdělávací 

oblast jako klíčovou, proto ve svých směrnicích vydal pokyn pro sestavení státního 

rámcového vzdělávacího programu pro tento předmět. Druhým důvodem byly 

1 Název předmětu může být totožný s názvem vzdělávacího oboru, učitelé však zatím více preferují 
zažitý název předmětu Občanská výchova. 

2Termínem „kurikulární dokument" se podle úzu rozumí vzdělávací programy (rámcové i školní), 
učební plány, osnovy, učebnice, didaktické a metodické pomůcky pro učitele i žáky, standardy 
vzdělávání, evaluační standardy, modelové programy, metodické příručky a jiné. Pojem kurikulární 
dokument má tedy velmi široký záběr, a protože přesahuje možnosti této diplomové práce zabývat se 
všemi kurikulárními a dokumenty obou zemí, rozhodla jsem se soustředit se na rámcové a školní 
vzdělávací programy a na zákony, které podobu těchto vzdělávacích programů do značné míry 
determinují (Národníprogram rozvoje vzdělávání v České republice a No Child Left Behind [Žádné 
dítě nezůstane pozadu] v USA. 
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kontakty na pedagogické pracovníky, kteří pocházejí právě ze státu Michigan, a 

mohli mi být nápomocni při řešení nejasností, které během psaní této diplomové 

práce vyvstaly. 

Česká republika v současné době prochází reformou školství, která vychází 

z Národního programu rozvoje vzdělávání z roku 2001 a z něj vyplývajících 

dokumentů, podle nichž se v celostátní míře začne učit ve školním roce 2007/2008. 

Školství Spojených států také prochází reformou, i když v pokročilejším stádiu: 

reforma probíhá již od školního roku 2003/2004. 

Jedním z cílů této diplomové práce je porovnání obou reforem z hlediska jejich cílů, 

míry úspěchu, se kterou se tyto cíle daří naplňovat, a procesů, kterými se obě 

reformy uvádějí do praxe. Přestože zejména česká reforma je ještě v raném stádiu 

své realizace a data z pilotních škol nejsou к dispozici ve formě, z níž bychom 

mohli posoudit její účinnost, studium reformy v USA nám může poskytnout 

inspiraci při tvorbě a hodnocení reformy naší. Může se stát určitým pohledem 

zvenku na problematiku tvorby rámcových vzdělávacích programů a pomoci nám 

konfrontovat naše přístupy s přístupy a náměty jiné země. 

Spojené státy americké jsem si pro srovnávání vybrala nejen proto, že také 

procházejí určitou reformou školství, tato země je mi blízká i s ohledem na můj 

druhý aprobační předmět, anglický jazyk. Díky dobré znalosti jazyka jsem také 

měla možnost důkladně prostudovat originální materiály týkající se tématu. 

Přestože obě země jsou v mnoha ohledech naprosto rozdílné (například 

neporovnatelná geopolitická situace, odlišná historická zkušenost i problémy, se 

kterými se ve školství potýkají), spojují je stejné demokratické principy, zakotvené 

v židovskokřesťanské tradici, ke kterým se obě země hlásí. Tyto principy jsou 

jedním z pilířů výukových obsahů Výchovy к občanství, a proto se mohou stát 

výchozím bodem při srovnání obou školských systémů. 

Relativní jednota vzdělávání v České republice je zakotvena zákonem Národní 

program rozvoje vzdělávání, který obecně formuluje směřování a cíle českého 

školství, a je závazný pro všechny, tzn. státní, soukromé i církevní školy. Jelikož 

jsou Spojené státy americké federací, která přiznává relativně velkou svobodu 



jednotlivým státům, za vzdělávací politikuje z historických důvodů zodpovědný 

každý jednotlivý stát a jeho vláda. 

Snahu o sjednocení vzdělávacích obsahů a cílů v USA lze vysledovat v zákoně 

Žádné dítě nezůstane pozadu [No Child Left Behind Act], který vymezuje obsahy a 

cíle pro matematiku, jazyk (v případě USA tedy angličtinu) a přírodní vědy, které 

zahrnují biologii, chemii a fyziku. Tendence vzdělávací politiky Spojených států 

jsou opačné než ty v České republice; zatímco USA směřují к větší centralizaci (i 

když míra svobody přiznané jednotlivým státům i školám ve způsobech jak tuto 

politiku uplatňovat je značná), ve snahách českých politiků je patrná snaha odklonit 

se od centrálních státem vydávaných osnov a přiznat školám větší autonomii ve 

výběru způsobů, jak státem stanovené kurikulum uvádět do praxe. Tímto se oba 

školské systémy, jeden nadměrně centralizovaný a druhý příliš roztříštěný, obrazně 

setkávají na půli cesty. 

Průběh práce 
Má práce se sestávala zejména ze studia kurikulárních dokumentů obou zemí, 

komunikace s institucemi obou zemí a praktické realizace projektu. Při emailové 

komunikaci s institucemi jsem se setkávala v zásadě se dvěma typy reakcí: Buď 

velmi vstřícnou nebo žádnou. V českém prostředí jsem potřebné informace většinou 

dokázala sehnat jinak, problém však byl na americké straně, kde nedostatek 

spolupráce velmi ztěžoval zdárný postup práce. Kvůli neochotě z americké stany 

jsem se musela vzdát myšlenky na realizaci dvou paralelních projektů v obou 

zemích. Velmi vstřícně jsem byla přijata na ZŠ Vinařská, kde mi byla umožněna 

volná práce na projektu se dvěmi třídami. 

Úrovně srovnávání 
Při psaní této diplomové práce jsem se zabývala kurikulárními dokumenty na třech 

úrovních: legislativně obecná úroveň je reprezentována Národním programem 

rozvoje vzdělávání na české straně a zákonem Žádné dítě nezůstane pozadu (No 

Child Left Behind Act) na straně americké; obecně jsou v České republice výchovně 

vzdělávací cíle a obsahy definovány rámcově vzdělávacími programy. V USA jsem 

si z více možností pro srovnání vybrala kurikulární dokument Michiganský 

rámcový vzdělávací program. Důvody tohoto výběru popíši dále. Poslední úrovní 
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kurikulárních dokumentů je jejich konkrétní realizace, pro potřeby srovnání jsem si 

zvolila školní vzdělávací program ZŠ Vinařská a Scope Curriculum. 

Při studiu těchto dokumentů a jejich následném srovnávání jsem se často potýkala 

s problémem, které aspekty dokumentů srovnávat. Každý dokument vychází 

z odlišných východisek a v souladu s těmito východisky se zaměřuje na jiné oblasti. 

Tyto oblasti mohou být někdy nesrovnatelné, protože párová strana se s problémem, 

který určitý dokument složitě řeší, vůbec nepotýká. Proto jsem se pokusila nalézt 

oblast, kterou je možné vysledovat ve všech srovnávaných dokumentech, a která by 

se stala ve srovnávání oblastí stěžejní. 

Zamyslela jsem se tedy nad tím, co je nejdůležitějším aspektem vzdělávacího oboru 

Výchova к občanství a zároveň i vzdělávací oblasti Občanský pohled [Civic 

Perspective] v USA. Dle mého názoru je to výsledek vzdělávacího procesu, tedy 

občan. Občanem se však teoreticky stává každý člověk v příslušné zemi narozený 

dovršením 18, respektive 21 let. Proto ještě není nutné trávit hodiny ve škole 

studiem (byť by to měla být jen jedna týdně jak je často současnou praxí v České 

republice). Je žádoucí, aby občan byl vybaven určitými znalostmi, schopnostmi, 

dovednostmi a postoji. Ty se pokusím definovat v kapitole Ideální občan. Cílem 

vzdělávací soustavy nemůže být něco tak nerealistického, jako je výchova ideálních 

občanů, koncept „ideálního občana" nám však může pomoci určit směr, kterým by 

se výchova žáků měla ubírat. Na každé úrovni práce s kurikurálními dokumenty 

můžeme posoudit, nakolik zkoumaný dokument rozvíjí schopnosti, dovednosti a 

postoje, kterými „ideální občan" disponuje. 

Ideální občan 
Nejsnáze vštípitelnou složkou vzdělání ideálního občana jsou znalosti. Ideální 

občan zná kořeny a východiska, ze kterých vychází kultura státu, jehož je občanem, 

a zároveň i mechanismy, kterými je tento stát na různých úrovních spravován. 

V dnešní době integrace je tato znalost - v zemích Evropské unie - rozšířena ještě o 

evropskou úroveň. Dále tento občan zná svá občanská práva i povinnosti. Základní 

povědomí má i o ekologii a o tom, jak chránit své životní prostředí. 

V oblasti schopností a dovedností ideální občan umí prosazovat svá práva a plnit 

své povinnosti; umí pojmenovat a řešit problémy ve svém okolí; umí vyjádřit a 
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zdůvodnit svůj názor, zároveň však i naslouchat druhým, účastnit se diskuse a tvořit 

kompromisy, dokáže spolupracovat druhými. Ideální občan je schopen reflektovat 

sebe i podněty ze svého okolí. 

Za klíčovou považuji složku postojů. Občan, který bude perfektně vybaven 

potřebnými schopnostmi a znalostmi, jehož postoj к občanské společnosti však 

bude pasivní a bez víry v použitelnost těchto schopností a znalostí v praxi zůstane 

hospodským povídálkem; naproti tomu občansky sebevědomá osoba dokáže svůj 

nedostatek ve znalostech a částečně i dovednostech nahradit např. dotazem na 

příslušném úřadě. 

Předání postojové složky je pro školu nejtěžším úkolem. Úspěšnost není snadno 

postižitelná, výsledky nejsou nikdy jisté. Přesto je nezbytné věnovat této složce 

zvýšené úsilí, protože je pro definování ideálního občana klíčovou. Ideální občan je 

odpovědnou, sebevědomou a mravně vyspělou osobností s pozitivním přístupem 

к občanské společnosti. Z kladného sebepřijetí vychází respekt ke svému okolí, ať 

již к lidem, jejich práci, životnímu prostředí či kulturním hodnotám. Ideální občan 

odmítá takové koncepty, které jsou s tímto respektem v rozporu (např. extremismus, 

rasismus, xenofobie) a v rámci svých možností proti nim bojuje občanskými 

prostředky. Aktivně se podílí na občanském životě své země. 
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Obrázek 1: Ideální občan 

Úkolem učitele je vést své žáky к tomuto občanskému ideálu, úlohou školy vytvořit 

učitelům takové podmínky, aby tento úkol mohli co nejlépe plnit, a úlohou státu je 

vybavit školy nástroji, s jejichž pomocí školy zajistí co nejvyšší kvalitu výuky. 

Každá ze srovnávaných zemí se s těmito úkoly vyrovnává jinak. Ambicí této 

diplomové práce je oba přístupy porovnat, vyzdvihnout výhody každého z těchto 

přístupů a upozornit na případná úskalí. 



1. Legislativní zakotvení reforem 

1.1. Česká republika 
Státní úroveň v České republice představují Národní program rozvoje vzdělávání а. 

Rámcové vzdělávací programy ČR, školní úroveň školní vzdělávací programy. 

Národní program rozvoje vzdělávání je středně až dlouhodobý dokument, 

zabývající se koncepcí a směřováním vzdělávání v České republice. 

Rámcově vzdělávací program (Ŕ.VP) je kurikulární dokument, který specifikuje 

obecně závazné požadavky pro jednotlivé stupně a obory vzdělávání, vymezuje 

rámec učebních plánů a formuluje pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů. Detailněji se jím budu zabývat dále. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je konkrétní realizace vzdělávacího programu na 

jednotlivých vzdělávacích institucích. Podkladem pro něj je právě RVP a v souladu 

s duchem decentralizace si ho každá instituce vytváří sama s ohledem na své 

specifické zvláštnosti a potřeby. 

- 12-



Vztah státních a školních kurikulárních dokumentů v České republice ukazuje RVP 

ČR názorně v následujícím grafu: [1] 

Obrázek 2: Vztah státních a školních kurikulárních dokumentů 

Legenda: RVP PV - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV - Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání; RVP GV - Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání; RVP SOV 
- Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání. 

Ostatní RVP - rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon - Rámcový 
vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové vzdělávání, 
případné další. 

Úlohou státu je tedy stanovit strategické cíle a celkový směr vývoje, vymezit 

kompetence jednotlivých účastníků, vytvářet odpovídající finanční a ekonomické 

podmínky apod. Úlohou školy je co nejlépe realizovat vzdělávací cíle, které si 

v rámci pravidel předepsaných státem sama stanoví. [1] 

1.2. USA 
Národní úroveň kurikulárních dokumentů je v USA reprezentována zákonem No 

Child Left Behind [Žádné dítě nezůstane pozadu]. Z něj vycházejí rámcové 

vzdělávací programy jednotlivých států federace. Ty se stávají východisky pro 

školní agentury a jednotlivé školy při tvorbě jejich vlastních vzdělávacích 

programů. 
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1.3. Srovnání na úrovni zemí 
Národní program rozvoje vzdělávání (dále také Bílá kniha), vznikl na základě 

usnesení vlády České republiky č. 277 z roku 1999. Konečná podoba byla 

schválena zasedáním vlády v roce 2001. Hlavní strategické oblasti jsou následující: 

realizace celoživotního učení pro všechny, přizpůsobování vzdělávacích a 

studijních programů, monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání, 

podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí, proměna role a 

profesní perspektivy pedagogických pracovníků a přechod od centralizovaného 

řízení к odpovědnému spolurozhodování. [2] 

Na rovině zákonů, které vymezují směřování školství dané země, lze za určitý 

protipól českého Národního programu považovat americký zákon No Child Left 

Behind Act, dále jen NCLB [Žádné dítě nezůstane pozadu] z roku 2001. Tento 

zákon navazuje na tzv. Zákon o základním a středním vzdělávání [Elementary and 

Secondary Education Act (ESEA)] z roku 1965, který přiznává federální vládě větší 

zodpovědnost za financování vzdělávání. NCLB upravuje kromě finančních otázek 

také cíle vzdělávací politiky USA pro 21. století a nástroje к jejich dosažení. Zákon 

je postaven na čtyřech pilířích: vyšší odpovědnost za výsledky, více svobody pro 

státy a školní okrsky, osvědčené vzdělávací metody a rozšířené možnosti výběru 

školy. [3] Financování je řízeno z tzv. programu Title I. Title I je program, na jehož 

základě jsou poskytovány finanční prostředky studentům ze sociálně slabých rodin. 

V současnosti slouží studentům více než poloviny veřejných škol v téměř všech 

školních okrscích. 

Školní okrsky jsou menší územní celky, které sdružují školy na svém území. 

Zahrnují základní školy prvního i druhého stupně a střední školy. Například stát 

Michigan se sestává z 575 školních okrsků. 

Česká republika instituci školních okrsků nezná a vzhledem-ke své geografické 

velikosti ji ani nepotřebuje. Jako mezistupeň mezi Ministerstvem a jednotlivými 

školami můžeme vnímat kraje, které jsou zodpovědné za přerozdělování finančních 

prostředků, nikoli však za tvorbu kurikulárních dokumentů. 
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Na koho se zákon vztahuje 
Národní program rozvoje vzdělávání se zabývá všemi stupni vzdělávání 

jednotlivce: předškolním, základním a středním vzděláváním, terciálním 

vzděláváním a vzděláváním dospělých. Předškolní vzdělávání zahrnuje děti, které 

nedosáhly očekávané psychicko-motorické zralosti, nebo minimálního věku pro 

vstup do školy (6 let). Základní školy zahrnují první až pátý nebo první až sedmý 

respektive devátý ročník. Střední vzdělávání u škol gymnaziálního typu začíná 

šestým, respektive osmým nebo desátým ročníkem, ostatní instituce středního 

vzdělávání začínají desátým ročníkem a trvají dva až pět let. Terciální vzdělávání 

zahrnuje vysoké školy a vyšší odborné školy. Zákon je závazný pro všechny typy 

škol, tj. pro státní, církevní i soukromé školy. 

Zákon NCLB je závazný pro všechny státní školy na všech úrovních vzdělání, 

soukromým a církevním školám slouží jako doporučený dokument. Veřejné školství 

zahrnuje základní školy (cca 69 %), střední školy (cca 23 %) a ostatní školy (cca 8 

%).[4] Základní školy zahrnují první až šestý, respektive osmý ročník školní 

docházky, střední zahrnují sedmé a vyšší ročníky. Mezi ostatní školy je zařazeno 

domácí vzdělávání a speciální školy (charter schools). Speciální školy spadají pod 

státní školství a jsou tedy stejně odpovědné za výsledky jako normální školy, liší se 

však tím, že jsou svázány menším množstvím regulí. Díky tomu mají učitelé na 

těchto školách větší svobodu při přizpůsobování učiva specifickým potřebám žáků. 

Cíle vzdělávání 
Jako hlavní cíle vzdělávání definuje Národní program rozvoj lidské individuality, 

tj. kognitivní, psychomotorický a afektivní rozvoj člověka a jeho začlenění do 

širšího kulturního a společenského kontextu; výchovu jedince к ochraně životního 

prostředí ve smyslu trvale udržitelného rozvoje společnosti; výchovu к tvorbě a 

podílení se na občanské společnosti, z čehož vyplývá i výchova к 

respektování lidských práv, multikulturality a demokracie. Takto všestranný jedinec 

se stává konkurenceschopným účastníkem trhu práce, který zúročuje nabyté 

poznatky, schopnosti a dovednosti ve svém zaměstnání. 

Pro naplnění těchto cílů je naprosto zásadní zajištění rovné příležitosti ke vzdělání. 

Stejný cíl si za svou prioritu klade i americký zákon NCLB. Právo na vzdělání 

poskytované všem lidem bez rozdílu je ukotveno v Listině základních lidských práv 
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a svobod, která je součástí ústav obou zemí. Cesty к dosažení rovnosti ve vzdělání 

jsou však vzhledem к odlišným výchozím podmínkám obou zemí diametrálně 

odlišné: u nás by se nástrojem měla stát reforma českého školství, a to přesunutím 

autonomie z ministerstva přímo na jednotlivé školy. 

Rovný přístup ke vzdělání 
Jak již bylo řečeno, cílem zákona NCLB je rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na 

rasovou či etnickou příslušnost žáků, jejich ekonomický status, fyzické či mentální 

postižení nebo míru zvládnutí anglického jazyka. Zejména studenti, kteří nemluví 

anglicky vůbec nebo velmi omezeně, se ve školách nacházejí ve velmi obtížné 

situaci, protože musí překonávat jazykovou a kulturní bariéru. Jde přitom o 

poměrně zásadní problém. Každý pátý student na amerických školách mladší 18 let 

je hispánského původu, a tedy patří do rizikové skupiny studentů s omezenou 

znalostí anglického jazyka. Proto NCLB podporuje zejména tyto studenty a studenty 

z dalších rizikových skupin prostřednictvím doplňujících kurzů anglického jazyka. 

Zvláštní pozornost je také věnována studentům s mentálním nebo fyzickým 

postižením. Studenti, kteří by pro své postižení nezvládali dosahovat standardů 

stanovených pro ostatní studenty, podstupují alternativní testování, podle jehož 

výsledků je stanoveno, zda uspokojivě pokročují ve svých studiích. 

Národní program rozvoje vzdělávání mluví velice obecně o nutnosti vytvoření 

bohaté nabídky vzdělávacích příležitostí pro celou šíři žákovské populace: od 

mimořádně nadaných jedinců po sociálně a zdravotně znevýhodněné. Tohoto cíle 

má být dosaženo pomocí navýšení kapacit škol, rozšíření nabídky výukových i 

zájmových činností, specifických rozvojových a kompenzačních programů pro 

znevýhodněné žáky a rozšířením vertikální i horizontální prostupnosti škol. 

Zmíněna je také zvláštní pozornost, která bude věnována menšinovému školství a 

vzdělávání cizinců a jejich dětí, není však specifikováno jakým způsobem k tomu 

bude docházet. 

Patrná je snaha integrovat žáky, zejména tělesně, případně mentálně postižené, do 

normálních škol. Školy často využívají služeb tzv. asistentů, kteří pomáhají 

postiženému žáku s učivem i integrací do běžné třídy. Tato integrace však s sebou 

nese vyšší profesní, personální i technické požadavky. Problémy s žáky se 
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speciálními vzdělávacími potřebami se v České republice stávají stále naléhavějšími 

vzhledem к relativnímu procentnímu nárůstu takových žáků. 

Vzdělávací koncepce 
Stěžejní myšlenkou dokumentu Národního programu rozvoje vzdělávání je 

přesunutí odpovědnosti za tvorbu jednotných osnov z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na jednotlivé školy. Úlohou Ministerstva je 

vytváření vhodných podmínek pro školy, aby si samy decentralizované stanovily 
и 

své vzdělávací programy. 

Kromě rovného přístupu ke vzdělání a přesunutí zodpovědnosti z centra na 

jednotlivé školy vypichuje Národní program důležitost zavedení moderních metod 

a technologií do procesů výuky, co nejkomplexnější rozvoj účastníka vzdělávacího 

procesu ve smyslu rozvíjení jeho kognitivních schopností, sociálních i jiných 

dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a jeho uplatnění na trhu 

práce. Vzdělání je zde pojímáno jako celoživotní proces, který v žádném případě 

nekončí absolvováním základního, středního či vysokého vzdělání. Určité rezervy 

přiznává Národní program rozvoje vzdělávání v oblasti evaluace, kterou je ještě 

třeba dále rozpracovat. 

Americký zákon NCLB stojí na čtyřech hlavních pilířích: vyšší odpovědnost za 

výsledky, více svobody pro státy a školní okrsky, osvědčené vzdělávací metody a 

rozšířené možnosti výběru školy. [3] Pilíř vyšší odpovědnosti za výsledky úzce 

souvisí s evaluací škol i jejich studentů. Při evaluaci se klade zvláštní důraz na 

výkony znevýhodněných dětí. Odpovědnost za výsledky leží na jednotlivých 

školách, školních okrscích a jejich vzdělávacích agenturách i jednotlivých státech 

federace. Pilíř větší míry svobody se dotýká finanční stránky věci. Státy a školní 

okrsky mohou podle svého uvážení převést až 50 procent finančních prostředků 

z jiných grantů na program Title I., což jim umožňuje flexibilně reagovat na své 

specifické potřeby. Pro obě země je klíčový třetí pilíř, pedagogičtí pracovníci. 

NCLB se soustřeďuje zejména na zvýšení kvalifikace svých pedagogických 

pracovníků, Národní program navíc formuluje jako svou prioritu vyřešení problému 

nedostatečného finančního ohodnocení pedagogických pracovníků. Poslední pilíř 

umožňuje přestup žáka z nevyhovující školy na vhodnější, tento přestup je 

financován programem Title I. V České republice existuje relativní svoboda výběru 
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školy. Pokud je žák či jeho rodič nespokojen s úrovní školy, kterou navštěvuje, 

může žák přestoupit na školu jinou. Omezen je pouze kapacitními možnostmi 

vybrané školy, případně, pokud to škola vyžaduje, musí žák úspěšně projít přijímací 

zkouškou či splnit jiné požadavky výběrové školy. Rozhodně se však v České 

republice stát nijak finančně nepodílí na nákladech na přesun žáka do nové školy. 

Tvorba vzdělávacích a studijních programů 
Součást reformy, kteráje v České republice nejvíce vidět a je také Ministerstvem 

považována za její klíčovou část, je tvorba nových vzdělávacích programů. 

Rámcové vzdělávací programy pro základní školu již mají svou finální podobu. 

Jejich přínosem je přenesení zájmu směrem к žákovi a na rozvoj jeho kompetencí. 

Vzdělávání českých dětí se má v souladu s ustanoveními Národního programu 

rozvoje vzdělávání soustředit kolem následujících prioritních oblastí: cizí jazyky, 

informační a komunikační technologie, environmentálni vzdělávání a výchova к již 

zmiňovaným klíčovým kompetencím. [2] Rámcové vzdělávací programy však 

nejsou novou formou školních osnov diktovaných z centra, ale slouží jako podklad 

jednotlivým školám pro tvorbu svých vlastních školních vzdělávacích programů. 

Také v USA je klíčovou součástí vzdělávacího systému tvorba rámcových 

vzdělávacích programů. Každý z jednapadesáti států federace si vytváří vlastní 

rámcový vzdělávací program, který obsahuje učivo a očekávané výstupy. Školní 

okrsky poté vytváří kurikula která vycházejí z RVP jejich státu a slouží jako poklad 

ŠVP na jednotlivých školách. Priority každého státu se mohou lišit, například ne 

každý stát zahrnuje společenské vědy do svých vzdělávacích programů. Povinné je 

pouze zahrnutí anglického jazyka a matematiky. 

Hodnocení 
NCLB podrobně popisuje systém testování a kontroly. Každý stát musí zavést 

srovnávací systém testování vzdělávacích výsledků pro všechny státní školy a 

každého jejich žáka. Ze zákona jsou všichni studenti třetího až osmého ročníku 

každý rok testováni z jazyka, matematiky a přírodních věd. Kritéria jsou stanovena 

podle vzdělávacích obsahů a ročních cílů rozvoje vzdělávání tak, aby studenti 

úspěšně dokončili 12. ročník. Povinností každého státu je stanovit učební standardy 

pro jednotlivé ročníky a úrovně, a rozvinout systém pro měření pokroku všech 

studentů a skupin studentů v jejich rámci. Státy a školní okrsky jsou dále povinny 
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vydávat každý rok zprávy o výsledcích a pokrocích jednotlivých škol, okrsků i 

států. Tyto zprávy obsahují informace z testů, kterými prošlo nejméně 95% studentů 

z každého ročníku na každé škole, a 95% studentů ze znevýhodněných skupin. 

(Tyto znevýhodněné skupiny zahrnují žáky ze sociálně slabých rodin, žáky trpící 

tělesným či mentálním postižením, žáky patřící к rasové či etnické minoritě a žáky 

s nedostatečnou znalostí anglického jazyka.) Každý stát je povinen vydat zprávu o 

pokroku také pro každou z těchto rizikových skupin, aby se neztratily v průměrných 

výsledcích. 

Školy, jejichž žáci nedosahují požadovaných výsledků, ani požadovaného 

meziročního zlepšení (AYP- Annual Year Progress) jim musí poskytnout pomocné 

služby jako např. doučovací třídy; a musí přijmout opatření ke zvrácení 

nepříznivého vývoje. Opravná opatření školy konzultují s Místními vzdělávacími 

agenturami (LEA: Local Educational Agencies), které školám poskytují mj. 

poradenské služby při řešení konkrétních problémů. Pokud školy samy nezvládají 

sestavit si program pro zlepšení, přebírají tuto zodpovědnost právě LEA. Pokud se 

situace dlouhodobě nezlepší, škola může být i uzavřena, nebo přeměněna na 

speciální školu. Tato opatření mají za cíl umožnit všem žákům přístup ke 

kvalitnímu vzdělání, bez ohledu na jejich ekonomický status, rasovou a etnickou 

příslušnost, tělesné či mentální postižení nebo omezenou znalost anglického jazyka 

a sevřít nůžky mezi rozdíly výkonů privilegovaných a znevýhodněných dětí. 

V České republice je kvalita škol zkoumána kontrolami České školní inspekce. Ty 

by podle Národního programu rozvoje vzdělávání měly být doplněny vnitřní 

evaluací školy, která bude vycházet ze směrnic vypracovaných pod vedením Č SI. 

[2] Obě tyto evaluace budou zhodnoceny při tvorbě výroční zprávy, kterou má 

každá škola za povinnost napsat. Do budoucna je také počítáno s výstupním a 

diagnostickým hodnocením žáků na konci každého stupně povinného vzdělávání. 

Do konkrétní podoby však zatím tento návrh zpracován není. 

Mnohem dále pokročily práce na jiném celoplošném jednotném testování na úrovni 

ukončení středního vzdělávání: Jednotné státní maturity. Přestože se s tímto 

tématem pojí značné kontroverze a zasloužilo by si důkladnou analýzu, nebudu se 

jím zde zabývat, protože tato práce je zaměřena na problematiku základních škol. 
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Dalším krokem, se kterým Národní program rozvoje vzdělávání do budoucna 

počítá, je zřízení tzv. Centra pro evaluaci a monitorování vzdělávacích výsledků. 

Jeho úkolem bude vývoj nástrojů a realizace externího hodnocení, které zajistí 

národní i mezinárodní monitorování a měření vzdělávacích výsledků. Posledním 

krokem je rozšíření existujícího systému pedagogicko-psychologického 

poradenství. To by mělo žákům pomoci při rozhodování o jejich další studijní cestě. 

Přestože Centrum pro evaluaci a monitorování vzdělávacích výsledků dosud 

zřízeno nebylo, školy čile spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami. 

V současné době, kdy stále ještě neexistují výstupní testy na konci každého stupně 

základního vzdělávání, mohou žáci základních škol využít celorepublikových testů 

společnosti SCIO, která pořádá srovnávací zkoušky pro žáky pátých a devátých tříd 

třikrát ročně, a které žákům dávají možnost zjistit, jak si stojí v porovnání s žáky 

ostatních škol, případně si zkusit přijímací zkoušky na střední školy či víceletá 

gymnázia. Dalším typem zkoušek nabízených společností SCIO jsou tzv. Národní 

srovnávací zkoušky pro žáky devátých, sedmých a pátých tříd.Ty probíhají jednou 

ročně a žáci po složení navíc obdrží certifikát, který některé střední školy uznávají 

místo přijímacích zkoušek, či jako podklad pro odvolání v případě nepřijetí žáka. 

Tyto zkoušky však nejsou povinné, a žáci, kteří se jich chtějí zúčastnit, za ně musí 

zaplatit. Jako takové tedy nemohou v žádném případě sloužit jako podklad pro 

srovnávání úspěšnosti škol, protože v praxi se těchto zkoušek zúčastňuje jen 

omezené procento žáků jednotlivých škol a tříd. 

Otázkou však zůstává, zda Česká republika celoplošné testování na úrovni druhého 

stupně základních škol vůbec potřebuje. Důvodem rozsáhlého testování v USA je 

zjištění úrovně jednotlivých škol, a jejich následného zlepšování. Přestože kvalitní 

školství je prioritou české vzdělávací politiky, zdaleka není jasné, zda srovnávací 

zkoušky mohou ke zkvalitnění výuky nějak přispět. Problémy takového systému 

jsou zjevné: Přizpůsobování výuky tomu, aby žáci co nejlépe obstáli v testech, 

psychologický tlak na žáky i učitele, kdy jsou hodnoceni podle výsledků jediné 

zkoušky, nárůst administrativy pro učitele. Testy, aby byly účelné, musí být také 

dobře sestaveny, s ohledem na výukové cíle jak jsou formulovány v RVP. Žádný 

test však nedokáže ohodnotit např. míru žákových sociálních či občanských 

kompetencí, nebo jeho toleranci к ostatním lidem. Podle mého názoru by při 
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celoplošném státním testování utrpělo prosazování cílů vzdělávání formulovaných 

RVP, zejména těch těžko měřitelných, na úkor vyučování testovacích strategií. 

Podobné tendence můžeme vysledovat i v dnešním základním školství, jehož 

kvalita je českou veřejností posuzována podle úspěšnosti přijetí žáků základních 

škol na střední školy. Učitelé základních škol upravují své kurikulum podle 

požadavků středních škol u přijímacích zkoušek. Tím přijímací zkoušky do jisté 

míry suplují testování žáků na základních školách, s tím rozdílem, že se nedají 

označit za jednotné. Problém stresování žáků, jejichž budoucnost závisí na jediné 

zkoušce, se tímto v žádném případě neřeší. Omezení nežádoucího tlaku na žáky by 

bylo možné dosáhnout skrze vhodnější nastavení přijímacího řízení na SŠ, 

například polovinu by tvořil test zaměřený na vědomosti a dovednosti potřebné pro 

studium na dané střední škole, a druhou portfolio žáka zabývající se mírou žákova 

osvojení si klíčových kompetencí, jeho osobnostním profilem a jeho výkony na 

škole. Takové portfolio by zpracovávaly základní školy o svých žácích. Nárůst 

administrativy pro učitele by nemusel být tak značný, pokud by nástroje к vytváření 

portfolia byly vhodně a srozumitelně vytvořeny, např. podobně jako jsou vytvořeny 

nástroje pro hodnocení zvládnutí cizího jazyka podle Evropského referenčního 

rámce. Tam je pro každou úroveň přesně vyjádřeno, čeho je student schopen 

v oblastech čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu, a jak snadno požadovaného 

cíle dosahuje. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že hodnocení podle tabulek ERR 

je relativně snadné a spravedlivé. 

Opravná opatření 
Složitý systém evaluace škol se dá považovat za oprávněný, jen pokud z něj školy 

či jejich nadřízené orgány vyvodí příslušné důsledky a nabídnou opravná opatření. 

V USA jsou školy, které nevykazují meziroční zlepšení svého statutu (AYP: Annual 

Year Progress) po dva za sebou jdoucí roky, označeny jako „školy s potřebou vyšší 

efektivity práce". Takové školy spadají pod program Title I.- Rodiče dětí z těchto 

škol mohou převést své dítě do státní školy s lepšími výsledky v rámci svého 

školního okrsku. Dojíždění do nové školy bude zaplaceno z fondů Title I. Studenti 

ze sociálně slabých rodin mají také právo na podpůrné programy (letní školy, 

doučování apod.) zdarma. Právo na převod na jinou školu mají také děti, které jsou 

na své škole oběťmi násilí, a děti z dlouhodobě nebezpečných škol. Školy 

s potřebou vyšší efektivity práce ve spolupráci s učiteli, rodiči, školními okrsky a 

- 2 1 -



externími odborníky musí vypracovat plán na vylepšení svých nepříznivých 

výsledků. 

Zvláštní pozornost je věnována výuce čtení. Program Putting Reading First [Na 

prvním místě čtení] zajišťuje a financuje snahu, aby každé americké dítě umělo na 

konci třetí třídy číst. 

Propracování opravných opatření je v Národním programu rozvoje vzdělávání 

mnohem vágnější, jediným zmíněným opatřením pro neúspěšné školy je jejich 

zrušení. MŠMT nenabízí školám žádné nástroje, díky kterým by daná škola mohla 

zlepšit své postavení.Tím se dobrovolně vzdává nástroje pozitivní motivace, kterou 

však na druhou stranu od škol vyžaduje a vlastně i kontroluje. 

Autonomie škol a decentralizace 
Aby škola mohla být považována za autonomní, musí splnit několik podmínek. 

Autonomní škola má zpracovaný dlouhodobý záměr rozvoje školy, z něhož vychází 

její školní vzdělávací program, má vytvořené nástroje pro vnitřní autoevaluaci a 

každoročně vydává svou výroční zprávu.[2] Ke splnění tohoto cíle Národní 

program rozvoje vzdělávání počítá se zřízením sítě pedagogických center, která 

budou zajišťovat metodické a informační služby a další vzdělávání pedagogických 

pracovníků,. 

Decentralizace však klade vysoké nároky na pedagogické pracovníky, kteří mají být 

ministerstvem podporováni a vedeni ke stálému osobnostnímu a profesnímu 

rozvoji. Systém motivace pedagogických pracovníků však zatím realizován není. 

Pedagogičtí pracovníci 
Přes všechny bohulibé snahy ministerstev a zákonodárců obou zemí úspěch či 

neúspěch reformy závisí především na jednotlivých pedagogických pracovnících a 

na míře jejich ztotožnění se s reformou. Odpovědnost za průběh jednotlivých hodin 

totiž leží především na nich. Proto není překvapením, že v dokumentech obou zemí 

je patrná snaha o podporu a profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Národní program rozvoje vzdělávání zdůrazňuje posílení sociálně-profesního 

postavení pedagogických pracovníků pomocí zvýšení kvality jejich přípravného i 

dalšího vzdělávání, vytvoření podmínek pro kariérní růst a zvyšování motivace 
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к týmové spolupráci. [2] To v praxi znamená, že bude vydána závazná právní 

norma, která stanoví státem vyžadovanou kvalifikační úroveň pro každou kategorii 

pedagogických pracovníků. Zvláštní důraz při vzdělávání pedagogů bude kladen na 

pedagogicko-psychologickou složku. Aby této normě mohli dostát všichni 

pedagogičtí pracovníci, je třeba rozšířit možnosti zvýšení jejich kvalifikace. Toho 

by mělo být dosaženo skrze dobudování systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Kromě toho Národní program slibuje pedagogickým pracovníkům 

vyšší finanční ohodnocení. Průměrná úroveň platů pedagogických pracovníků ve 

školství by se postupně měla zvýšit na 130 % průměrného platu. Pro nastolení 

spravedlnosti ve finančních otázkách bude založen jednotný systém kariérového a 

platového postupu pedagogických pracovníků. 

V USA je shodně s ČR kladen důraz na vzdělání pedagogických pracovníků a na to, 

aby si osvojili vědecky ověřené pedagogické metody, které umožňují studentům 

dosahovat nej lepších výsledků. Všichni učitelé musí mít podle zákona NCLB 

dokončenou kvalifikaci od školního roku 2005-06, protože bylo prokázáno, že 

kvalitní učitel je jedním z nej důležitějších faktorů determinující úspěch žáků během 

školní docházky. Každý učitel musí mít vysokoškolské vzdělání, licenci opravňující 

ho učit ve státě, kde je zaměstnán a musí prokázat dostatečnou odbornou znalost 

předmětu, který vyučuje. 

Participace subjektů zainteresovaných na vzdělání 
Tyto subjekty zahrnují sociální partnery3, učitele, rodiče i samotné studenty. Za 

nej přirozenější pojítko mezi školou a veřejností můžeme považovat rodiče. Můžeme 

dokonce tvrdit, že informovaná veřejnost se do značné míry rovná informovaní 

rodiče. V USA jsou rodiče přímo podporováni, aby se podíleli na životě školy, či 

přímo vstupovali do komisí pro tvorbu vzdělávacích programů. Samozřejmostí pro 

rodiče je přístup к informacím o škole (včetně zpráv, jak si škola vede ve státním 

testování). 

V Česku se setkáváme s pasivnějšími rodiči, i ti, kteří se o školu svých dětí zajímají, 

do vnitřních záležitostí školy spíše nezasahují. Krajně neobvyklé by bylo vidět 

3 zástupci veřejného života, soukromého sektoru a komunální společnosti 
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rodiče, který se podílí na tvorbě ŠVP. Nejsem si jistá, zda by se takový rodič setkal 

s pochopením učitelů. Rodič nedisponuje potřebnou kvalifikací, a snížená 

srozumitelnost dokumentů takovéto aktivity rodičů také nepodporuje. 

Zajímavé je také přemýšlet o tom, z čeho pramení zmíněná pasivita českých rodičů 

Mnozí z nich možná ani nevědí, že existuje možnost se do života školy zapojit. Ti, 

co o ní vědí, nejsou z dob svých vlastních studií na takové aktivity zvyklí. Jiní se 

cítí nekompetentní a svou kvalifikaci „rodič" vnímají jako nedostatečnou. Česká 

republika také nemá na rozdíl od USA tradici dobrovolnických činností. 

Pedagogičtí pracovníci na školách o participaci rodičů často nemají zájem, a to 

z velmi podobných důvodů. Rodiče jim mohou připadat jako nekompetentní, jsou 

v časovém tlaku (Školní vzdělávací programy musí být hotové do srpna 2007) a 

vysvětlovat nepoučeným rodičům, co že to vlastně ŠVP je, se jeví jako neužitečná 

ztráta času. Mnozí učitelé také nechtějí, aby jim rodiče mluvili do něčeho, s čím si 

oni sami často neví rady. 

Vyššího zapojení rodičů do života českých škol by bylo možno dosáhnout skrze 

propagaci a medializaci tohoto institutu, a to na vládní úrovni i samotnými školami. 

Školy mohou také rozvíjet občanskou angažovanost svých žáků, aby se z nich po 

letech stali aktivní rodiče. 

Prezentace reformy veřejnosti 
Předchozí téma s tímto velmi úzce souvisí. Veřejnost, a tím potažmo i rodiče, 

v mnoha případech neví, kterým směrem se reforma ubírá, a pokud to ví, často 

nechápou proč je tato reforma vůbec potřebná. Je nutné zmínit, že toto nepochopení 

se týká jak běžné, tak i pedagogické veřejnosti. Veřejnosti je médii prezentován 

obraz českého školství jako sice trochu zkostnatělého, ale v podstatě dobře 

fungujícího systému. Nelze nevzpomenout četná srovnání znalostí žáků v různých 

státech, kde Česká republika dopadá tradičně relativně dobře. (Například srovnání 

OECD, kde Česká republika figuruje nad průměrem zejména v oblastech, kde žák 

uplatní tradiční „biflování". Ve sféře uplatnitelnosti na trhu práce již absolventi 

českých škol dopadají hůře.) Česká veřejnost je také smířena s obrazem školství 

jako nudné instituce, kterou je třeba nějak přetrpět, a od dětí se ani neočekává, že by 

do školy měly chodit rády. Od základní školy je především vyžadováno, aby děti 

dobře připravila na přijímací zkoušky na střední školy, a ne aby je vedla 
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k samostatnému úsudku, rozvoji myšlenkových dovedností či zvídavosti. České 

veřejnosti se nedostalo žádného vysvětlení, proč je dobré měnit stávající obsah a 

metody vzdělávání. 

Podstata reformy nebyla dostatečně vysvětlena ani učitelům. Mnoho učitelů je proti 

reformně a vnímá ji jako nařízenou shora, místo toho, aby se na ní přímo podíleli. 

Podle mého názoru nebyly učitelům poskytnuty dostatečné informace, které by je 

pro reformu získaly. Mnoho učitelů také tápe v tom, jak se postavit к tvorbě 

Školních vzdělávacích programů. Od učitelů se očekává, práce na realizaci reformy, 

se kterou se vnitřně neztotožňují. Navíc nebyli dostatečně proškoleni jak tuto práci 

pojímat. V drtivě většině případů také tato práce není nijak finančně ohodnocena. 

Učitelským nářkům lze namítnout, že již od počátku práce na reformě byla otevřena 

internetová diskuse na stránkách MŠMT, Výzkumného ústavu pedagogického i na 

jiných soukromých serverech zabývajících se problematikou vzdělávání. Mnoho 

učitelů však možnosti diskutovat po internetu nevyužilo. V Česku také působí řada 

nevládních organizací, které jsou schopny zdarma školám poskytnout kvalitní 

vzdělávací a konzultační služby v oblasti tvorby ŠVP, školy však o ně často nemají 

zájem. Reformu tak vnímají jen jako zbytečnou práci navíc. 

Veřejná diskuse o zákoně No Child Left Behind naproti tomu probíhala a stále ještě 

probíhá velice živě. Tato diskuse vyústila ve velmi přesvědčivou podporu obou 

komor parlamentu při schvalování tohoto zákona (74 senátorů volilo pro zákon 

oproti 10 senátorům proti, a zákon podpořilo i 381 poslanců. Proti zákonu 

hlasovalo pouhých 41 poslanců.). 

Veřejnost ve Spojených státech je mnohem lépe informována o probíhající reformě 

školství než veřejnost v České republice. Můžeme tak usuzovat i z průzkumu 

instituce Public Education Network [Síť veřejného vzdělávání], který probíhal 

v každém státě Spojených států v roce 2006. 

35 % Američanů uvedlo, že zná podrobně zákon NCLB, a 59% ho zná docela dobře. 

Pouhých 7% neví nic nebo jen málo o zmíněném zákoně. 98% Američanů má také 

na zákon vyhraněný názor: 2% ho podporují v takové podobě, v jaké v současné 

době je, 65% podporuje zákon a jeho cíle, ale domnívá se, že potřebuje revizi, a 

31% zákon nepodporuje. Převážná většina Američanů má také názor na opatření, 
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kterými NCLB chce dosáhnou sevření nůžek mezi výkony znevýhodněných a 

privilegovaných žáků. Procentní údaj v tabulce ukazuje, pro jaký podíl respondentů 

je uvedený faktor klíčový. 

Účinnost opatřeni zákona Л/С/.Б jsou klíčové pro zmenšení rozdílů ve výkonech dětí ze 

znevýhodněných skupin a dětí z majoritní skupiny 

Vysoce kvalifikovaní učitelé 80% 

Přísné akademické standardy 51% 

Testování napojené na standardy 44% 

Každoroční testování studentů 27% 

Zprávy o výsledcích testů se zaměřením na výsledky minorit 31% 

Zveřejňování výsledků testů a ostatních dat o školách a školských okrscích 26% 

Výrazné zapojení rodičů 88% 

Adekvátní financování 92% 

Možnost změny školy 29% 

Doučování na školách 69% 

Tabulka 1: Opatření zákona NLCB 

Jako nejzásadnější označili Američané adekvátní financování, zapojení rodičů a 

vysoce kvalifikované učitele. Výrazný pozitivní efekt má podle Američanů i 

možnosti doučování na školách. 

Nové koncepty představné NCLB, jako je přestup na j inou školu a testování již 

takovou podporu nemá. Například 65% Američanů se domnívá, že NCLB přinesl 

příliš mnoho testování, a že děti jsou přetěžovány testováním na úkor osvojování si 

potřebných znalostí a dovedností. 71% nevěří, že jeden test vypovídá dostatečně o 

tom, jak je student ve studiu úspěšný. Přechod najinou školu nebude mít podle 28% 

Američanů žádný efekt, podle 28% se úspěšnost přešivšího studenta zhorší a 25% si 

myslí, že to trošku pomůže. Jen 8% se domnívá, že pozitivní efekt bude výrazný. 

[5] 

Přestože jsem nenašla žádný obdobný výzkum v českém prostředí, velice 

pochybuji, že česká veřejnost je takto detailně seznámena s reformou českého 
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školství, tak jak je prezentována Národním programem rozvoje vzdělávání a 

Rámcovými vzdělávacími programy. Veřejná diskuse na toto téma neprobíhá, či 

probíhá jen velmi omezeně. To může být způsobeno selháním vlády při propagaci 

své reformy, ale také tradičním nezájmem Čechů o věci veřejné. Ten pramení 

z pocitu, že jednotlivec v tomto státě stejně nic nezmůže, a proto nemá vůbec cenu 

se angažovat. 

Odborná veřejnost je informována samozřejmě více, a její názory na probíhající 

reformu můžeme zjistit z průzkumu mezi pedagogickou veřejností, který byl 

proveden na vzdělávacím portálu vvwvv.eucebnice.cz. Průzkum zkoumal názory 

respondentů na RVP pro Z V a na tvorbu ŠVP. Dozvíme se například, že názory na 

právě probíhající reformu jsou rozpolcené. 34% s ní spíše souhlasí, dalších 34% 

spíše nesouhlasí. Rozhodně nesouhlasí dalších 21%, rozhodný souhlas vyjádřilo 

pouhých 5 % z 923 respondentů. 44% respondentů se domnívá, že RVP je v zásadě 

kvalitní, ale potřebuje v určitých ohledech přepracovat. Potřebu zásadního 

přepracování vyjádřilo 30% respondentů. 62% respondentů považuje RVP za 

v zásadě srozumitelný, avšak obsahující i nejasné pasáže. Velmi výrazně se 

respondenti vyjádřili к otázce na propagaci kurikulární reformy mezi laickou 

veřejností ze strany MŠMT. 60 % se domnívá, že propagace je nedostatečná, a že 

většinu práce budou za MŠMT muset vykonat samy školy a učitelé. Dalších 30% si 

myslí, že je propagace nedostatečná a neefektivní, což bude mít za následek 
negativní dopad na výsledek reformy. Ze jmenovaného průzkumu tedy vyplývá, že 

odborná veřejnost je o potřebě školské reformy přesvědčena jen částečně, a 

v současné podobě ji podporuje jen velmi malé procento pedagogů. Drtivá většina 

s i myslí, že ministerstvo nezvládlo svou úlohu propagátora reformy mezi laickou 

veřejností. To by mohlo souviset s neprobíhající veřejnou diskusí v ČR. Je totiž 

těžké diskutovat o něčem, co neznám. [6] 

V USA provedla obdobný výzkum mezi odbornou veřejností IRA - International 

Reading Association [Mezinárodní asociace pro čtení]. Z jejího výzkumu vyplývá, 

že až 77% respondentů se ztotožňuje s ideovými východisky NCLB (zejména co se 

týká výuky čtení). (V ČR s ideovými východisky reformy souhlasí 40%.) 

S myšlenkou ročního testování se ztotožňuje zhruba polovina respondentů, ovšem 

výrazná většina se domnívá, že testování nemá žádný (nebo má negativní) vliv na 
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vykonávání práce učitele. Co se týká sankcí pro školy nedosahující na očekávané 

meziroční zlepšení, jediné, které respondenti považují za prospěšné jsou ty, které 

jsou zaměřeny na poskytování dodatečných vzdělávacích služeb. Všechny ostatní se 

setkaly s výrazným nesouhlasem respondentů (například odebrání autonomie škole 

vnímá jako neúčinné či kontraproduktivní opatření 93,4% respondentů). [7] 

Srozumitelnost dokumentů 
Jedna z otázek, kterou si oba zmiňované průzkumy kladly, se týkala srozumitelnosti 

prezentace NCLB veřejnosti, a také srozumitelnosti prezentace výsledků testů na 

jednotlivých školách. Důraz na srozumitelnost se v NCLB mnohokrát objevuje. 

Toto je oblast, na kterou tvůrci Národního programu rozvoje vzdělávání a 

Rámcového vzdělávacího programu pro ZVv ČR podle mého názoru poněkud 

pozapomněli. Oba dokumenty jsou psané dost akademickým jazykem, a to je činí 

běžnému člověku téměř nepochopitelné. I pedagogická veřejnost může mít 

problémy s některými termíny, se kterými se v dobách svého studia nesetkali. Tato 

obtížná dostupnost dokumentů určitě nepřispívá к jejich propagaci mezi odbornou i 

běžnou veřejností. 

Financování reformy 
V zákoně NCLB je v porovnání s Národním programem rozvoje vzdělávání, který 

řeší financování jen v nástinu, mnohem konkrétněji popsáno a vyčísleno 

financování reforem. Státy a školní okrsky mohou podle svého uvážení převést až 

padesát procent finančních prostředků z jiných grantů určených na vzdělání na 

program Title I., což umožňuje státům a školním okrskům flexibilně reagovat na 

své specifické potřeby. Spojené státy také vydávají mnohem větší finanční 

prostředky na vzdělávání než Česká republika. Podle průzkumu OECD jsou veřejné 

finanční výdaje na žáka v USA cca o dvě třetiny vyšší než v ČR. Spojené státy 

vydávají na vzdělávání (veřejné i soukromé finance) více než 7% svého HDP, v CR 

je to 4,7 %. Platy učitelů v USA na 2. stupni základních škol po 15 letech praxe jsou 

cca 2x vyšší než v ČR. [8] 

Problém nedostatečného financování je jedním z nej větších, se kterým se české 

školství potýká. Největší a nejdůležitější část tvoří platy učitelů. Ty zdaleka 

neodpovídají náročnosti učitelského povolání. To má za důsledek odliv kvalitních 

kvalifikovaných učitelů do sfér soukromého školství, nebo do úplně jiných oborů. 
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Nejmarkantněji se tento důsledek projevuje u mužských učitelů a u jazykářů. České 

školství je tedy výrazně feminizované, a jazyky často učí neaprobovaní učitelé. 

Národní program rozvoje vzdělávání se sice zmiňuje o plánu navýšit platy učitelů 

na 130% průměrného platu, neudává však žádný termín, do kdy má být tento cíl 

splněn. Ke splnění tohoto závazku není Ministerstvo nijak tlačeno a proto se jedná o 

slib spíše formální a papírový. 

1.4. Výsledky implementace reforem 
и 

1.4.1. Spojené státy americké 
Reforma ve Spojených státech je již v plném proudu, a proto se ukazují první 

pozitivní výsledky implementace NCLB do praxe. Například ve státě Michigan se 

mezi roky 2002-2004 zvýšila úspěšnost v matematice ve čtvrtých třídách o osm 

procent. Rozdíl v úspěšnosti v matematice byl mezi černošskými a bílými žáky ve 

čtvrtých třídách nižší o čtyři procenta, a rozdíl mezi hispánskými a bílými studenty 

dokonce o pět procent. Sedmdesát tři procent žáků sedmých tříd dosáhlo standardů 

pro čtení stanovených státem Michigan v roce 2005, naproti šedesáti jednomu 

procentu z roku 2004. 

Zdá se, že opatření, přijatá za účelem zvýšení studijních úspěchů žáků na školách 

spadajících pod program Title I, fungují, přinejmenším u tohoto případu: Základní 

škola Bunche byla jednou z nejhorších ve svém školním okrsku. Již v roce 2000 

byla identifikována jako škola, která musí projít kompletní rekonstrukcí svého 

výukového programu. To učinila, a v roce 2005 se kvalifikovala na školu dosahující 

AYP (dostatečného meziročního zlepšení). [9] 

Z problémů, které mohou při uvádění NCLB do praxe vzniknout, si dovolím uvést 

jeden: pokud se velké množství studentů ze škol, spadajících pod program Title I, 

rozhodne přejít na školy s vyššími procenty úspěšnosti, tyto školy se budou muset 

vyrovnat s velkým nárůstem studentů. Aby nebyla překročena kapacita školy, 

někteří studenti budou muset být odmítáni a nakonec mohou být umístěni na 

školách velmi vzdálených od jejich bydliště. Časově náročné dojíždění jistě 

nepovede ke zlepšení studijních výsledků. Školy, které budou muset čelit náhlému 

nárůstu studentů přicházejících z neúspěšných škol, nebudou moci poskytnout 

dostatek péče novým ani původním studentům, a pravděpodobně si pohorší ve 

výsledcích testování. Do svých statistik budou muset zahrnout i nové studenty, kteří 
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přicházejí z méně úspěšných škol. Jejich výsledky pravděpodobně zhorší škole 

průměr, a může se sama ocitnout na seznamu škol s potřebou vyšší efektivity práce. 

1.4.2. Česká republika 
Na rozdíl od USA к plošnému zavedení reformy v ČR zatím nedošlo, proto 

nemohou být známa ani žádná data ukazující к její úspěšnosti či neúspěšnosti. 

1.5. Závěr 
Oba zákony vymezující koncepci vzdělávání obou států vznikly přibližně ve stejnou 

dobu, a jejich důsledkem je reforma vzdělávacího systému země. Národní program 

rozvoje vzdělávání je komplexnější, zabývá se všemi stupni vzdělávání, od 

předškolního přes vysokoškolské až po vzdělávání dospělých. NCLB se soustředí 

pouze na základní a střední vzdělávání. 

Národní program rozvoje vzdělávání je také mnohem obecnějším dokumentem, 

soustředí se na obecné cíle vzdělávání a výchovy, proměny společnosti, principy 

vzdělávací politiky. Česká reforma školství je totiž mnohem radikálnější než 

reforma americká, která pouze navazuje a rozvíjí již fungující systém. 

V ideové rovině stojí reforma českého školství na dvou základních pilířích: 

přesunutí co nejvíce autonomie a zároveň odpovědnosti na jednotlivé školy směrem 

od centra, a odklon od prostého memorování penza vědomostí к rozvoji celkové 

osobnosti žáka, a to skrze nově naformulované cíle základního vzdělávání (viz. 

kapitola 2.1.2 ), nově koncipované vzdělávací obsahy, důraz na rozvoj klíčových 

kompetencí a zařazení průřezových témat do kurikul škol. 

Americká reforma směřuje к zajištění stejně kvalitního vzdělání pro všechny děti 

v USA. Podrobně řeší otázku financování vzdělávání a poskytuje vzdělavatelům 

nástroje к naplnění tohoto cíle, zejména podrobně rozpracovaný evaluační systém a 

systém opravných opatření. 
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2. Rámcové vzdělávací programy 
Rámcově vzdělávací programy jsou kurikulární dokumenty, které vymezují na 

obecné úrovni výukové obsahy a cíle vzdělávání. Rámcový vzdělávací program ZV 

České republiky budu v této diplomové práci z výše uvedených důvodů srovnávat 

s Michigan Curriculum Framework [Michiganský rámcový vzdělávací program]/ 

Základní vzdělávání je v České republice povinné a zahrnuje 9 ročníků základní 

školy (tedy žáky mezi 6-16 lety věku). Plnění povinnosti školní docházky se řídí 
n 

§ 36 až § 43 školského zákona.5 

Podle stupňů vzdělávacího systému se dělí Rámcový vzdělávací program České 

republiky (dále jen RVP ČR) na RVP ČR pro předškolní, základní a střední 

vzdělávání. Pro potřeby této diplomové práce je relevantní RVP ČR pro základní 

vzdělávání (RVP ZV), budu se proto zabývat pouze jím. 

Michigan Curriculum Framework představuje vzdělávací obsahy a procesy, které 

mají pomáhat školním okrskům i školám vytvořit, zavést a zhodnotit vlastní 

kurikula. Je však nezbytné, aby vzdělávací obsahy byly propojeny s výukou a 

testováním na lokální, státní i federální úrovni. Výchozí data z testování budou 

využita к dalšímu zlepšení vzdělávací politiky státu Michigan. 

2.1.1. Závaznost dokumentů 
RVP ZVv ČR bude po svém uvedení do praxe závazný pro všechny školy bez 

ohledu na zřizovatele, čímž bude zajištěna relativní jednotnost vzdělávacích obsahů 

pro všechny české děti. Michigan Curriculum Framework má pouze doporučující 

charakter, a pro školy jsou závazné pouze pokyny zákona NCLB. Žádný RVP USA 

neexistuje. Každý stát si vytváří RVP vlastní. V tomto rozdíle se odráží naprostá 

velikostní nepoměřitelnost, leckterý jednotlivý stát USA je geograficky rozlehlejší 

než Česká republika. Absence jednotného RVP pro USA je také důsledkem 

decentralizační politiky Spojených států a jejich snahy o přesunutí pravomocí a 

odpovědnosti na nižší úrovně. 

4 Termín „michiganský rámcový vzdělávací program" tedy v dalším textu vždy odkazuje 
к dokumentu Michigan Curriculum Framework. 

5 Zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
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2.1.2. Cíle základního vzdělávání 
Cíle základního vzdělávání jsou v RVP ZV CR formulovány takto: 

• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní 

učení 

• podněcovat žáky к tvořivému myšlení, logickému uvažování а к řešení 

problémů 

• vést žáky к všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
" 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy 

vlastní i druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v 

prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy к lidem, 

prostředí i к přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být 

za ně odpovědný 

• vést žáky к toleranci a ohleduplnosti к jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci[l] 

Tyto cíle jsou nadpředmětové a těžko měřitelné, proto je na zodpovědnosti každého 

pedagoga, aby je měl na paměti během své pedagogické praxe tím, že vytváří 

podmínky pro všechny žáky, bez ohledu na míru jejich nadání, aby se mohli 

všestranně rozvíjet a zažít pocit školního úspěchu. To, zda se žák cítí ve škole 

dobře, je jedním z klíčových determinantů žákova pozitivního vztahu ke škole. 

Výuka by měla být uzpůsobena individuální potřebám jednotlivých žáků. 

Cílem Michigan Curriculum Framework je zapojit všechny žáky státu do procesu 

učení, v němž se integrují učební obsahy s běžnými životními situacemi tak, aby se 

žáci dobře připravili na své dospělé role. Každý michiganský občan by měl být na 

konci školní docházky vzdělanou osobností, starající se o své zdraví, zodpovědným 
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členem rodiny, kvalifikovaným pracovníkem, uvědomělým občanem a osobou, 

která se cílevědomě celoživotně vzdělává.[10] 

Z formulace cílů obou dokumentů je zřejmý fakt, že RVP ČR se více zaměřuje na 

proces vzdělávání, a cíle jsou abstraktněji vymezeny než v USA. Formulace cílů 

v michiganském RVP vede к výsledku vzdělávacího procesu, tj. občanovi 

vybavenému žádoucími kompetencemi, znalostmi, dovednostmi a postoji. To 

umožňuje lepší měřitelnost úspěšnosti vzdělávání, na kterou česká formulace 

naprosto rezignuje. Přes zřejmé odchylky ve formulacích a přístupu jsou však 

obecné cíle obou dokumentů vymezeny velmi podobně, s tím rozdílem, že česká 

verze je detailnější a postihuje více oblastí, ve kterých má být žák rozvíjen. 

V obou srovnávaných dokumentech je velký důraz kladen na napojení školy na 

skutečný život, škola by měla sloužit jako příprava na situace mimo ni, a rozhodně 

by neměla být skleníkovou institucí bez vazby na venkovní svět. 

RVP ČR klade velký důraz na rozvoj tzv. klíčových kompetencí, konceptu, který je 

v českém vzdělávacím systému novinkou. Klíčové kompetence představují souhrn 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které žák využije během 

vzdělávacího procesu a pomohou mu nejen к jeho úspěšnému absolvování, ale také 

к úspěšné participaci na občanském, pracovním i soukromém životě. Formulace 

klíčových kompetencí v RVP ZF je již šťastnější, protože konkrétně vymezuje, co je 

žák s určitou osvojenou koncepcí schopen dělat. 

Autoři RVP ZFtyto kompetence rozdělili do šesti oblastí: Kompetence к učení, 

kompetence к řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a 

personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. [1] 

Žák s rozvinutou kompetencí к učení si skrze pochopení smyslu a cílů učení vytváří 

ke studiu pozitivní vztah a dokáže vlastní proces učení plánovat, organizovat a 

kriticky hodnotit. Efektivně vyhledává a zpracovává informace a uvádí je do 

logických souvislostí. Osvojil si vhodnou strategii učení a je motivován pro 

celoživotní učení. 

Žák kompetentní řešit problémy posoudí, zda problém vůbec nastal, sám pro sebe si 

analyzuje kroky nutné к jeho případnému vyřešení (vyhledávání relevantních 

-33 -



informací, promýšlení různých variant řešení, ke kterým přistupuje tvořivým, 

neotřelým způsobem) a úspěšně problém řeší. Při řešení účelně využívá výsledků 

z přípravné fáze. 

Komunikativně kompetentní žák disponuje jak receptivními tak i perceptivními 

dovednostmi; v dialogu naslouchá druhým, dokáže konstruktivně reagovat, 

srozumitelně a věcně formuluje své myšlenky v ústním i písemném projevu. 

Rozumí psanému textu, ve kterém dokáže vyhledat relevantní informace. 
n 

Sociálně a personálně kompetentní žák efektivně pracuje ve skupině, používá svou 

sociální inteligenci v komunikaci s ostatními. Vytváří si kladné sociální vazby, 

které jsou založeny na jeho pozitivním sebepřijetí. Respektuje práci vlastní i 

druhých. 

Občansky kompetentní žák respektuje sebe i druhé, zákony České republiky, 

demokratické principy, kulturní dědictví státu i životní prostředí. Tento respekt 

pramení z pochopení a ztotožnění se s výše uvedenými oblastmi. Sám sebe vnímá 

jako svobodnou a zodpovědnou osobnost uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti. 

Žák s kompetencí úspěšně se zapojit do pracovního procesu má zodpovědný přístup 

к vlastní práci, která je nejen kvalitní, ale zohledňujet také další aspekty, např. 

efektivnost, dopady na zdraví, životní a kulturní prostředí apod. Takový žák je 

schopen samostatného uvažování a rozhodování a má zájem se dále vzdělávat a 

rozvíjet. Získané vědomosti a dovednosti uplatňuje při své profesní orientaci. 

Maximální prioritou Michiganského rámcově vzdělávacího programuje zajistit 

rovné šance ve vzdělání všem žákům. Přestože se tento cíl v českém RVP ZV také 

objevuje, není na něj kladen takový důraz. V českém RVP ZV najdeme více 

abstraktních hodnot a kompetencí, jako např. výchova к toleranci, zodpovědnosti a 

respektu к sobě i druhým. Explicitněji je vyjádřena potřeba učit české děti 

komunikaci a spolupráci. 

Ve své podstatě se však cíle obou vzdělávacích programů příliš neliší. Oba 

vyzdvihují důležitost propojení školní výuky s životem mimo školu. Snaží se o 

výuku témat napříč předměty. V českém RVP je podrobněji zpracováno, jak se má 
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mezipředmětového propojení dosahovat (skrze průřezová témata a integrované 

předměty). I v michiganském RVP je tvůrcům ŠVP kladeno na srdce, aby na 

mezipředmětové propojení nezapomínali. Když se však podíváme na již 

vypracovaný vzorový ŠVP, na konkrétních příkladech je princip mezipředmětového 

propojení ukázán jasně a názorně, a mnohem srozumitelnější formou, než poskytují 

odborné pasáže Rámcového vzdělávacího programu ZV. 

2.1.3. Vztahy mezi jednotlivými dokumenty 
Rozdílem v úrovňovém uspořádání kurikulárních dokumentů je mezičlánek mezi 

RVP státu Michigan a konkrétními vzdělávacími programy jednotlivých škol 

v podobě RVP školských okrsků. Svůj vlastní rámcový vzdělávací program si tvoří 

každý školský okrsek, aby v něm mohl reagovat na své specifické potřeby, a 

zároveň integrovat vzdělávací programy svých škol a zajistit tak jejich vzájemnou 

provázanost. V České republice by byla instituce okrsků vzhledem к její malé 

geografické rozloze zbytečná. Oba rámcové programy jsou však propojeny se 

sousedními pedagogickými dokumenty; RVP ČR vychází z Národního programu 

rozvoje vzdělávání а je východiskem pro jednotlivé ŠVP, Michigan Curriculum 

Framework vychází ze zákona NCLB a je východiskem pro RVP školských okrsků 

a potažmo i jednotlivých ŠVP. 

2.1.4. Organizace rámcových vzdělávacích programů 
V RVP ZV je vymezeno devět vzdělávacích oblastí. Každá oblast v sobě zahrnuje 

jeden nebo více příbuzných vzdělávacích oborů. Vzdělávací obsah vzdělávacího 

oboru škola rozdělí do jednotlivých vyučovacích předmětů. Vzdělávací obory se 

svým označením mohou shodovat se zavedenými názvy vyučovacích předmětů 

(např. dějepis, zeměpis), v jiných případech, kde se zabývají oblastmi vzdělávacím 

systémem zatím nepostihnutými, mají názvy nové (informační a komunikační 

technologie apod.). 

Vzdělávací oblasti jsou v RVP vymezeny následovně: 

• Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí 

jazyk) 

• Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 
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• Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 

• Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

• Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství) 

• Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

• Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova a doplňující obor 

Dramatická výchova) 

• Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova a doplňující obor 

Zdravotní tělesná výchova) 

• Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) [ 1 ] 

Každá vzdělávací oblast je uvedena charakteristikou, která určuje její význam 

v systému vzdělávání, dále je vymezeno, čím přispívá к utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí. Vyjadřuje, к čemu jsou žáci vedeni (v oblasti postojů, 

vědomostí, dovedností a schopností). 

Vzdělávací obsah každé vzdělávací oblasti je tvořen učivem a očekávanými 

výstupy. Tyto výstupy jsou závazné a ověřitelné, a jsou stanoveny ke konci třetího, 

pátého a devátého ročníku. Učivo je pojato jako prostředek к dosažení stanovených 

výstupů a je v něm obsažen závazný výčet vzdělávacích témat. Přestože obory 

vzdělávacích oblastí mají být vyučovány v rámci jednotlivých předmětů, 

představení koncepce vzdělávacích oblastí umožňuje jejich nadpředmětovou 

integraci a propojení. Tím se posiluje žákova schopnost generalizace a hledání 

souvislostí a umožňuje mu získat komplexní pohled na danou problematiku. 

Ve stejném duchu propojování žákových znalostí j sou i další novinky představené 

RVP: průřezová témata a integrované předměty. Zatímco vzdělávací obsahy se 

zabývají především rozvíjením žákových vědomostí, dovedností a schopností, 

průřezová témata mají za úkol rozvíjet žáka v oblasti postojů a hodnot. Reprezentují 

okruhy aktuálních problémů současného světa. 

Zařazení průřezových témat do ŠVP je povinné, avšak konkrétní rozvržení témat do 

ročníků je plně v kompetenci školy. Průřezová témata je možné využít jako součást 

vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu, nebo jako samostatné předměty, 

případně projekty, semináře, kurzy apod. Podstatné je propojení témat 
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s vzdělávacími obsahy vyučovacích předmětů, případně s dalšími činnostmi žáků ve 

škole i mimo ni. RVP ZV nabízí 6 průřezových témat: 

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova к 

myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, 

Environmentálni výchova, Mediální výchova.fl] 

Každé téma je uvedeno charakteristikou průřezového tématu, dále obsahuje vztah 

ke vzdělávacím oblastem a přínos tématu к rozvoji osobnosti žáka. Obsah 

průřezových témat je rozpracován do tematických okruhů, které obsahují nabídku 

témat ke zpracování. 

Relevantními průřezovými tématy pro potřeby této diplomové práce jsou zejména 

výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, multikulturní 

výchova a envorionmentální výchova. 

Jelikož organizace obsahu předmětů je plně v kompetenci školy, má škola možnost 

vytvořit tzv. integrované předměty, které v sobě vhodným způsobem spojují dva 

nebo více oborů vzdělávacích oblastí, případně průřezových témat. 

Princip rozdělení učiva do jednotlivých předmětů funguje v USA na podobné bázi. 

Každý ze států federace vytváří svůj rámcový vzdělávací program, který je určen 

všem školským okrskům bez ohledu na jejich velikost. Ze zákona musí ministerstva 

školství jednotlivých států federace vytvořit vzdělávací program pro anglický jazyk 

a literaturu, matematiku a přírodní vědy včetně zeměpisu. Stát Michigan se rozhodl 

rozšířit tento seznam také o vzdělávací oblast Social Studies [Společenské vědy], 

které v sobě zahrnují učivo z dějepisné oblasti, ekonomie a politického uspořádání 

Spojených států. Tuto oblast můžeme označit jako nejbližší našemu vzdělávacímu 

oboru Výchova к občanství. Do dalších vydání Michigan Curriculum Framework 

budou zařazeny také předměty arts [výtvarná výchova], career and employment 

(nejblíže českému výběru budoucího povolání, přestože český vzdělávací program 

se speciálním předmětem rozvíjejícím žáka z hlediska jeho uplatnitelnosti na trhu 

práce nepočítá), health education (příbuzná témata, např. zdravý životní styl, 

můžeme najít v naší rodinné výchově), physical education [tělesná výchova], 

technology education [informatika] a foreign language [cizí jazyk]. Konkrétní 
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přerozdělení učiva do jednotlivých vyučovacích předmětů a seminářů je však již 

v kompetencích jednotlivých škol. 

Michigan Curriculum Framework popisuje kurikulum, výuku a způsoby hodnocení 

a testování, a chce postupně zlepšovat svou kvalitu v závislosti na propojení všech 

zmíněných procesů, které ovlivňují žákovskou úspěšnost při osvojování si 

vzdělávacích obsahů. Skládá se ze tří vrstev: První se zabývá standarty 

vzdělávacího programu a popisuje jednotlivé složky a postupy potřebné к vytváření 
// 

školních kurikul. Druhá vrstva představuje soubor nástrojů, které pomohou 

školským okrskům provázat práce na jednotlivých školních vzdělávacích 

programech, výuce a nastavit jednotný testovací systém. Ve třetí vrstvě nalezneme 

materiály týkající se již konkrétních vzdělávacích oblastí. Pro efektivní fungování 

školních kurikul musí být jednotlivé vrstvy co nej úžeji provázány. 

Stejně jako v RVP ČR je i v Michigan Curriculum Framework nej větší pozornost 

věnována učivu a očekávaným výstupům, které jsou v textu podrobně rozvedeny. 

Pro školní okrsky i školy mají však pouze doporučující charakter. I když jsou pro 

školy a okrsky nepovinné, představují cenná doporučení pro tvorbu takového 

kurikula, jehož implementace pomůže institucím dobře obstát ve státním testování. 

Na sekci učiva a očekávaných výstupů navazuje poměrně dosti podrobný oddíl 

věnující se plánování, který v českém RVP chybí, je však do značné míry nahrazen 

dokumentem Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním 

vzdělávání. Srovnání Manuálu s Michigan Curriculum Framework se budu věnovat 

v další kapitole. 

Dále v michiganském RVP nalezneme oddíl věnující se vlastní výuce. V centru 

pozornosti je zde učení a učení se, které je navázáno na učivo a očekávané výstupy. 

V této sekci najdeme návody na to, jak začlenit učivo a výstupy do vlastního 

procesu učení. Nejsou to závazné předpisy, pouze nápady a příklady, které mohou 

být učitelům ku pomoci. 

Výuka podle představ autorů Michigan Curriculum Framework má být autentická, 

to jest taková, která přesahuje pouhé memorování tím, že vytváří učební prostředí, 

které vyžaduje soustředěné a kritické myšlení na téma, které je provázáno s životem 
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mimo školní třídu. Při takovém vyučování mají podle výzkumů studenti výrazně 

lepší výsledky než při pouhém memorování. 

Základem každého úspěšného učení jsou následující standardy: hlubší znalosti 

(znalosti žáků mají být na takové úrovni, aby byli žáci schopni objevit vztahy mezi 

informacemi a osvojili si komplexní pohled na daný problém), myšlení vyššího řádu 

(studenti jsou schopni sami shrnout, generalizovat a vysvětlit učivo, a také docházet 

к vlastním závěrům), návaznost na život mimo školu (studenti dokáží vidět vztah 

mezi probíraným učivem a svým osobním prožitkem nebo obecným veřejným 

problémem), a rozhovory s hlubším porozuměním problému (studenti jsou schopni 

vést smysluplný rozhovor na probírané téma). Neméně důležité je také vytvoření 

vhodného prostředí к učení v atmosféře vzájemného respektu mezi učitelem a 

žáky. 

Pozornost je věnována důležitosti zapojení moderních technologií, personalizaci 

předmětu, mezipředmětovým vztahům a vztahům mezi školou a budoucím 

zaměstnáním. 

Učitelům jsou poskytnuty vzorové hodiny na vybraná témata, které slouží jako 

podklady pro diskuse skupin učitelů o tom, jak začlenit požadované učivo a výstupy 

do svých hodin, a jak ho učinit autentické. Mohou být použity také к diskusím o 

zpětné vazbě již proběhlých hodin. I tento fakt dokazuje podporu učitelů, kterou 

Michigan Curriculum Framework zakládá a proklamuje, a která nemá na české 

straně adekvátní protipól (přinejmenším co se týče zakotvení v Rámcově 

vzdělávacím programu. 

Na oddíl výuka navazuje v michiganském RVP sekce hodnocení. Systém hodnocení 

je důležitým nástrojem, kterým můžeme monitorovat pokroky studentů a efektivitu 

kurikula. Tato sekce je rozdělena do tří částí: v první je vysvětleno proč je systém 

hodnocení tak důležitý, druhá popisuje způsoby, kterými mohou učitelé vyvinout 

hodnotící nástroje ukotvené ve vzdělávacích obsazích a očekávaných výstupech. Ve 

třetí části nalezneme nástroje, které pomohou nastavit hodnotící systém tak, aby 

navazoval na státní systém hodnocení. 
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Přestože státní hodnocení je cennou částí hodnotícího systému, je stále pouze jen 

jednou ze složek komplexního hodnocení. Vytvoření podrobného a propracovaného 

hodnotícího systému na všech úrovních je proto klíčové. 

Poslední sekcí první vrstvy je profesionální rozvoj učitelů a akreditace škol. 

Propojený systém učebních obsahů, vlastní výuky a systému hodnocení doplňují 

další složky, které se podílejí na zlepšování úrovně škol: profesionální rozvoj 

učitelů a vlastní akreditace škol. 
a 

Profesionální rozvoj učitelů má být zaměřen tak, aby napomáhal splnění cíle 

zlepšování škol, vzdělávacích obsahů, učení studentů a hodnocení. Jedná se o nikdy 

nekončící proces, a musí být zaměřen na zlepšování výkonů studentů. Pedagogové 

jsou podporováni, aby aplikovali své znalosti právě se zřetelem na dosahování 

tohoto cíle. 

Akreditace škol. Akreditaci získá taková škola, která dokáže vhodně propojit své 

kurikulum s vlastní výukou a hodnocením studentů, a jejíž studenti dosáhnou 

uspokojivých výsledků během testování. 

Druhá a třetí vrstva Michigan Curriculum Framework také na české straně nemá 

protiváhu. Ve druhé vrstvě můžeme nalézt soubor nástrojů, které pomohou 

školským okrskům s některými specifickými úkoly. Ty zahrnují nástroje pro 

vytváření systému hodnocení, nástroje pro integraci vzdělávacích obsahů na 

mezipředmětové úrovni, nástroje na propojení školy s pracovním trhem a nástroje 

pro analýzy kurikula, výuky, hodnocení a profesionálního rozvoje učitelů. Tyto 

nástroje pomohou okrskům rozvinout techniky pro tvorbu a provázání kurikula, 

testování a výuky, a pomohou jim také vybrat vhodné učební strategie. 

Ve třetí vrstvě nalezneme konkrétní materiály, které mohou pomoci osvětlit 

procesy, kterými vznikají školní vzdělávací programy pro různé vzdělávací oblasti. 

Pro potřeby této diplomové práce jsou relevantní ty, které se týkají vzdělávací 

oblasti Social Studies. Jsou to zejména: Social studies Curriculum planning guide 

[Průvodce plánováním kurikula pro předmět Společenské vědy], Powerful and 

Authentic Social Studies: Standards for Teaching and Learning [Autentické a 

fungující Společenské vědy: standardy pro učení a studium], Social Studies 

Assessment Guide [Průvodce hodnocením ve Společenských vědách], Powerful and 
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Authentic Social Studies Professional Development Package [Autentický a 

fungující balíček pro profesionální rozvoj učitelů v oblasti společenských věd] a 

Powerful and Authentic Social Studies Standards for Teaching [Autentické a 

fungující standardy pro učitele Společenských věd]. 

Hranice mezi kurikulem, vlastním vyučováním a hodnocením je však těžko 

rozeznatelná, protože kvalitní vyučování je úzce navázáno na kurikulum i hodnotící 

systém. Pro jeho neustále vylepšování je nutný dialog mezi učiteli, rodiči a 
// 

zainteresovanými osobami o tom, co by studenti měli znát a umět dělat. 

2.1.5. Hodnocení 

Vzhledem к odlišně pojatému systému hodnocení v USA a v ČR jsou značně 

rozdílné i pasáže věnující se hodnocení v obou srovnávaných dokumentech. 

Michiganský RVP klade velký důraz na hodnocení oblastí nehodnotitelných 

v celostátním testování, čímž se snaží zmírnit nepříznivé dopady celostátního 

testování. I česká reforma zahrnuje nově vymezený systém hodnocení, kromě 

hodnocení žáků a hodnocení škol Českou školskou inspekcí se stala součástí 

systému hodnocení i autoevaluace škol. 
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3. Školní vzdělávací programy 
Školní vzdělávací program je konkrétní realizace vzdělávacího programu, vzniká 

na jednotlivých vzdělávacích institucích a odráží jejich konkrétní potřeby a 

zaměření. Jeho vytvoření je v ČR i USA povinné a vychází ze zákona. ŠVP slouží 

především zaměstnancům školy, kteří z něj vychází při své pedagogické činnosti, 

žákům a rodičům, aby se mohli lépe orientovat v zaměření školy, správním 

institucím, zřizovatelům škol a orgánům odpovědným za evaluaci škol, pro které 

slouží jako podklad. 

Školy i okrsky ve státě Michigan mohou všechny podklady pro tvorbu ŠVP nalézt 

v Michigan Curriculum Framework, autoři RVP v ČR pro potřeby škol vydali 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání 

(Manuál ZV), který má školám pomoci s tvorbou vlastních ŠVP. 

Kromě toho, že si pedagogičtí pracovníci sami určují, co a jak budou učit 

(samozřejmě v souladu s RVP), tvorba ŠVP vybízí učitele ke spolupráci а к 

nacházení mezipředmětových vztahů, ke sdílení zkušeností a aktivní participaci na 

koncepci školy, kterou takto pomáhají spoluvytvářet. To navozuje - především pro 

Českou republiku - nový styl práce jednotlivců i celku a vede к jejímu zefektivnění. 

Pracovníci školy společně určují, jaké postupy budou zvoleny к naplnění 

požadavků RVP, které vzdělávací obsahy budou klíčové pro danou školu, a 

v neposlední řadě způsoby, jakými si žáci budou osvojovat učivo a klíčové 

kompetence. 

ŠVP slouží zároveň jako podklad pro evaluaci úspěšnosti uvádění ŠVP do praxe, 

studijních úspěchů žáků a autoevaluaci školy. 

V České republice ŠVP ZV přímo vychází z RVP ZV, který je nutno chápat jako 

celek ve své komplexnosti. Největší pozornost by měla být věnována těm částem, 

které jsou nové a odlišné od stávajících vzdělávacích programů a jsou součástí 

reformy školství. Jedná se především o cíle základního vzdělávání, klíčové 

kompetence, průřezová témata a nově koncipované vzdělávací obsahy. Velký důraz 

je kladen na klíčové kompetence, které žákovi, pokud ši je osvojí, pomohou 

efektivně využít penzum vědomostí získaných ve škole. 
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Za přípravu a realizaci ŠVP je v ČR zodpovědný ředitel školy. 

3.1. Tvorba školních vzdělávacích programů 

V USA na rozdíl od České republiky školy při tvorbě ŠVP nevycházejí přímo 

z RVP jednotlivých států, ale existuje zde ještě mezistupeň RVP školských okrsků. 

Protože nástroje pro tvorbu vzdělávacích programů škol i okrsků jsou téměř 

totožné, a ty pro tvorbu RP školských okrsků v dokumentech podrobněji rozvedené, 

budu se jimi dále zabývat s přihlédnutím ke specifikacím využitelným pouze při 

tvorbě ŠVP. Učitelé při tvorbě ŠVP vycházejí z kurikula okrsku, a stále mají na 

paměti propojenost obou kurikul. Proto je nutné, aby byli s myšlenkami a vizí 

kurikula okrsku vnitřně ztotožněni. Pokud je to nutné, škola přizpůsobí své 

kurikulum svým specifickým potřebám a charakteristikám své komunity. 

3.1.1. Přípravné fáze 
Pro školy v České republice, na rozdíl od USA, je tvorba vlastních školních 

vzdělávacích programů zcela novým fenoménem, proto jsou v Manuálu ZV 

podrobně popsány přípravné fáze, kterými je nutné projít před započetím prací na 

vlastním ŠVP. Jsou jimi analýza výchozích podmínek školy, personální, časové a 

obsahové rozvržení tvorby, určení koordinátora celého procesu a sestavení dílčích 

týmů ke každé vzdělávací oblasti. 

Analýza výchozích podmínek školy pomůže upřesnit, jaké materiální, technické a 

personální zázemí škola má, a o co se mohou tvůrci ŠVP opřít. 

součástí Personálního časového a obsahového rozvržení tvorby je i organizační 

provázání jednotlivých kroků. Časové rozvržení počítá se dvěma lety jako 

dostatečnou a žádoucí dobou, ve které by měl být ŠVP dokončen. 

Součástí ŠVP je určení hlavního koordinátora tvorby ŠVP, sestavení dílčích týmů a 

vymezení konkrétních odpovědností. Koordinátorem může být ředitel školy jako 

odpovědná osoba, může jím však být kterýkoli jiný pedagog ze školy i mimo ni, 

pokud má důvěru a autoritu u pedagogického sboru a úzce spolupracuje s ředitelem. 

Prvním krokem při tvorbě RVP školního okrsku ve státě Michigan je vytvoření 

Komise pro rozvoj škol okrsku. Jejími členy jsou všechny zainteresované složky: 
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zaměstnanci školního okrsku, pedagogové, odborníci, rodiče a další občané se 

zájmem o tuto problematiku. 

Ještě před započetím prací na rámcových programech si Komise stanoví vzdělávací 

vizi svého okrsku a cíle, kterých chce dosáhnout. Při vlastní tvorbě kurikula musí 

mít na paměti několik důležitých ohledů: Jednotlivá učební témata často přesahují 

hranice školních předmětů, proto není vhodné se při plánování kurikula na školní 

předměty příliš vázat. Jedním ze sjednocujících elementů by mělo být využívání 

moderních technologií (jako jsou počítače a internet) při výuce různých předmětů, 

protože technologická gramotnost je jednou z klíčových oblastí michiganské 

vzdělávací politiky. Pro vyšší efektivitu učení je také třeba zajistit napojení učiva na 

živou zkušenost žáků, a také na život mimo školu. Zajištění pozitivního prostředí 

к učení je další ze zásadních proměnných, které se podílejí na výsledné efektivitě 

procesů učení. 

Dalším krokem je určení nových nebo upravení stávajících nejdůležitějších částí 

vyučovacích obsahů a očekávaných výstupů. Měli by být stanoveny na stejné 

úrovni obecnosti tak, aby v nich byla posléze učitelům usnadněna orientace. 

Následuje plán pro monitorování efektivity kurikul, který zahrnuje i testování na 

různých úrovních: státní, okrsku, škol, tříd a jednotlivých studentů. 

3.1.2. Administrativní a organizační součásti ŠVP 
Tvůrci školních vzdělávacích programů v ČR musí pod vedením koordinátora 

pracovat na následujících administrativních a organizačních součástech ŠVP: 

Identifikační údaje vymezují oficiální název ŠVP, podle kterého vzdělávacího 

programu (RVP pro základní nebo gymnaziální vzdělávání) a pro jakou studijní 

formu vzdělávání je vytvořen, název školy i jejího zřizovatele včetně obou adres, 

jméno ředitele školy a časové vymezení platnosti dokumentu. 

Charakteristika školy popisuje materiální a personální zázemí školy a může 

obsahovat i informaci o dlouhodobých projektech, kterými se škola zabývá a s kým 

spolupracuje. 

V sekci zaměření školy je specifikováno, jaké priority si pro sebe škola vytyčuje. 
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Výchovná a vzdelávací strategie vymezuje, jakými postupy, metodami a formami 

práce bude u žáků dosahováno utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Tyto 

strategie jsou formulovány buď ke každé klíčové kompetenci zvlášť, nebo společně 

pro více klíčových kompetencí. Jsou vymezeny na úrovni školy, a stávají se 

východiskem pro stanovení výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni 

jednotlivých vyučovacích předmětů. Jsou formulovány jako postup, jak jich má být 

dosahováno. 

y _ » 

V charakteristice SVP je dále uvedeno, jakým způsobem je zabezpečena výuka 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, a to i 

v případě, že školu takoví žáci nenavštěvují. Pokud se stane vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami prioritou školy, je třeba tuto problematiku 

zpracovat v rámci zaměření školy a zohlednit v rámci výchovných a vzdělávacích 

strategií. 

3.1.3. Rozčlenění vzdělávacích obsahů 
Nejdůležitější prací při tvorbě ŠVP však zůstává rozčlenění vzdělávacích obsahů do 

jednotlivých předmětů a ročníků. 

Tvůrci v sekci začlenění průřezových témat uvedou, jakým způsobem a ve kterých 

ročnících jsou která průřezová témata realizována. Ta mohou být realizována 

v libovolných ročnících tak, aby na konci 2. stupně žáci prošli všemi průřezovými 

tématy. Začlenění průřezových témat a jejich tematických okruhů do ročníků je 

uspořádáno v libovolném pořadí tak, aby podporovalo výchovné a vzdělávací 

strategie na úrovni školy a prohlubovalo výchovné a vzdělávací strategie 

vyučovacích předmětů. Výběr konkrétních námětů z tematických okruhů 

průřezových témat je plně v kompetenci školy. Průřezová témata mohou být 

realizována třemi základními formami: Integrací obsahu tematických okruhů 

průřezového tématu do vzdělávacího obsahu vyučovacího přédmětu, projektem, 

nebo samostatným předmětem. [11] 

Učební plán podává základní informace o organizaci vzdělávání na úrovni 

vyučovacích předmětů. Vychází z charakteristiky školního vzdělávacího programu 

a konkrétně realizuje zařazení vzdělávacích obsahů do vyučovacích předmětů. 

Obsahuje výběr povinných i volitelných předmětů s uvedením, ve kterých ročnících 
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se budou vyučovat, včetně časových dotací. Minimální časová dotace může být (při 

zohlednění specifických podmínek a zaměření školy) navýšena z disponibilní 

časové dotace vycházející z RVP ZV. 

Celková povinná časová dotace pro 2. stupeň je 122 vyučovacích hodin. 

V poznámkách к učebnímu plánu jsou pak vysvětleny případné nejasnosti, týkající 

se například nestandardních názvů vyučovacích předmětů, kde je potom 

vysvětleno, ze kterých vzdělávacích oborů předmět vznikl, a jakým způsobem 

probíhá jeho výuka (např. bloky, projekty apod.) atd. 

Učební osnovy stanovují, jakým způsobem budou realizovány vzdělávací obsahy 

jednotlivých oborů RVP ZVve výuce. 

Obsahují především název vyučovacího předmětu, který by měl odrážet svůj 

vzdělávací obsah a jeho charakteristiku, tj. obsahové, časové a organizační 

vymezení vyučovacího předmětu: ze kterých vzdělávacích obsahů je předmět 

vytvořen, jaké jsou preferované formy jeho realizace, jakou má časovou dotaci, ve 

kterých ročnících bude vyučován, a jakými výchovnými a vzdělávacími strategiemi 

bude dosahováno stanovených cílů, zejména rozvíjení klíčových kompetencí. 

Další zásadní částí učebních osnov je vzdělávací obsah předmětu, kde najdeme 

rozpracované očekávané výstupy z RVP ZV zformulované pro jednotlivé ročníky 

nebo delší časové úseky, a rozpracované učivo z RVP ZV ve vazbě na tyto výstupy. 

Mezipředmětové souvislosti mohou být také uvedeny. 

V Michiganu se při tvorbě vzdělávacích programů postupuje podobně. Poté, co 

Komise pro rozvoj škol okrsku dokončí úvodní úkoly, jsou utvořeny komise pro 

každou oblast (obdoba dílčích týmů v ČR), tj. např. Komise pro společenské vědy 

se bude zabývat klíčovými obsahy pro vzdělávací oblast Společenské vědy. Tyto 

komise se sestávají ze zástupců všech škol na všech úrovních (první, druhý a třetí 

stupeň vzdělávání). Úkolem komisí je vytvořit plány pro rozvoj, provázání, 

implementaci, hodnocení a monitoring efektivity obsahů v kurikulu. Komise začne 

svou práci stanovením klíčových témat. Některá z těchto témat se týkají přímo 

vzdělávacích obsahů, jiná se soustředí na schopnosti, dovednosti a hodnoty 

rozvíjené u studentů. Ve Společenských vědách jsou vzdělávací obsahy a 
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měřitelné při centrálních velkoplošných testech. Je vhodné, aby se testy opakovaly 

v určitých časových úsecích, aby bylo postihnutelné individuální zlepšení, případně 

zhoršení studentů. 

3.1.5. Tvorba vzdělávacího programu na úrovni tříd 
Přestože všechny zatím popsané kroky při tvorbě ŠVP mají svou nespornou 

důležitost, nejvyšší díl odpovědnosti za úspěch odučené hodiny nese konkrétní 

učitel. Toto je výslovně zdůrazněno v Michigan Curricular Framework, ale 

myslím, že platnost tohoto tvrzení je univerzální a může být přijata školami na 

celém světě. Při plánování kurikula třídy by učitel měl vzít do úvahy všechna 

kurikula na státní, školní a případně okrskové úrovni, ke kterým přidá svou vlastní 

vizi a osobní cíle svého učení. Ty si učitel formuluje, aby se o ně mohl podělit 

s rodiči a vedením školy. 

Při plánování vlastních hodin jsou američtí učitelé podporováni v tom, aby 

adaptovali již osvědčené hodiny, které však zanalyzují s ohledem na to, zda odrážejí 

očekávané výstupy a kurikulární požadavky. Hodinu pak rozšíří o ty komponenty, 

které nebyly dostatečně zahrnuty v původní hodině. Pokud se taková hodina ukáže 

jako úspěšná, je vhodné, aby ji učitel sdílel s ostatními učiteli. 

Američtí učitelé si mají vytvořit vlastní systém uchovávání dat o výkonech 

studentů, aby o nich mohli informovat rodiče a vedení školy. Tento systém by měl 

být konzistentní se systémem vytvořeným školou a školním okrskem. Český učitel 

si samozřejmě klasifikaci vede také. 

3.2. Závěr 
Při pohledu na oba dokumenty, které mají pomoci tvůrcům školních vzdělávacích 

programů s jejich prácí, si nelze nevšimnout, že každý z dokumentů je napsaný 

trochu jinak. Český Manuál ZV vymezuje, jak má školní vzdělávací program 

vypadat, popisuje tedy výsledný produkt. Michigan Curriculum Framework se 

naproti tomu více zaměřuje na popis postupů, jak vzdělávací programy tvořit. Tato 

dvě rozdílná pojetí nám mohou pomoci osvětlit, proč si mnoho českých učitelů 

s tvorbou ŠVP neví rady. Tento možný nedostatek ve způsobu zpracování 

dokumentů v ČR se MŠMT snaží řešit organizováním různých seminářů, např. 

projektu Koordinátor. 
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4. Vzdělávací oblast Člověk a společnost a 
Společenské vědy 

Pro potřeby této diplomové práce je v českém RVP relevantní vzdělávací oblast 

Člověk а společnost, proto se budu v této kapitole zabývat pouze jí. V Michigan 

Currriculum Framework můžeme za analogickou vzdělávací oblast к Člověku a 

společnosti považovat Společenské vědy (Social Studies).6 

4.1. Vize 
Úkolem vzdělávací oblasti Člověk a společnost je rozvíjet žáka jako uvědomělého 

občana aktivně zapojeného do demokratické společnosti. 

Ve znalostní oblasti se zaměřuje na poznání dějinných, sociálních a kulturně-

historických aspektů života lidí, vývoje společnosti a na důležité společenské jevy a 

procesy. Dovednostní oblast rozvíjí využívání poznatků o společnosti a 

mezilidských vztazích v občanské společnosti. Žáka vede к rozpoznání a řešení 

problémů, se kterými se na úrovni občanského života setkává. V oblasti postojů se 

zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, tolerance, respektování 

lidských práv a rovnosti všech lidí, přijetí hodnot současné demokratické Evropy, a 

v neposlední řadě na prevenci rasistických, xenofobních a extrémistických postojů. 

Vzdělávací oblast Social Studies (Společenské vědy)1 je uvedena vizí oblasti, která 

se velmi podobá vizi popsané v kapitole Ideální občan z úvodu této diplomové 

práce. Úkolem vzdělávací oblasti je připravit mladé lidi na jejich roli zodpovědného 

občana. Zodpovědný občan se orientuje v sociálních vztazích a je občansky účinný. 

Orientací v sociálních vztazích rozumíme chápání sociální dimenze lidského bytí, 

jak se rozvíjela v čase, a jak je tato dimenze závislá na kulturním pozadí, ve kterém 

vznikala. Druhým atributem zodpovědného občana deklarovaným michiganským 

RVP je občanská účinnost, kterou se rozumí připravenost a ochota plnit občanské 

povinnosti a činit fundovaná rozhodnutí ve prospěch veřejného blaha. Pro naplnění 

těchto dvou oblastí rozvíjí kurikulum vzdělávací oblasti Společenské vědy 

6 Názvosloví (vzdělávací oblast, vzdělávací obor apod.) na české a americké straně se samozřejmě 
liší, avšak pro snazší orientaci v textu jsem se rozhodla aplikovat názvosloví české i pro americké 
kurikulum. 

7 V následujícím textu budu vzdělávací oblast Social Studies nazývat jejím českým jménem 
Společenské vědy. 
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v mladých lidech čtyři schopnosti: znalosti v rámci předmětu, schopnost kriticky 

myslet, ztotožnění se s demokratickými hodnotami a občanskou angažovanost. 

Studenti se učí shromažďovat, interpretovat a analyzovat informace, činit 

zodpovědná rozhodnutí a rozvíjejí svou schopnost ústně i písemně se vyjadřovat. 

Studenti jsou dále vedeni к pochopení ideálů demokracie, ztotožnění se s nimi a 

jejich promítání do svých vlastních životů. Tím je myšlena ochrana občanských 

práv, plnění občanských povinností a úcta к důstojnosti každého člověka. Studenti 

jsou povzbuzováni k tomu, aby se sami zajímali o současné dění a aktivně se 

zapojovali do občanské společnosti.[10] 

Michigan Curriculum Framework také vymezuje vzdělávací oblast Společenské 

vědy jako prioritní ve svém vzdělávacím systému. Český RVP si neklade ambice 

hodnotit vzdělávací oblasti z hlediska jejich priorit a přikládá všem vzdělávacím 

oblastem stejnou důležitost. Praxe na jednotlivých školách však již bývá jiná, a 

málokterá škola si volí obor Výchova к občanství jako svůj prioritní. 

4.2. Vzdělávací obory 
Vzdělávací oblast Člověk а společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a 

Výchova к občanství. Smyslem vzdělávacího oboru Dějepis je jednak rozvíjení 

historického vědomí a historické paměti žáka, a zároveň předávání historické 

zkušenosti, která se má stát východiskem pro žákovo reflektované přijímání 

současnosti. Vzdělávací obor Výchova к občanství pomáhá žákům začlenit se do 

společenských vztahů. 

Michiganské Společenské vědy v sobě zahrnují vzdělávací obory Historical 

Perspective [Historický pohled], Geographic Perspektive [ Zeměpisný pohled], 

Civic Perspektive [Občanský pohled], Economic Perspective [Ekonomický pohled], 

Inquiry [Získávání informací],Public Discourse and Decision Making [Veřejný 

projev a zodpovědné rozhodování] a Citizen Involvement [Občanská 

angažovanost]8 

Jak je vidět již z názvů oborů, uspořádání učiva se v RVP obou zemí značně liší. 

Pro srovnání vzdělávacích obsahů a cílů jsem se rozhodla zachovat český způsob 

8 V dalším textu jsou používány pouze české názvy vzdělávacích oborů 
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uspořádání, a pro svou obsahovou příbuznost srovnat vzdělávací obor Dějepis na 

straně české se vzdělávacím oborem Historický pohled na straně USA. Ostatní 

vzdělávací obory vzdělávací oblasti Společenské vědy srovnám s českým 

vzdělávacím oborem Výchova к občanství. 

Pojetí každé z následujících dvou kapitol se bude mírně lišit, a to kvůli tendenci 

patrné v celkovém uspořádání vzdělávací oblasti Společenské vědy. Jde o postup od 

nejjednodušších úkonů k nej složitějším spíše než sdružování témat podle jejich 
и 

obsahové příbuznosti. Historický, zeměpisný, občanský a ekonomický pohled dává 

žákům potřebný teoretický základ, oblasti Získávání informací, Veřejný projev a 

zodpovědné rozhodování a. Občanská angažovanost jim pomůžou získané informace 

využít v praxi. V kapitole 4.3 se tedy kromě vzdělávacího oboru Historický pohled 

mohou objevit i vzdělávací obsahy a cíle z oborů Získávání informací, Veřejný 

projev a zodpovědné rozhodování a Občanská angažovanost. 

4.3. Dějepis, Historický pohled 
Jak jsem již uvedla výše, uspořádání učiva se v obou RVP jednotlivých zemí liší. 

Přes snahu tvůrců RVP ČR posilovat mezipředmětové vztahy se uspořádání učiva 

do jednotlivých vzdělávacích oborů hodně drží tradičního způsobu předmětového 

uspořádání. Vzdělávací obor Dějepis je uveden integrovaným tématem Člověk 

v dějinách, ostatní tématické celky sledují chronologický vývoj společnosti. 

Přestože se vzdělávací obor Dějepis snaží rozvíjet žáka i z dovednostního a 

postojového hlediska, nej větší část očekávaných výstupů se zaměřuje na rozvoj 

kognitivní složky. Dokonce i v případech, kde se hodnotový cíl přímo nabízí 

(například očekávaný výstup v tématickém celku Moderní doba: Na příkladech 

vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv [1] 

si ho RVP ZV nestanovuje, a spokojí se s žákovým kognitivním porozuměním 

problému.) 

Michiganské RVP se na místo chronologického pohledu snaží postupovat od 

jednoduššího způsobu myšlení ke složitějšímu. První tématický celek Čas a 

chronologie je kognitivně zaměřen a od studentů se očekává chronologické myšlení 

v kontextu americké historie a jejích nej důležitějších událostí. Dalším krokem je 

tématický celek Rozbor a interpretace minulosti, kde by si žáci měli uvědomit, že 

historie je vždy jen lidským výkladem historických faktů a že neexistuje něco jako 
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objektivní historická pravda nezávislá na kulturním kontextu toho, kdo tento fakt 

interpretuje. Posledním tématickým celkem vyžadujícím nejvyšší úroveň myšlení je 

Hodnocení klíčových rozhodnutí minulosti. Žáci jsou podporováni v tom, aby si 

učinili vlastní názor na klíčová rozhodnutí minulosti a zhodnotili etické důsledky 

těchto rozhodnutí. 

4.3.1. Vzdělávací obsahy 
RVPZV Michigan Curriculum Framework 

Historickými událostmi se zabývá od 
počátků lidské společnosti, přes antiku, 
středověk, objevné plavby a jejich 
důsledky, modernizaci společnosti až po 
současnost. 

Historickými událostmi se zabývá 
zhruba od doby objevení Ameriky, 
s důrazem na události posledního století. 

Zabývá se historickými událostmi 
z české i světové perspektivy, se větším 
důrazem na ty události ze světových 
dějin, které ovlivnily českou historii. 

Soustfed'uje se na historické události 
z dějin USA a státu Michigan, světové 
události mají spíše ilustrativní charakter 
(žáci si například mohou sami vybrat, 
kterou událostí z evropských dějin se 
chtějí podrobněji zabývat). 

Český RVP vyžaduje po studentech výrazně širší okruh znalostí. Pravděpodobným 

důvodem je zasazení České republiky do evropského dějinného kontextu, který i 

svými filosofickými východisky sahá až do dob antiky. Dějiny jednotlivých 

evropských zemí závisely často na dějinných událostech ostatních zemí a lze je 

interpretovat pouze v kontextu dějin celoevropských (ve starších dobách) nebo 

celosvětových. Spojené státy se však dlouho vyvíjely jako izolovaná země a 

významným subjektem v celosvětové politice se stává až v době Druhé světové 

války. I z tohoto důvodu se Michigan Curriculum Framework zaměřuje na události 

posledního století. 

Výhodou komplexního pojetí RVP ČR j c to, že žáci lépe porozumí kořenům jevů, 

které je v současnosti obklopují (například proměny chápání pojmu demokracie od 

dob antiky po současnost), a získají pohled na dějiny jako celek, kde události 

v různých částech světa mohou mít zásadní vliv na život lidí jinde. Omezenější 

přístup michiganského RVP v sobě skrývá nebezpečí vzniku 
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„amerikocentristického" sebepojetí žáků, které jim zabraňuje vidět dějiny USA 

v kontextu celosvětových dějin. 

Určitou nevýhodou českého pojetí je přemíra informací, se kterými se žáci musí 

seznámit. Snaha předat všechny toto informace žákům může vést k tomu, že ve 

stanovené časové dotaci učitel nestihne vést žáky k tomu, aby o nich přemýšleli, 

dávali je do souvislostí a aktivně je používali. Nadměrné množství informací může 

také vést к přetíženosti žáků. Cíl vybavit žáky uceleným pohledem na problematiku 
// 

dějin může proto zůstat nenaplněn. 

4.3.2. Očekávané výstupy9 

Přestože - jak bylo ukázáno výše - se přístup ke vzdělávacím obsahům oborů 

Dějepis a Historický pohled zásadně liší, porovnáním očekávaných výstupů obou 

oborů lze zjistit, jakým způsobem se výukou těchto oborů naplňuje cíl výchovy 

„ideálního občana" (viz Obrázek 1) 

Protože počet očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Dějepis výrazně převyšuje 

počet výstupů oboru Historický pohled, dovolila jsem si očekávané výstupy oboru 

Dějepis uvést v generalizované podobě, včetně uvedení konkrétního příkladu 

výstupu formulovaném RVP ČR. 

Formulace cílu na straně USA je vágnější, soustředí se spíše na to, co by žáci měli 

umět dělat, než na oblasti, ve kterých tyto schopnosti mají používat. 

Porovnání cílů můžeme provádět na základě obsahové příbuznosti nebo můžeme 

hledat paralely v oblastech schopností, dovedností a postojů, které mají být u žáků 

rozvíjeny. Jak již bylo ukázáno, obsahy obou vzdělávacích oborů se v mnoha 

ohledech zásadně liší, proto budu podle prvního hlediska porovnávat jen ty cíle, 

které si svými obsahy nějakým způsobem odpovídají. Zbytek porovnám z hlediska 

schopností, dovedností a postojů. 

Porovnání výstupů z hlediska obsahové příbuznosti 
Orientuje se na časové ose a v historické Zařadí na časovou osu klíčové události 
mapě, řadí historické epochy 

9 Formulace očekávaných výstupů v tabulkách jsou citacemi z Rámcově vzdělávacího programu pro 
základní vzděláváníflj, respektive Michigan Curriculum FrameworkflOJ. 
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v chronologickém sledu. Michiganu a USA. 

Oba tyto cíle jsou si hodně blízké ve vymezení toho, co by měl být žák schopen 

dělat, v souladu s výše napsaným má český cíl širší záběr. 

Uvede příklady zdrojů informací o 
minulosti. 

Analyzuje významné události z historie 
státu Michigan a USA na základě 
primárních a sekundárních pramenů. 

Při práci s historickými prameny klade michiganské RVP na studenty mnohem 

vyšší nárok, vyžaduje jejich analýzu, zatímco české RVP si vystačí s výčtem. 

Kriticky přistupuje к mediálním 
informacím. 

Analyzuje interpretaci významných 
událostí z historie mimo Spojené státy a 
určí, jaké stanovisko к události zaujímá 
autor pramenu. 

Jako protějšek к michiganskému cíli, který vede studenty ke kritické práci 

s prameny, můžeme vnímat cíl tematického celku Člověk ve společnosti 

vzdělávacího oboru Výchova к občanství. 

Porovnání výstupů z hlediska rozvíjených schopností, dovedností a 
postojů 
Vysvětlí příčiny a důsledky historické 
skutečnosti (vysvětlí příčiny a důsledky 
vzniku bipolárního světa). 

Určí historické příčiny současné situace 
v regionu mimo USA. 

Oba tyto cíle se zaměřují na porozumění příčin a následků historických skutečností. 

Rozpozná souvislosti mezi jednotlivými 
jevy (rozpozná souvislost mezi 
přírodními podmínkami a vznikem 
prvních velkých zemědělských 
civilizací). 

Určí, která historická rozhodnutí (v 
rámci světové historie i historie USA) 
měla zásadní vliv na současnost a uváží, 
jaké důsledky by měla rozhodnutí jiná. 

Přestože tyto dva cíle spolu zdánlivě nesouvisí, oba vyžadují od žáků vidění 

historických jevů v souvislostech. Tím jsou také tyto cíle velmi příbuzné 

předchozímu páru, zabývajícímu se porozumění příčinám a důsledkům historických 

jevů. Souvislost mezi historickými jevy totiž v zásadě vzniká na vztahu příčiny a 

následku. 

Posoudí historickou skutečnost (posoudí 
třicetiletou válku jako mocensko-ideový 
konflikt a důsledek náboženské 

Posoudí, jak jednotlivci v minulosti 
reagovali na porušování lidských práv 
(diskriminace, perzekuce, zločiny proti 
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nesnášenlivosti). lidskosti). 

Přestože formulace obou těchto cílů používá slovo „posoudí", česká verze 

posuzovacího cíle v sobě nenese požadavek na soud o historické skutečnosti. 

Zhodnotí historický jev (zhodnotí 
postavení ČSR v evropských 
souvislostech). 

Zhodnotí vybrané historické rozhodnutí 
z hlediska demokratických hodnot a 
přínosů a ztrát pro různé sociální 
skupiny. 

Oba cíle jsou zaměřeny na hodnocení historického jevu. Americký je však více 

zaměřen na hodnocení z morální perspektivy. 

Ukáže, že historické poznání se může 
změnit při odhalení nových skutečností. 

Z očekávaných výstupů formulovaných michiganským RVP se mi nepodařilo 

к tomuto cíli najít protějšek, a to proto, že cíl tohoto obsahu si RVP ČR neklade. 

Nemyslím si však, že by to bylo na újmu rozvoje „ideálního občana". 

4.4. Výchova к občanství, Společenské vědy 
Stejně jako u dějepisné disciplíny, uspořádání vzdělávacích obsahů Výchovy 

к občanství a Společenských věd se liší. Vzdělávací obor Výchova к občanství se 

dělí na tematické celky Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a 

hospodářství, Stát a právo, Mezinárodní vztahy a globální svět. Společenské vědy 

obsahují kromě vzdělávacího oboru Historický pohled, kterým se zabývala 

předchozí kapitola, vzdělávací obory Zeměpisný pohled, Občanský pohled, 

Ekonomický pohled, Získávání informací, Veřejný projev a zodpovědné rozhodování 

a Občanská angažovanost. Učiva jsou tedy sdružena podle odlišných kritérií, i když 

i zde můžeme nalézt paralely (např. tematický celek Stát a hospodářství můžeme 
vidčtjako paralelní ke vzdčlávacímu oboru Ekonomický pohled). 

Protože mnohé vzdělávací obsahy a cíle patřící do vzdělávací oblasti Společenské 

védy se v českém RVP objevují v jiných vzdělávacích oblastech (například mnohé 
ze vzdělávacího oboru Zeměpisný pohled najdeme ve vzdělávacím oboru Zeměpis 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda), budu se ve srovnávání očekávaných výstupů 

soustředit jen na ty výstupy, které mají svou paralelu ve vzdělávacím oboru 

Výchova к občanství. 
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4.4.1. Vzdělávací obsahy 
Vzdělávací obor Výchova к občanství pomáhá žákům začlenit se clo společenských 
vztahů. To probíhá skrze poznání sebe i druhých. Seznamuje žáky se vztahy v 

rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých 

politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do 
občanského života. 

Michigan Curriculum Framework klade na tato témata mnohem menší důraz, i když 

v menší míře se zde také objevují. Vůbec se v něm ale nesetkáváme s tématy 

nacionalismu, extremismu či mezinárodního terorismu, což vnímám jako výrazný 
nedostatek. Mnohem větší důraz než u nás však klade na poznání a porozumění 

ústavč, která je pro americké občany zásadním dokumentem, který zakotvuje jejich 
sebevnímání jako občanů USA. 

Oba rámcové programy se svými obsahy snaží rozvíjet občanské a právní vědomí 

žáků, jejich ekonomické myšlení, posilovat smysl jednotlivců pro osobní i 
občanskou odpovědnost a motivovat žáky к aktivní účasti na životě demokratické 
společnosti. 

4.4.2. Očekávané výstupy10 

Pro větší přehlednost jsem se rozhodla řadit očekávané výstupy v pořadí tak, jak 

jsou uvedeny v RVP ZV. V případech, kde to bylo možné, jsem je porovnala s 

příbuznými výstupy z Michigan Curriculum Framework. 

Člověk ve společnosti 
Objasní účel důležitých symbolů ČR 

Rozlišuje projevy vlastenectví od projevů 
nacionalismu. 

Chová se šetrně ke kulturním památkám 
a přírodním objektům, zdůvodní 
nepřijatelnost vandalského chování a 
aktivně proti němu vystupuje. 

* 

10 Fonnulace očekávaných výstupů v tabulkách jsou citacemi z Rámcovú vzdělávacího programu pro 
základní vzděláváníflj, respektive Michigan Curriculum FrameworkflOJ. 
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Zhodnotí nabídku kulturních institucí a 
cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají. 

К těmto čtyřem očekávaným výstupům jsem nenašla paralelní výstup na straně 

michiganského RVP. Důvodem může být, že se tématem zabývá na nižší úrovni 

vzdělávání (symboly státu), v rámci jiné vzdělávací oblasti či opravdu téma 

v Michigan Curriculum Framework explicitně vyjádřeno není. To však neznamená, 

že se s ním student vůbec nesetká. Problematika může být probírána v rámci 

vzdělávacích oborů zabývajících se řešením problémů apod. Zvolení konkrétního 

problému je potom na jednotlivých učitelích či rozhodnutích tříd. 

Kriticky přistupuje к mediálním 
informacím, vyjádří svůj postoj 
к působení propagandy a reklamy na 
veřejné mínění a chování lidí. 

Analyzuje spolehlivost informací při 
tvorbě ekonomického rozhodnutí 

Analyzuje, jak zákazníci získávají 
informace o zboží a službách z reklamy 
a jiných zdrojů. 

Americké formulace očekávaných výstupů se omezují na ekonomické informace a 

reklamu, český přístup jde dál a vyžaduje od žáků kritický přístup ke všem 

mediálním informacím. 

Zhodnotí význam vzájemné solidarity 
mezi lidmi. 

Rozliší mezi veřejným a osobním 
dobrem (za použití příkladů ze 
současnosti). 

Tyto dva cíle spolu souvisí jen okrajově, oba však obsahují určitý apel na morální 

stránku lidské osobnosti a tím rozvíjí hodnotovou složku žákovy osobnosti. 

Uplatňuje vhodné způsoby chování a 
komunikace, případné konflikty řeší 
nenásilně. 

Objasní potřebu tolerance ve společnosti, 
respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné 
názory, je tolerantní к menšinám. 

Rozpoznává netolerantní, rasistické, 
xenofobní a extremistické projevy 
v chování lidí, zaujímá aktivní postoj 
proti projevům lidské nesnášenlivosti. 

Za pomoci zákonů a dalších etických 
pravidel zhodnotí své chování i chování 
druhých. 
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Tyto tři české cíle z tématického celku Člověk ve společnosti tvoří částečnou 

paralelu к cíli ze vzdělávacího oboru Veřejný projev a zodpovědné rozhodování. 

Všechny uvedené cíle se týkají lidského chování, RVP ČR určitý typ chování přímo 

vyžaduje, kde Michigan Curriculum Framework požaduje hodnocení tohoto 

chování. 

Objasní výhody spolupráce lidí při 
uskutečňování některých cílů. 

V úvodních částech obou rámcových vzdělávacích programů je zdůrazněna potřeba 

rozvoje spolupráce. Tento cíl má nadpředmětový charakter a měl by být promítán 

do všech vzdělávacích oblastí. RVP Či? ještě navíc vyžaduje od studentů teoretické 

porozumění smyslu spolupráce. Tématu spolupráce se také věnuje průřezové téma 

Osobnostní a sociální výchova. 

Zapojuje se do společných činností žáků 
v rámci třídy, školy, dětských organizací 
aj-

Zapojí se do činnosti, která přispívá 
к řešení národního či mezinárodního 
problému, kterému se žák věnoval 
v rámci hodin společenských věd. 

Oba rámcové programy vyžadují od žáků nějaký způsob činnosti, michiganský 

RVP je v tomto případě konkrétnější a úžeji navazuje na učivo. 

Člověk jako jedinec 
Objasní, jak může realističtější poznání a 
hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu 
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, 
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života. 

Za pomoci zákonů a dalších etických 
pravidel zhodnotí své chování i chování 
druhých. 

Posoudí vliv osobních vlastností na 
dosahování cílů, objasní význam vůle při 
dosahování cílů a překonávání překážek. 

Rozpozná projevy záporných 
charakterových vlastností u sebe i 
druhých, kriticky hodnotí a vhodně 
koriguje své chování a jednání. 

•> 

Popíše, jak lze kultivovat charakterové a 
volní vlastnosti a pěstovat zdravou 
sebedůvěru. 

Znovu se zde setkáváme s případem, kdy R VP ZV žádá po žácích určitý typ 

chování. Proto se nám na michiganské straně znovu objevuje výstup vzdělávacího 
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oboru Veřejný projev a zodpovědné rozhodování. Oba dokumenty kladou v tomto 

případě důraz na to, aby žák byl schopen zhodnotit chování své i druhých. Ostatní 

výstupy tématického celku Člověk a jedinec v Michigan Curriculum Framework 

nejsou formulovány. Důvodem může být i fakt, že některé výstupy z RVP ZV 

žákům к ničemu nejsou. Například to, že žák umí popsat, jak si pěstovat zdravou 

sebedůvěru podle mého názoru jemu osobně na sebedůvěře nijak nepřidá. 

Stát a hospodářství 
Rozlišuje a porovná různé formy' 
vlastnictví. 

Objasní smysl zásady ochrany duševního 
vlastnictví. 

Dodržuje zásady hospodárnosti, popíše a 
objasní vlastní způsoby zacházení s 
penězi a se svým i svěřeným majetkem, 
vyhýbá se rizikům v hospodaření 
s penězi. 

К uvedeným očekávaným výstupům jsem v Michigan Curriculum Framework 

nenalezla paralely. 

Vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké 
služby občanům nabízejí. 

Popíše role jednotlivých subjektů 
amerického ekonomického systému 
(vlády, firmy, odbory, banky a 
domácnosti). 

Přestože je cíl michiganského RVP siřeji pojatý (RVP CR se ve formulaci tohoto 

cíle zabývá j en jedním subjektem národního hospodářství), ostatním subjektům se 

RVP ZV věnuje v jiných částech. Například rolí vlády v ekonomice se zabývá v 

tematickém celku Stát a právo. 

Rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí 
příjmy státu a do kterých oblastí stát 
směruje své výdaje, uvede příklady 
dávek a příspěvků, které ze státního 

rozpočtu získávají občané. 

Rozliší mezi různými formami zdanění a 
popíše jejich efekt. 

Zhodnotí roli vlády v ekonomii. 

Popíše vlivy současné politiky na 
obchod. 
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Zkoumá, jakým způsobem vláda 
Spojených států reguluje obchodní styk. 

U tematických celků zabývajících se státním rozpočtem se setkáváme s relativní 

shodou jak co se týče obsahů (Role vlády v ekonomii se do značné míry odvíjí od 

toho, jaký státní rozpočet schválí. V Michiganu je od žáků vyžadována i orientace v 

různých formách zdanění, což souvisí se zdroji příjmů do státního rozpočtu.) tak i 

úrovně pochopení problematiky. Kromě nástroje státního rozpočtu však RVP státu 

Michigan od žáků žádá i znalost legislativních nástrojů, které má vláda к dispozici к 

regulaci obchodu. 

Rozlišuje a porovnává úlohu výroby, 
obchodu a služeb, uvede příklady jejich 
součinnosti. 

Porovná různé metody produkce a 
distribuce zboží a služeb. 

Český očekáváný výstup je opět komplexnější a pojímá problematiku ze širší 

perspektivy. Michiganský RVP nepoměrně více klade důraz na porozumění 

problematiky distribuce (nejen ve formulaci tohoto cíle, problematika distribuce a 

migrace se táhne celou vzdělávací oblastí Společenské vědy). 

Na příkladu chování kupujících a 
prodávajících vyloží podstatu fungování 
trhu. 

Na příkladech uvede, jak nabídka a 
poptávka, cena, pobídky a zisk určují co 
se vyrábí a distribuuje v americkém 
hospodářství. 

Toto jsou podle mého jen dvě různé formulace stejného cíle, jak po obsahové 

stránce tak i po stránce úrovně porozumění dané problematice. 

Zhodnotí kariérní příležitosti ve světle 
současných ekonomických trendů. 

Vysvětlí principy soukromého podnikání. 

Tato témata mohou být v českém kontextu probírána v rámci tématického celku 

Výběr budoucího povolání. 

Zkoumá historickou i současnou roli 
průmyslu ve společnosti. 

Porovná, jak tržní ekonomiky historicky 
řešily problém nedostatku. 

Popíše historické vývoj platidel 
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(výměnný obchod, drahé kovy, měny pro 
usnadnění výměny). 

Tématy, které vedou к uvedeným očekávaným výstupům, se čeští žáci zabývají 

v rámci vzdělávacího oboru Dějepis, ač nejsou vyjádřeny ve formě očekávaných 

výstupů. 

Stát a právo 
Kromě výstupu uvedeného na prvním místě, jsou všechny výstupy tématického 

celku Stát a právo porovnávány s výstupy vzdělávacího oboru Občanský pohled. 

Rozlišuje nej častější typy a formy států, 
na příkladech porovná jejich znaky 

Porovná hlavní světové regiony 
z hlediska kultur, ekonomie, systému 
vlády. 

Cíli RVP ZV zabývající se poznáním typů a forem států nejblíže odpovídá cíl 

z tématického celku Zeměpisný pohled, který je o to komplexnější, že se na 

problematiku dívá z širší perspektivy. 

Rozlišuje nej častější typy a formy států, 
na příkladech porovná jejich znaky. 

Objasní výhody demokratického 
způsobu řízení státu pro každodenní 
život občanů. 

Rozpozná klady a nedostatky 
demokratických systémů. 

Uvede rozdíly mezi reprezentativní 
demokracií v USA a jinými systémy 
vládnutí. 

Témata systému vládnutí a demokracie se odrážejí ve dvou cílech tématického 

celku Stát a právo a jednom cíli vzdělávacího oboru Dějepis. Svou paralelu tyto cíle 

našly v cíli tématického celku Občanský pohled. České pojetí zde však jde více do 

hloubky a vyžaduje od žáků vyšší formy myšlení. 

Rozlišuje a porovnává úkoly 
jednotlivých složek státní moci i jejich 
orgánů a institucí. 

Popíše způsoby omezení moci tak jak 
jsou uvedeny v Ústavě USA. 

Český výstup očekává od žáků důkladnější porozumění problému, z obsahového 

hlediska jsou oba výstupy relativně rovnocenné. 

Vyloží smysl voleb do zastupitelstev a 
uvede příklady, jak mohou výsledky 
voleb ovlivňovat každodenní život 

Zhodnotí informace z různých zdrojů, 
které mu budou sloužit jako podklad 
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občanů. к hodnocení kandidátů na veřejný úřad 

Český výstup je opět siřeji pojat, a vyžaduje od žáků porozumění problematice jako 

celku, michiganské pojetí ze vzdělávacího oboru Občanský pohled je naopak 

mnohem praktičtěji zaměřeno a vybavuje žáky kompetencemi voliče. 

Uplatňuje svá práva, respektuje práva 
druhých, posoudí význam ochrany 
lidských práv a svobod. 

Uvede základní práva a povinnošti 
vyplývající z důležitých prvních vztahů. 

Respektuje povinnosti vyplývající 
z některých smluvních vztahů. 

Dodržuje právní řád, rozpozná 
protiprávní jednání. 

Vysvětlí, jak právní normy chrání práva 
jednotlivců a slouží obecnému dobru. 

Rozpozná nejpodstatnější myšlenky 
Deklarace nezávislosti a jejich původ. 
Vysvětlí, jak tyto myšlenky založily 
občanský život, politiku a systém 
vládnutí v USA. 

Tři české a dva michiganské výstupy se zabývají tématem zákonných práv a 

povinností. Deklarace nezávislosti je dokumentem, jejímiž základními principy je 

rovnost všech lidí, a také to, že jsou obdařeni jistými nezcizitelnými právy mezi než 

patří život, svoboda a usilování o štěstí. Na ochranu těchto práv si lidé zakládají 

vlády. V dokumentu ustavují autoři Deklarace právo lidu odstranit takovou vládu, 

která tyto základní principy popírá. Tam, kde michiganský RVP vyžaduje znalost 

občanských práv a povinností, RVP v ČR žádá po žácích určité vzorce chování. 

Vysvětlí vztah Ústavy a ostatních zákonů 
země. 

Popíše základní ustanovení Ústavy USA, 
která zplnomocňují vládu к vykonávání 
své funkce. 

Vysvětlí důležitost principu dělby moci 
pro ochranu politické a ekonomické 
svobody. 

Uvedené cíle michiganského RVP, vztahující se к Ústavě USA, jsou pojímána jako 

zásadní témata, u nás se jim však taková důležitost nepřipisuje. Důkazem může být 
mimo jiné i to, že nejsou \ RVP ZV formulovány takové očekávané výstupy, které 

by na toto učivo přímo navazovaly. 
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Popíše způsoby, kterými USA řeší 
mezinárodní konflikty. 

Identifikuje nesoulad mezi americkými 
ideály a realitou a navrhne způsoby, 
kterými by se tento nesoulad dal 
minimalizovat. 

Důraz na řešení mezinárodních konfliktů vychází z pozice USA jako supervelmoci, 

jejíž zahraniční politika určuje směřování politiky světové. Proto se v české verzi 

paralelní výstup neobjevuje. Výstup, který se zabývá americkými ideály zase 

souvisí s nepoměřitelnou důležitostí, kterou společně sdílené ideály představují pro 

americkou společnost. Protože USA jsou zemí přistěhovalců, tím, co její obyvatele 

spojuje v národ, nemůže být společná historická paměť či území předků a často ani 

společný jazyk. Tuto roli přejímají sdílené hodnoty a ideály občanů USA, kterými 

se vymezují proti ostatním zemím. Proto také obdobný cíl v RVP ZV chybí. 

Mezinárodní vztahy, globální svět 
Objasní výhody a rizika začlenění CR do 
EU 

Uvede významné mezinárodní 
organizace, к nimž má vztah ČR, 
posoudí jejich význam. 

Popíše hlavní ekonomické a politické 
vztahy mezi USA a ostatními světovými 
regiony. Vysvětlí jejich příčiny a 
důsledky. 

Obecný cíl michinganského RVP ze vzdělávacího oboru Zeměpisný pohled doplňují 

dva cíle české, ve kterých se výslovně objevuje nej důležitější mezinárodní 

organizace, do které ČR patří, a to Evropská unie. 

Uvede příklady některých projevů 
globalizace, porovná jejich klady a 
zápory. 

Popíše, jak sociální změny v regionech 
mohou ovlivnit celosvětové dění. 

Taktéž ze vzdělávacího oboru Zeměpisný pohledne vzat cíl, zabývající se vlivem 

událostí jednotlivých regionů na globální svět. Český pohled na globalizaci je zde 

obousměrný, postihuje jak vliv regionů na globální svět, tak i vliv globalizace na 

regiony. 

Uvede některé globální problémy 
současnosti, vyjádří na ně svůj osobní 
názor a popíše jejich hlavní příčiny i 
důsledky pro život lidstva. 

Formuluje etický nebo faktický problém 
veřejné politiky. 
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Nalezne původ společenského 
problému. 

Na příkladu globálních problémů současnosti se český žák učí formulovat problém, 

vyjadřovat na něj názor a vymezovat jeho příčiny a důsledky. Stejné dovednosti 

jsou vyžadovány u žáka státu Michigan a jsou formulovány ve vzdělávacím oboru 

Veřejný projev a zodpovědné rozhodování. 

Uvede příklady mezinárodního terorismu 
a zaujme vlastní postoj ke způsobu jeho 
potírání. 

Ze mě neznámého důvodu se Michigan Curriculum Framework tématem 

mezinárodního terorismu výslovně nikde nezabývá. 

Veřejný projev a zodpovědné rozhodování 
Vysvětlí, jak kulturní pozadí a zkušenost 
ovlivňuje názor, který si člověk na 
problém tvoří. 

Zapojí se do rozhovoru, který se pokouší 
vysvětlit a vyřešit národní či mezinárodní 
politickou otázku. 

Napíše esej vyjadřující postoje к národní 
a mezinárodní politické otázce. 

Získávání informací 
Vyhledá a interpretujte informaci o 
životním prostředí a kultuře zemí za 
použití různých druhů primárních i 
sekundárních zdrojů a elektronických 
technologií. 

Použije tradiční a elektronický způsob 
uspořádávání informací vztahující se 
к sociálním vědám. 

Položí si otázku na téma kultura, světový 
region nebo mezinárodní problém. 

Za použití vhodných informačních 
technologií shromáždí a analyzuje 
infomace, potřebné к odpovědi na otázku, 
kterou si položil. 
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Odpoví na položenou otázku s využitím 
shromážděných informací. 

Podá zprávu o výsledcích svého výzkumu 
včetně použitých postupů a možných 
alternativních závěrů. 

RVP ZV nemá samostatnou vzdělávací oblast, která je zaměřena na rozvoj 

komunikačních dovedností, na schopnosti zodpovědně se rozhodnout či na 

získávání informací. Přesto na tato témata nezapomíná a řeší je v rámci klíčových 

kompetencí a průřezových témat. Z klíčových kompetencí je najdeme zejména v 

rámci kompetence к řešení problémů a komunikativní kompetence. Cíle vycházející 

z klíčových kompetencí jsou však formulovány hodně obecně, a tím pádem jsou 

hůře měřitelné než cíle formulované v Michigan Curriculum Framework v rámci 

vzdělávacího oboru Veřejný projev a zodpovědné rozhodování. Další oblastí, ve 

které se s tématem můžeme setkat, jsou průřezová témata RVP ČR, konkrétně 

například tematický okruh Tvorba mediálního sdělení z průřezového tématu 

Mediální výchova, či průřezové téma Osobnostní a sociální výchova, a to zejména 

v tématickém celku Komunikace. V rámci průřezových témat však očekávané 

výstupy nejsou formulovány vůbec, pouze je v nich uvedeno, к čemu žákovi 

konkrétní průřezové téma v životě bude. Formulace konkrétních cílů tedy spadá do 

kompetence tvůrců jednotlivých školních vzdělávacích programů. 

Občanská angažovanost 
Dva cíle formulované RVP Michigan v rámci vzdělávacího oboru Občanská 

angažovanost (Za pomoci zákonů a dalších etických pravidel zhodnotí své chování i 

chování druhých. Zapojí se do činnosti, která přispívá к řešení národního či 

mezinárodního problému, kterému se věnoval.[10]) byly rozebrány v rámci 

kapitoly Člověk ve společnosti, kam se hodily díky své příbuznosti s cíli tohoto 

tematického celku na české straně. 

4.4.3. Průřezová témata 
Určité nedostatky ve vymezení očekávaných výstupů v oblasti dovedností, 

schopností, postojů a hodnot se RVP ČR snaží řešit jejich zařazením do průřezových 

témat. Přestože se jejich koncepce liší od koncepce vzdělávacích oborů, rozhodla 
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jsem se jimi zabývat také v této kapitole. Logicky sem podle mého názoru patří, 

protože vymezují, stejně jako vzdělávací obory, učivo a očekávané výstupy. 

Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova si klade za cíl zejména formování 

praktických životních dovedností žáka, tak, aby úspěšně obstál v situacích, do 

kterých se jako člověk dostává. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost je téma 

příbuzné učebním tématům Člověk ve společnosti a Člověk jako jedinec. 

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou rozděleny do tří částí: 

osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Zde najdeme podtémata jako např. 

sebepoznání a sebepojetí, psychohygiena, komunikace aj. 

Průřezové téma Výchova demokratického občana se na vzdělávací oblast Člověk a 

společnost váže asi nejtěsněji. Jejím úkolem je vybavit žáky občanskou gramotností 

tak, aby se dokázali orientovat v problémech demokratické společnosti a 

konstruktivně je řešit s ohledem na demokratické principy. 

V hodnotové rovině se zaměřuje na žákovo ztotožnění se s hodnotami 

spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v praktické pak rozvíjí jeho kritické 

myšlení, vědomí práv a povinností, osvojení si principů demokracie a 

demokratického rozhodování a řízení. Zabývá se také tématikou lidských a 

občanských práv a občanské angažovanosti. 

4.5. Srovnání konkrétních školních vzdělávacích programů 
Podíváme-li se na konkrétní témata v kurikulech konkrétních škol v ČR a USA, 

jako je například ZS Vinařská v Ústí nad Labem a Scope School z Oaklandu (viz 

příloha), vidíme obrovské rozdíly jak v náplni, tak i v pojetí jednotlivých hodin. 

Struktura ŠVP ZŠ Vinařská se drží pokynů RVP ZV. V úvodu je vymezeno, pro 

který vzdělávací obor je ŠVP vypracován (Výchova к občanství). ŠVP je 

organizován podle jednotlivých tematických celků, jak se do výuky promítají 

v jednotlivých ročnících. Každé téma je pojato ze čtyř hledisek: konkrétní učivo, 

očekávaný výstup, možné evaluační nástroje a mezipředmětové vztahy. 

Konkrétní učivo tematického celku je rozděleno podle ročníků, ve kterých se bude 

vyučovat. Témata jsou z velké většiny převzata z RVP, někdy jsou mírně upravena 
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nebo rozšířena. Z témat však není laikovi příliš jasné, co se vlastně žák učí. Rodič, 

který si čte tento školní vzdělávací program, si podle mého názoru nedokáže 

představit hodinu s názvem Život ve škole nebo Lidská solidarita. 

Očekávané výstupy se předlohy RVP drží již méně striktně a (na rozdíl od učiva a 

očekávaných výstupů v RVP) přímo navazují na jednotlivé body konkrétního učiva. 

Při formulaci očekávaných výstupů autoři užívali aktivní slovesa. 

Možné evaluační nástroje jsou rozděleny podle způsobu na písemné, ústní a 

skupinové hodnocení, sebehodnocení, hodnocení známkou a hodnocení body. Kde 

je to účelné, jsou ještě podrobněji rozvedeny možnosti hodnocení v rámci 

jednotlivých způsobů. 

U každého tématu jsou také uvedeny mezipředmětové vztahy uplatněné při 

probírání konkrétního tématu a průřezová témata promítající se do daného tématu. 

Například tematický celek Lidská setkání, který v sobě zahrnuje témata přirozené a 

sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, genderová problematika a 

solidarita, je provázán s vyučovacími předměty český jazyk, dějepis, přírodopis, 

zeměpis a výtvarná výchova; a promítá se do něj průřezové téma Osobnostní a 

sociální výchova, konkrétně mezilidské vztahy, empatie, pomoc, podpora. 

Přestože si dokáži představit, jak jsou tyto mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata při výuce uplatněny, nevím, zda se mé představy shodují s představami 

autorů ŠVP. Pokud by ŠVP měly zůstávat na takto obecné rovině, přínosy pro školy 

z jejich sestavování budou velmi omezené. V takovéto podobě je požadavek 

Ministerstva, aby si školy samy vytvářely vlastní ŠVP, opravdu jen zbytečnou 

administrativou navíc. Jako přínosné hodnotím, že si učitelé mohli zvolit, která 

témata učit v jednotlivých ročnících, a formulování si očekávaných výstupů pro 

jednotlivá témata. 

Organizace ŠVP je jasná a srozumitelná a snadno se v něm orientuje. Témata jsou 

uspořádána do logických celků, které na sebe navazují. V tom se ŠVP ZŠ Vinařská 

zásadně liší od ŠVP Scope. 

To se pokusím ukázat na detailnějším rozboru ŠVP Scope. Poté, co je probrán první 

tematický blok Ekonomika, náplň předmětu připomíná spíše náš zeměpis. V tomto 
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se odráží odlišný přístup uspořádání RVP státu Michigan od RVP v ČR. Probírány 

jsou jednotlivé geografické oblasti světa. S ohledem na geografické umístění 

Spojených států je více než u nás pozornost věnována státům amerického 

kontinentu a Evropa je ve srovnání s našimi zeměpisnými osnovami probírána jen 

velmi zběžně. Témata jednotlivých hodin však při bližším pohledu připadají 

českému učiteli, zvyklému na systematické probírání učiva, dost chaoticky 

pomíchány. Při podrobném prostudování jednotlivých hodin však zjistíme, že 

zeměpis je zde opravdu velmi úz,ce napojen na témata společenských věd. 

Například tematický blok Východní Evropa, který je probírán v šestém ročníku, 

v sobě zahrnuje mnohé koncepty z občanské výchovy. V první hodině Měnící se 

hranice je na příkladu historického vývoje hranic Ruska vysvčtlen princip tvorby a 

ustálení hranic mezi státy, dále jsou studenti seznámeni s rozdíly ve fungování 

bývalého Sovětského svazu a dnešního Společenství nezávislých států a je jim 

vysvětlen rozdíl mezi centrálně řízenou a tržní ekonomikou. 

V druhé hodině Vliv klimatu na ekonomiku ve východní Evropě žáci rozšiřují své 

znalosti o Společenství nezávislých států a jejich ekonomik, zároveň se učí vidět 

problematiku v širších souvislostech: uvědomí si, jak klimatické podmínky 

ovlivňují ekonomiku jednotlivých zemí. Z geografické oblasti se dozvědí, co je to 

klimograf a jak se dělá. 

Ve třetí hodině se žáci zabývají Bosnou a Hercegovinou. Na složitých problémech, 

kterým musí vláda v Bosně a Hercegovině ve své nelehké pozici čelit, je žákům 

vysvětleno, jak se tvoří veřejná politika země. Žáci jsou seznámeni s pojmy etnická 

čistka, diskriminace, perzekuce a zločiny proti lidskosti. 

Koncept satelitu bývalého SSSR je žákům vysvětlen na příkladu dvou regionů 

východní Evropy, Baltského a Balkánského. Při porovnávání konceptu vlastnictví 

v komunistickém pojetí Sovětského svazu a v současném Rusku si studenti 

uvědomí rozdíl mezi společným a osobním vlastnictvím. Žáci si zopakují pojmy 

centrálně řízená a tržní ekonomika a rozšíří si znalosti o pojmy společné a 

soukromé vlastnictví. 

Studium Transsibiřské magistrály přivede studenty к přemýšlení o tom, jak jsou 

suroviny a zboží dopravovány na místo svého určení, zejména v tak obrovské zemi 
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jako je Rusko. Žáci by si měli uvědomit důležitost obchodních cest a poznat, že 

zeměpisné podmínky státu ovlivňují způsoby, jakými jsou zboží a suroviny 

dopravovány. 

Název další hodiny Měny a jejich změny ve Východní Evropě může být trochu 

zavádějící. Studenti se v hodině zabývají penězi obecně, počínaje směnným 

obchodem a vznikem prvních mincí. Poté jsou seznámeni s konceptem různých 

měnových systémů fungujících vedle sebe a s konceptem směnného kurzu. Žákům 
ľ 

je představena jednotná evropská měna Euro a hledají výhody a nevýhody jednotné 

měny. Přestože toto téma má v předmětu občanská výchova své neoddiskutovatelné 

místo, není mi jasné, proč se vyučuje v tematickém celku východní Evropa, když 

například do celku západní Evropa by se hodilo daleko více. 

Hodina zabývající se Evropskou unií a jejím vztahem к východní Evropě začíná 

historickým vývojem vztahů v Evropě směřujícím к vytvoření EU po druhé světové 

válce. Zabývají se zejména tématy jako zeměpisné vymezení států Evropské unie, 

proces přidružování k EU, měnová politika a obchod. Žáci poté zkoumají 

perspektivy států východní Evropy z hlediska jejich přidružení k EU. 

Zlatin deník je kniha o mladé dívce, která si píše deník během konfliktu v bývalé 

Jugoslávii. Žáci po přečtení knihy nebo jejích klíčových pasáží srovnávají svůj život 

s životem Zlaty během války. Studenti reflektují přečtené pasáže a zaměřují se na 

témata porušování lidských práv, etnické konflikty, etnické čistky, diskriminace a 

perzekuce. Ta jsou pak srovnána s právy, která jsou občanům USA garantována 

Ústavou. 

Poslední hodina v rámci tematického celku má název Pěstování pšenice na 

Ukrajině. Žáci se soustředí na téma zemědělství, zejména produkci a distribuci obilí 

a porovnávají způsoby produkce a distribuce obilí v dobách carského Ruska, 

Sovětského svazu a Ukrajiny jako samostatného státu. Žáci také zkoumají vliv 

centrálně plánované, respektive tržní ekonomiky na zemědělství. 

Pokud se pokusíme shrnout společenskovědní témata, kterými se zabývá tematický 

celek Východní Evropa, nacházíme 5 oblastí: centrálně řízená ekonomika versus 

tržní ekonomika (v hodinách Měnící se hranice, Balkán nebo Baltická oblast, 
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Pěstování pšenice na Ukrajině), geografické podmínky ovlivňující ekonomiku 

(hodiny Vliv klimatu na ekonomiku ve východní Evropě, Transsibiřská magistrála, 

Pěstování pšenice na Ukrajine), etnické konflikty (Politická témata v Bosně a 

Hercegovině, Zlatin deník: Život v Sarajevu), Evropská unie (Měny a jejich změny 

ve východní Evropě, Východní Evropa a Evropská unie), ekonomické ukazatele 

(Měny a jejich změny ve východní Evropě, Východní Evropa a Evropská unie). Tato 

témata jsou podle mého názoru probírána dost chaoticky a nesystematicky. Nejasné 

je také jejich společné umístění pod tematický celek Východní Evropa, se kterým 

souvisí jen velmi volně. Velký důraz je kladen na mezipředmětové propojení, které 

je podle mého názoru velmi zdařilé, a na vysvětlení abstraktních konceptů na 

konkrétních příkladech z reálného života. Vzdálená východní Evropa je studentům 

přiblížena velmi osobní formou, která jim pomůže vnímat problémy, které současná 

východní Evropa řeší. 

4.6. Závěr 
Na konkrétním zpracování školních vzdělávacích programů je krásně vidět, jak se 

do způsobu uchopení učiva promítá rámcový vzdělávací program, ze kterého ŠVP 

vychází. Přestože, jak již bylo řečeno, konečná podoba ŠVP záleží nejvíce na 

osobnosti konkrétního učitele, který ho zpracoval, lze si těžko představit, že ŠVP 

Scope by byl vypracován českým učitelem či ŠVP ZŠ Vinařská americkým. 

Ministerstvo školství by mělo mít vždy na paměti, jak mocný nástroj ve formě 

rámcového vzdělávacího programu má v rukou. 
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5. Praktická část: Projekt 
Praktickým doplněním této diplomové práce je projekt s názvem Obsah a postavení 

předmětu občanská výchova1 který jsem realizovala v sedmé a deváté třídě ZŠ 

Vinařská v Ústí nad Labem. Účelem bylo zjistit, v souladu se záměry této 

diplomové práce, jak žáci, jejich rodiče a učitelé vnímají postavení předmětu 

občanská výchova a které vzdělávací obsahy předmětu považují za nej důležitější. 

Obsah a postavení předinětu občanská výchova 

Cílová skupina: žáci 7.-9. tříd Základní školy 

Zdůvodnění: některé části projektu jsou náročnější na vyjadřovací schopnosti žáků 

(zejména formulace otázek do dotazníku), a proto pro žáky 6. tříd nevhodné. 

Předmětové zařazení: Občanská výchova nebo obdobný předmět ze vzdělávací 

oblasti Člověk a společnost 

Mezipředmětové vztahy: Český jazyk (zejména sloh) 

Cíle projektu: V souladu s cíli předmětu občanská výchova se žáci seznámí 

s náplní předmětu, zasadí si ho do širších souvislostí, dokáží poukázat na praktické 

využití poznatků z předmětu. 

Žáci rozvíjí a zlepšují své komunikativní schopnosti, umění srozumitelně a vhodně 

se vyjadřovat, formulovat své myšlenky, samostatně se rozhodovat, organizovat si 

svou vlastní práci, spolupracovat ve skupině, vyhledávat informace. 

Zjištění, co žáci od předmětu očekávají a o které oblasti občanské výchovy mají 

největší zájem. Přiblížení a vysvětlení cílů občanské výchovy žákům, a nabídnutí 

jim možnosti se s nimi ztotožnit. Zvýšení zájmu žáků o předmět. 

Obsah projektu: Žáci zjistí, jaké jsou představy o náplni OV mezi žáky, učiteli a 

rodiči, a jaký postoj к ní jednotlivé skupiny zaujímají. 

11 V praktické části budu místo názvu vzdělávacího oboru Výchova к občanství používat název 
vyučovacího předmětu občanská výchova, a to z důvodů sjednocení názvosloví s kapitolou Realizace 
projektu. Na Základní škole Vinařská má vyučovací předmět název občanská výchova. 
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Výstupy z projektu: Vytvoření třídního portfolia a prezentace výsledků projektu. 

Návrh na hodinovou dotaci: 4 vyučovací hodiny základních činností. Některé 

úkoly je vhodné zadat za domácí úkol (např. přepsání dotazníků na počítači, jejich 

vytištění a rozmnožení. Rozdání dotazníků mezi rodiče). 

5.1. Popis projektu 
Projekt se sestává ze tří hlavních částí: Sběr a vytváření materiálů, vyhodnocování 

materiálů, prezentace výsledků. Každá z kapitol 5.1.1 - 5.1.4. představuje jednu 

vyučovací hodinu o délce 45 minut. 

5.1.1. Vymezení náplně občanské výchovy a vztahu žáků к ní 

Část 1: Odpovědi na otázky 

Cíl: Žáci se dokáží srozumitelně vyjadřovat v písemném i 

ústním projevu. Žáci formulují svůj názor a podpoří 

ho argumenty. 

Metody: diskuse, práce ve skupinách, písemná formulace 

odpovědí na otázky 

Pomůcky: papíry A4, tužky 

Navozené činnosti žáků: diskuse, psaní 

Rozvíjené schopnosti: srozumitelnost písemného i orálního vyjadřování, 

schopnost argumentace. 

Postup: 

• (5 minut) V úvodní části jsou žáci seznámeni s cíli a strukturou projektu. 

• (20 minut) Žáci v malých skupinách (cca po 4 žácích) diskutují o 

návodných otázkách. Pokud se jejich názory liší, snaží se svého partnera 

přesvědčit rozumnými argumenty. Své odpovědi písemně zpracují. Učitel 

každou otázku předem s žáky rozebere a zajistí, že jí všichni žáci správně 

rozumí. Vysvětlí pojmy, které mohou způsobovat nejasnosti (schopnost, 

dovednost). 

- 7 2 -



Návodné otázky: 

1. Co si myslím, že se vyučuje v předmětu občanská výchova? 

2. Které mé schopnosti a dovednosti by měla občanská výchova 

rozvíjet? 

3. Co by se mělo v občanské výchově hodnotit (známkovat)? 

4. Co bych se chtěl já osobně v občanské výchově naučit? 

5. Které problémy z mého okolí (ve třídě, škole, obci, příp. státě) mě 

trápí? 

6. Může nám občanská výchova s řešením těchto problémů pomoci? 

Jakými způsoby? 

Organizace skupinové práce: Žáci si ve skupině zvolí vedoucího skupiny, 

který vede diskusi, zapisovatele, který zapisuje výsledky diskuse, časomíru, 

který hlídá čas na zadaný úkol, a mluvčího, který prezentuje výsledky práce 

skupiny. 

Část 2: Rozbor písemných prací 

Metody: obsahová analýza textu 

Pomůcky a materiály: písemně zpracované odpovědi na otázky 

Navozené činnosti žáků: práce s textem, vyjádření četnosti jevu, vedení velké 

skupiny 

Rozvíjené schopnosti: orientace v textu, rozpoznání podstatné informace, 

zobecňování, vedení skupiny 

Postup: 

• (5 minut) Společný rozbor otázky č. 1 - četnost jednotlivých odpovědí (vede 

učitel). Na příkladu je předvedeno, co je obsahová analýza textu a jak se 

provádí. Skupiny postupně čtou odpovědi na otázku 1, učitel je zapisuje, 

případně přeformuluje, zobecňuje. Vyznačí četnost jednotlivých odpovědí. 
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• (15 minut) Rozbor ostatních otázek - vedou studenti sejným způsobem -

jeden zapisovatel na tabuli, jeden organizuje čtení odpovědí. Učitel pomáhá 

žákům s reformulací, pokud je to třeba. Skupiny rozbory zapisují (sběr 

informaci do portfolia). 

5.1.2. Dotazník 
Metody: brainstorming ve skupině, sestavování dotazníku 

Pomůcky a materiály: vzorové ukázky dotazníků, papíry 
n 

Navozené činnosti žáků: formulace otázek do dotazníku, dotazníkový průzkum 

Rozvíjené schopnosti žáků: analytické myšlení, srozumitelnost vyjádření 

Postup: 

• (10 minut) Druhy dotazníkových otázek: žákům jsou rozdány vzorové 

ukázky dotazníků (s otevřenými / uzavřenými odpověďmi, smíšený typ). 

Žáci poukáží na rozdíly mezi nimi a pokusí se pojmenovat výhody a 

nevýhody jednotlivých typů. Poté si třída zkusí zformulovat otázku ke 

každému typu. 

Seznámení se zásadami tvorby dotazníku. Otázky mají být relevantní, tj. 

týkat se pouze tématu dotazníku. Na dotazy by každý člověk měl být 

schopen odpovědět, aniž by mu to bylo nepříjemné. Dotazník by měl být 

sestaven natolik srozumitelně, aby nebyl možný dvojí výklad otázky 

(Dotazovaný odpovídá na něco jiného, než se tazatel ptá.). Pokud uvádíme 

více možností (odpovědi a) b) c) d)), nemělo by jich být příliš mnoho, zato 

by měly být výstižné. Jednotlivé možnosti by se neměly překrývat a zároveň 

by neměla vznikat tzv. hluchá místa. 

• (15 minut) Název dotazníku: OV a její náplň, postavení a vliv na klima 

školy. 

Skupinový brainstorming: možné otázky do dotazníku. Otázky vycházejí 

z oblastí, které vznikly z vyhodnocení písemných prací skupin v minulé 

oblasti a z dalších nápadů vycházejících z názvu dotazníku. 
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• (15 minut) Práce třídy: finální výběr otázek a jejich případná reformulace 

• (5 minut) Rozdělení úkolů na příště - přepsání a vytištění dotazníků na 

počítači. Rozdání dotazníků mezi rodiče a učitele. 

• (domácí úkol) Žáci provedou dotazníkový výzkum u dvou cílových skupin: 

pedagogičtí pracovníci školy a rodiče. Od každé cílové skupiny je vhodné 

získat nejméně 10 exemplářů. Respondentům se představí a vysvětí za 

jakým účelem tato dotazníková akce probíhá. 

5.1.3. OV a naši rodiče a učitelé 
Metody: vyhodnocování dotazníku 

Pomůcky a materiály: vyplněné dotazníky, papíry, kalkulačka 

Navozené činnosti žáků: analýza odpovědí, sčítání četnosti 

Rozvíjené schopnosti žáků: orientace v textu, matematické myšlení 

Postup: 

• (5 minut) Jak vyhodnocovat dotazník. Metodika. 

• (25 minut) Vyhodnocování dotazníků. Skupinová práce: skupiny 

vyhodnocují zvlášť dotazníky rodičů a učitelů. Podle počtu žáků mohou být 

dotazníky dále rozděleny: např. 2 skupiny pracují každá s polovinou 

dotazníků rodičů a následně spolupracují jako jedna skupina na shrnutí 

výsledků. 

Otázky jsou vyhodnocovány v závislosti na jejich typu. U uzavřených 

otázek žáci sčítají jednotlivé odpovědi, a následně je seřadí podle četnosti 

výskytu. Otevřené otázky vyhodnocují žáci obsahovou analýzou textu, 

kterou již ovládají z první hodiny projektu. 

Organizace skupinové práce: všichni členové skupiny kromě zapisovatele 

přibírají roli tzv. čteče, tzn. rozdělí si mezi sebou dotazníky a postupně čtou 

odpovědi na jednotlivé otázky. Zapisovatel je zapisuje. Tím je zajištěna 

participace všech členů skupiny. Časomíra navíc kontroluje čas. 
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• (15 minut) Začátek práce na portfoliu: skupinová práce. Čtyři skupiny 

zpracovávají části projektu. Skupina A: výtvarné zpracování nadpisu, 

skupina B: my (výsledky písemných prací - odpovědí na návodné otázky), 

C: učitelé (výsledky rozboru dotazníků) D: rodiče (výsledky rozboru 

dotazníků). 

Organizace skupinové práce: je třeba, aby učitel pomohl vedoucímu 

skupinky vhodně zorganizovat ostatní členy, aby se všichni podíleli na 

tvorbě portfolia. 

5.1.4. Prezentace projektu. 
Metody: prezentace, diskuse 

Pomůcky a materiály: výtvarné potřeby pro tvorbu portfolia, zpracované 

podklady z předchozích hodin. 

Navozené činnosti žáků: výtvarné zpracování výsledků předchozích výzkumů, 

orální projev, diskuse. 

Rozvíjené schopnosti žáků: schopnost generalizace, srovnání, veřejné 

vystupování. 

Postup: 

• (25 minut) Tvorba portfolia: dokončení práce ve skupinách. Sestavení 

portfolia třídy. 

• (15 minut) Prezentace portfolia. Jednotlivé skupiny prezentují své části 

portfolia. Porovnání výsledků podle skupin My, Učitelé, Rodiče. 

• (5 minut) Následná diskuse nad výsledky. Celá třída. 

Poznámky к projektu 

Poznámka к časové dotaci: Časovou dotaci jednotlivých kroků lze upravit 

v závislosti na konkrétní situaci dané třídy a vyspělosti žáků. Učitel podle specifik 

jednotlivých tříd musí odhadnout, u kterých činností je případně třeba strávit více 
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času. Také rozdělení do jednotlivých vyučovacích hodin je umělé a je přizpůsobeno 

úzu na běžných základních školách. Nejvhodnějším časovým rozvržením je 

sloučení první a druhé a třetí a čtvrté vyučovací hodiny do dvou 

devadesátiminutových bloků. Tím se zamezí násilnému přerušení logicky 

návazných činností. Naproti tomu delší časová pauza (nejlépe 1 týden) mezi prvním 

a druhým blokem je žádoucí, aby měli žáci dostatek času na sběr materiálu. 

Poznámka к rozdělení žáků do skupin: Je vhodné snažit se co nejvíce zachovat 

stejné skupiny během celého projektu. Tak bude nejlépe naplňován cíl rozvíjení 

spolupráce mezi žáky, protože odpadne neustále zvykání si na nové členy skupiny a 

stanovování si pravidel práce ve skupině. Při tvorbě portfolia však je potřeba utvořit 

specifickou skupinu A, která je menší než ostatní (2-3 žáci), a měla by být tvořena 

žáky se zájmem o výtvarné umění. Proto je třeba postupovat velmi citlivě, aby byly 

stávající skupiny co nejméně narušeny. Skupiny by se také měli zabývat kontinuální 

činností, tedy pokud skupina zpracovávala dotazníky rodičů, měla by potom při 

tvorbě portfolia zpracovávat oblast Rodiče. Tohoto je možno docílit jen částečně. 

5.2. Realizace projektu 
Tento projekt jsem realizovala na Základní škole Vinařská v Ústí nad Labem 

v období od 18. října do 1. listopadu 2006 v hodinách občanské výchovy Zdeny 

Pištěkové. Projekt probíhal paralelně ve dvou třídách, sedmém a devátém ročníku. 

V každé třídě jsem byla dvakrát v devadesátiminutových blocích. 

5.2.1. Třída 7. В 

Část 1: My 

Tato část se zabývá názory studentů. Studenti ve skupinách odpovídají na návodné 

otázky. 

Vzdělávací obsahy občanské výchovy 

Co se podle mého názoru vyučuje v předmětu občanská výchova? 

V pracích všech skupin se objevuje téma komunikace. Odhaduji tedy, že se tomuto 

tématu v hodinách občanské výchovy v této třídě poskytuje velký prostor. Mezi 

tématy se také objevují i témata z rodinné výchovy (např. sexuální výchova). Mezi 

témata z občanské výchovy se podle mého názoru dostala proto, že jsou pro žáky 
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velmi atraktivní. Dalším důvodem může být fakt, že žáky má na obě výchovy stejný 

učitel a oba předměty vyučuje v devadesátiminutového bloku. Někteří žáci mohou 

hůře rozlišovat, která témata probírají v rámci kterého předmětu. Tento přístup 

učitelé není v žádném případě v rozporu s cíli předmětů občanská a rodinná 

výchova, naopak, myšlenka integrovaných předmětů, podporovaná i RVP ZV rozvíjí 

schopnost žáků nacházet mezipředmětové souvislosti. 
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Témata, která uvedli žáci 7. В (číslo v tabulce označuje počet prací, ve kterých se 

dané téma objevilo): 

komunikace 6 
mezilidské vztahy 3 
majetek 3 
volby 2 
sexuální výchova 2 
prostředí školy 2 
umění 2 
šikana 2 
problémy v dospívání 2 
nebezpečí alkoholu, kouření a drog 2 
pravidla slušného chování 2 
vyjadřování 2 
tolerance 2 
mravní zásady 1 
občanská sdružení 1 

Tabulka 2: Třída 7.B, Vzdělávací obsahy 

Schopnosti a dovednosti 

Které mé schopnosti a dovednosti by měla občanská výchova rozvíjet? 

Relativně vysoká četnost schopnosti „vyjádřit se" v pracích žáků podle mého 

názoru plyne z vyučovacího stylu jejich učitele, který klade velký důraz na 

vyjadřovací schopnosti žáků. 

Uvedené schopnosti a dovednosti: 

vyjadřování 3 
slušné chování 3 
komunikace 3 
sebedůvěra 2 
tvorba a obhájení vlastního názoru 2 
analytické myšlení (hledání souvislostí) 2 
spolupráce 1 

Tabulka 3: Třída 7.B, Schopnosti a dovednosti 
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Hodnocení 

Co by se mělo v občanské výchově hodnotit (známkovat)? 

Většina skupin žáků klade důraz na hodnocení aktivity v hodině, například 

participaci na diskusi a jiných aktivitách. Pouze jedna skupina však uvedla, že žáci 

by měli být hodnoceni za své znalosti. Z toho můžeme vyvodit, že většina žáků 

vnímá občanskou výchovu jako zaměřenou spíše na dovednostní složku a 

nepřikládají takový význam informacím, které se na hodinách občanské výchovy 

dozví. Poměrně zvláštní je vysoké umístění chování jako evaluačního kritéria. 

Z písemných prací žáků však není jasné, zda považují chování za relevantní 

kritérium u všech školních předmětů, nebo pouze u občanské výchovy. Pokud by 

šlo pouze o občanskou výchovu, lze to vysvětlit tím, že zásady slušného chování se 

v občanské výchově přímo vyučují, a tak by bylo hodnoceno praktické využití 

získaných poznatků. 

aktivita v hodině 5 
chování 3 
komunikace 3 
vyjadřování 2 
skupinová práce 1 
znalosti 1 

Tabulka 4: Třída 7.B, Evaluační kritéria 

Očekávání 

Co očekávám od hodin občanské výchovy? 

V oblasti očekávání se na předním místě umístil požadavek na zábavnou formu 

podávání učiva. Podle mého názoru tento požadavek přesahuje hranice občanské 

výchovy a je uplatňován univerzálně na všechny předměty. Žáci uvádějí jak témata, 

kterými by se chtěli v rámci občanské výchovy zabývat (informace o zájmových 

činnostech, občanství, již zmiňovaná sexuální výchova), tak i způsoby, jakým by 

vyučování těchto témat mělo být pojato (soutěže, aktivity na přemýšlení). Objevuje 

se i požadavek na rozvíjení osobních vlastností (sebedůvěry). 
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zábava 3 

soutěže 2 

znalosti 2 

sexuální výchova 2 

informace o našich koníčcích 2 

občanství 2 

aktivity na přemýšlení 1 

rozvíjení sebedůvěry 1 

Tabulka 5: Třída 7.B, Očekávání 

Problémy v mém okolí 

Které problémy z mého okolí (ve třídě, škole, obci, příp. státě) mě trápí? 

Může nám občanská výchova s řešením těchto problémů pomoci? Jakými 

způsoby? 

Nevyhovující toalety pravděpodobně trápí většinu žáků 7. B, jelikož se tento 

problém objevil u čtyřech skupin. Vícekrát se dále objevily problémy související 

s třídou, tedy bližší žákům. Kromě ještě jednoho problému technického rázu se 

objevují problémy se vztahy ve třídě. 

nevyhovující WC ve škole 4 

neshody ve třídě 3 

šikana ve třídě 2 

stará okna ve třídách 2 

pomluvy ve třídě 1 

smutné prostředí ve třídě 1 

znečištěné ovzduší v obci 1 

prostituce 1 

mnoho aut 1 

Tabulka 6: Třída 7.B, Problémy 

Co se týče řešení uvedených problémů, dvě skupinky se domnívají, že jsou v rámci 

OV neřešitelné. Ostatní skupiny uvádějí diskusi o problému a společné hledání 

řešení, případně hledání řešení společně s vedením školy. 
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Část 2: Sestavování dotazníku. 

Formulace otázek do dotazníku byla pro žáky sedmé třídy opravdu obtížný úkol a 

ke hledání správné formulace potřebovali pomoc a usměrňování učitele. Zde je 

několik ukázek dotazníkových otázek z prvního brainstormingu ve skupinách: 

Je OVvůbec důležitá? Měly by se učit děti toto ve škole? 

• velmi důležitá 

• důležitá 

• napůl 

• nedůležitá 

• naprosto zbytečná 

• zbytečná 

• kouřem - drogy 

• chování 

• důvěra 

• porozumění 

• sexuální výchova 

• jiné 

Finální verze dotazníku viz příloha č.3 
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Část 3: Rodiče a učitelé. 

V porovnání významu, který učitelé přikládají Občanské výchově mezi ostatními 

vyučovacími předměty, získala O V 38 bodů z maximálně možných 84, a umístila se 

na 8. místě z dvanácti možných. U rodičů si dokonce od dvě místa pohoršila a 

dostala se až na desáté místo. 

Předměty podle významu (učitelé) 
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Jedním z možných vysvětlení může být fakt, že rodiče dnešních sedmáků zažili 

občanskou výchovu na základní škole ještě za komunistického režimu, kdy se její 

náplň diametrálně odlišovala od té dnešní, a své pocity o zbytečnosti předmětu si již 

nerevidovali. Dalším možným důvodem je tradičně nízká prestiž předmětu mezi 

veřejností, která se tolik neprojevuje u učitelů, protože ti spíše přijdou do styku 

s reálnou náplní předmětu a mohou si tak lépe uvědomit jeho důležitost. 

Z vybraných sedmi dotazníků od učitelů je jeden od aprobovaného učitele občanské 

výchovy. 

Mezi nejdůležitější témata v občanské výchově shodně učitelé i rodiče řadí 

komunikaci, pravidla slušného chování a mezilidské vztahy. Učitelé ještě navíc na 

první místo zařadili i šikanu a prevenci užívání návykových látek. Tato dvě témata 

se umístila vysoko i u rodičů. Na posledních místech se objevují témata občanská 

sdružení nebo umění. 

Nejdůležitější témata v OV (učitelé) Nejdůležitější témata v OV (rodiče) 
komunikace 7 komunikace 9 
pravidla slušného chováni 7 pravidla slušného chování 9 
drogy 7 mezilidské vztahy 9 
mezilidské vztahy 7 drogy 8 
šikana 7 mravní zásady 7 
mravní zásady 5 šikana 6 
tolerance 5 tolerance 6 
volby 2 prostředí školy 4 
prostřed! školy 1 majetek 2 
majetek 1 volby 2 
uméní 0 umění 1 
občanská sdruženi 0 občanská sdružení 0 

Čísla v tabulkách označují počet dotazníků, ve kterých bylo dané téma zařazeno 

mezi nejdůležitější. Celkový počet dotazníků vybraných od učitelů je 7, od rodičů 9. 

Z témat, která učitelům ve výčtu chyběla, můžeme uvést například právní normy a 

ekologickou výchovu (objevuje se u dvou respondentů), dále lidská práva a práva 

dítěte, problematika rasismu a xenofobie, multikulturní výchova, základy 

demokracie, Evropská unie, základy psychologie, etika, rétorika a zdravý životní 

styl. Rodiče postrádali témata rodina, zaměstnání, výběr budoucího povolání a 

sexuální výchovu. Odpovědi respondentů ze skupiny rodiče přesahují rámec 

občanské výchovy a zasahují do výchovy rodinné (sexuální výchova). Důvodem 
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mohou být nejasné hranice pro rodiče mezi oběma předměty (například rodinnou 

výchovu sami osobně vůbec nezažili) a také to, že se na této škole občanská a 

rodinná výchova učí ve dvouhodinovém bloku a děti mohou doma mluvit o 

„občance" i v případě, že probíraly témata z rodinné výchovy. 

V oblasti schopností a dovedností se názory učitelů a rodičů liší již více. Obě 

skupiny sice považují za nejdůležitější komunikační dovednosti, ale na dalších 

prioritách se shodnou již hůře. Stejně vysoko jako komunikační dovednosti se u 

učitelů umístila tvorba a obhájení vlastního názoru a analytické myšlení. Tyto 

položky se u rodičů propadly na poslední místo. Stejně tak pro rodiče důležité 

vyjadřování a sebedůvěru učitelé umístili do spodní části tabulky. Výrazné rozdíly 

mohou být způsobeny i menším počtem zpracovávaných dotazníků, ve kterých se 

potom výrazně projeví názor jednotlivce. 

Nejdůležitější schopnosti a dovednosti Nejdůležitější schopnosti a dovednosti 
(učitelé) (rodiče) 

komunikační dovednosti 5 komunikační dovednosti 6 
tvorba a obhájení vlastního názoru 5 vyjadřování 5 
analytické myšleni 5 sebedůvěra 5 
vyjadřováni 2 spolupráce 4 
spolupráce 2 tvorba a obhájení vlastního názoru 3 
sebedůvěra 2 analytické myšlení 3 

Představy o hodnocení v občanské výchově se také v obou skupinách velmi liší. 

Obě skupiny se sice domnívají, že chování by do hodnocení zahrnuto spíše být 

nemělo, ovšem například učitelé kladou důraz na hodnocení skupinové práce a 

spolupráce, položku, která u rodičů na předních místech rozhodně nefiguruje. 

Konzervativní názor projevili rodiče v upřednostňování hodnocení znalostní složky, 

která se u učitelů překvapivě propadla. Jedním z možných závěrů může být fakt, že 

učitelé považují u občanské výchovy za mnohem důležitější schopnosti a 

dovednosti, které si žáci v jejím rámci rozvíjejí, než faktické znalosti. 
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Co by se mělo v OV hodnotit? (učitelé) 

aktivita 5 
skupinová práce (spolupráce) 5 
vyjadřováni 3 
znalosti 3 
chováni 1 

Co by se mělo v OV hodnotit? (rodiče) 

vyjadřování 6 
znalosti 5 
aktivita 4 
skupinová práce 4 
chování 3 

Velkou důvěru v možnosti občanské výchovy vkládají jak rodiče, tak i učitelé při 

řešení problémů, které žáky trápí. 100% respondentů si myslí, že problémy 

s neshodami ve třídě a šikanou se dají v rámci občanské výchovy řešit. Nejhůře 

řešitelným problémem obou skupin je nevyhovující WC na škole. Z dotazníku tedy 

vyplývá, že žáci mají větší vliv na ovzduší obce, než na provoz vlastní školy. Tato 

skepse může být dána tím, že se učitelé sami neúspěšně snažili problém se záchody 

řešit, a proto se jim nezdá možné, aby ho vyřešili žáci. O to překvapivější je jejich 

optimismus ohledně řešení znečištěného ovzduší v obci. 

Jsou tyto problémy řešitelné v rámci 
OV ? (učitelé) 

neshody ve třídě 7 
šikana ve třídě 7 
smutné prostředí ve třídě 5 
znečištěné ovzduší v obci 5 
nevyhovující WC ve škole 3 

Jsou tyto problémy řešitelné v rámci 
OV? (rodiče) 

neshody ve třídě 9 
šikana ve třídě 9 
smutné prostředí ve třídě 8 
znečištěné ovzduší v obci 7 
nevyhovující WC ve škole 5 

Mezi způsoby, jakými lze uvedené problémy řešit, uvedly shodně obě skupiny 

diskusi, dotazníky a poskytnutí prostoru pro názor žáků. U učitelů se navíc objevují 

hry, skupinová práce (pro řešení neshod) a motivace žáků, aby vůbec chtěli problém 

řešit. Rodiče uvádějí přednášku týkající se problému, projekty a výlet do přírody (za 

čistým ovzduším). 

5.2.2. Třída 9. В 

Část 1: My 

Vzdělávací obsahy občanské výchovy 

Co se podle mého názoru vyučuje v předmětu občanská výchova? 
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Témata, která se objevují u deváté třídy jsou konsolidovanější, více kognitivně 

zaměřená, přestože se objevují i témata se schopnostní a dovednostní složkou 

(spolupráce, sebepoznání). Oproti sedmé třídě nacházíme i téma, které je pro žáky 

posledního ročníku velmi aktuální, a to volbu budoucího povolání. Ve volbě témat 

obou ročníků se podle mého názoru objevuje bezprostřední zkušenost s občanské 

výchovy z tohoto, případně minulého roku. Proto se témata u obou ročníků příliš 

neshodují. Výjimku tvoří pravidla slušného chování, komunikace a návykové látky. 

и 

Jedná se o témata s obecnou platností, která se prolínají všemi ročníky (slušné 

chování, komunikace), nebo problematiku, která je stále aktuální (prevence užívání 

návykových látek). 

zásady slušného chováni 4 
násilí kolem nás 4 
volba budoucího povolání 3 
lidská práva 3 
sebepoznání 3 
komunikace 2 
právo 2 
spolupráce 1 
politické strany 1 
setkání s drogou 1 

Tabulka 7: Třída 9.B, Vzdělávací obsahy 

Schopnosti a dovednosti 

Které mé schopnosti a dovednosti by měla občanská výchova rozvíjet? 

Nejčastěji se mezi odpověďmi žáků objevila komunikace, stejně jako u sedmé třídy. 

To potvrzuje, že komunikace je studenty vnímána jako velmi důležitá. Také 

spolupráce se objevuje častěji (u tří naproti jedné písemné práci u sedmé třídy). 

Z tohoto lze usuzovat, že starší děti si více uvědomují klíčovost schopnosti 

spolupráce. Také analytické myšlení, objevující se v sedmé třídě, je u deváté 

nahrazeno kritickým, vyšším stupněm myšlení. Úroveň kritického myšlení v sedmé 

třídě ještě není na takové úrovni jako u starších žáků. 
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komunikace 5 
spolupráce 3 
vyjadřování 2 
kritické myšlení 1 
bystrost 1 
řešení problémů 1 
sebepoznání 1 

Tabulka 8: Třída 9.B, Schopnosti a dovednosti 

Hodnocení 

Co by se mělo v občanské výchově hodnotit (známkovat)? 

Celá třída se jednomyslně shodla, že hodnocena by měla být aktivita v hodině. 

Ostatní kritéria se objevila už jen jednou. 

aktivita v hodině 6 
skupinová práce 1 
chování 1 
projekty 1 
znalosti 1 

Tabulka 9: Třída 9.B, Evaluační kritéria 

Očekávání 

Co bych se já osobně chtěl v občanské výchově naučit? 

Otázku, týkající se očekávání od občanské výchovy, pojali žáci deváté třídy odlišně 

od svých mladších kolegů. Ve výčtu se vůbec neobjevují formy a způsoby, jakými 

by měla výuka probíhat. Namísto toho se zde objevují témata ze znalostní oblasti 

(sexuální výchova, lidská práva), ale výrazně převažují dovednostní složky. Z toho 

usuzuji, že žáci považují dovednosti rozvíjené v občanské výchově za důležitější a 

potřebnější než případné znalosti. 
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psaní esejů 3 
komunikace 2 
sexuální výchova 2 
naslouchání 1 
sebepoznání 1 
jak si zvolit povolání 1 
lidská práva 1 

Tabulka 10: Třída 9.B, Očekávání 

Problémy v mém okolí 

Které problémy z mého okolí (ve třídě, škole, obci, příp. státě) mě trápí? 

V definování problémů, které mají, se žáci devátých tříd příliš neshodli. Dvakrát se 

objevuje pouze problém špatných vztahů ve třídě, se kterým souvisí i nedostatek 

spolupráce ve třídě. Ostatní problémy najdeme vždy pouze u jedné skupiny. 

nedobré vztahy ve třídě 2 

nedostatek spolupráce 1 

špatný přístup starších učitelů 1 

preferování sportovních tříd 1 

znečištěná nádrž v okolí školy 1 

chemička ve městě 1 

Tabu lka 11: T ř ída 9.B, Problémy 

Všichni žáci však domnívají, že jejich problémy v rámci OV řešitelné jsou, a to 

projekty, např. Projekt Občan (3x), diskusí o problému a hledáním řešení ( lx) a 

prací ve skupinách (řeší zejména problém nedostatku spolupráce ve třídě). 

- 8 9 -



Část 2: Sestavování dotazníku. 

Přestože vyjadřování žáků deváté třídy je již na vyšší úrovni než ve třídě sedmé, 

stále ještě potřebuje hodně usměrňování a vedení. Některé otázky jsme se rozhodli 

použít v dotazníku bez další úpravy, např. 

Pamatujete si něco z hodin O V? 

a) nic 

b) něco ano, 

jiné jsme jen doplnili o další možnosti (a možnost ,jiné"). 

Co by se mělo hodnotit v OV? 

a) aktivita 

b) chování 

c) příprava. 

Konečnou verzi dotazníku naleznete v příloze 4. 

Část 3: Rodiče a učitelé 

V této části žáci zpracovávali dotazníková data, která sesbírali mezi svými rodiči a 

učiteli. Zpracováno bylo 5 dotazníků z řad učitelů a 11 dotazníků rodičů. 

Přestože skupina učitelů je početně slabší, přišla s rozsáhlejším seznamem témat. 

Míra shody u nich je nižší než u rodičů, což lze přičíst nižšímu počtu respondentů 

v této skupině. Učitelé se věnují převážně znalostní složce, rodiče naopak složce 

dovednostní. Hodnotová složka může být zastoupena např. v tématu šikana 

(zaujmout negativní stanovisko к šikaně ve třídě). Obě skupiny se shodly na třech 

tématech (vyznačených tučně), a to na všeobecném přehledu, politice a prevenci 

návykových látek. U skupiny rodičů se opakují témata komunikace a zásady 

slušného chování. Zřejmě si přejí, aby jejich děti byly trénovány zejména v těchto 

oblastech. 
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Obsah předmětu Občanská výchova 
(učitelé) 

práva a povinnosti občanů 2 
rodina 2 
mezilidské vztahy 2 
výchova к občanství 1 
všeobecný přehled 1 
sociální vědy 1 
státní symboly 1 
legislativa 1 
Ústava 1 
šikana 1 
mediální výchova 1 
politická situace 1 
ekonomika 1 
globální problémy lidstva 1 
prevence návykových látek 1 

Obsah předmětu Občanská výchova 
(rodiče) 

komunikace 4 
zásady slušného chování 4 
aktuální problémy 3 
vyjadřováni 2 
řešení problémů 2 
všeobecný přehled 1 
demokracie 1 
politika 1 
prevence návykových látek 1 

V oblasti schopností a dovedností se názory učitelů a rodičů liší jen mírně. Přestože 

se spolupráce, učiteli vnímaná jako nej potřebnější, u rodičů propadla do spodních 

míst s pouhými třemi hlasy z jedenácti, komunikaci a řešení problémů vnímají obě 

skupiny jako velmi důležité. Mezi nejdůležitčjších tři u se žádného z respondentů 

naproti tomu nedostalo kritické myšlení ani bystrost. 

-91 -



Nejdůležitéjší schopnosti a dovednosti 
(učitelé) 

Nejdůležitéjší schopnosti a dovednosti 
(rodiče) 

spolupráce 4 komunikace 10 

komunikace 3 řešení problémů 10 
řešeni problémů 3 vyjadřování 5 
sebepoznáni 3 spolupráce 3 
vyjadřování 2 sebepoznáni 2 
kritické myšlení 0 kritické myšlení 0 
bystrost 0 bystrost 0 

Ve svém životě respondenti nejvíce využívají schopnosti a dovednosti spojené 

s mezilidskou komunikací, do které patří i formulace vlastního názoru a 

vyjadřování. Další důležitou dovedností je řešení problémů. V tabulce jsou 

vyznačeny tučně dovednosti, na kterých se obě skupiny respondentů shodly. 

Využívané dovednosti v běžném životě Využívané dovednosti v běžném životě 
(učitelé) (rodiče) 
formulace vlastního názoru, 
vyjadřování 2 komunikace 5 
řešení problému 1 vyjadřování 3 
orientace na úřadech 1 řešení problému 2 
poznání a chápaní druhých 1 spolupráce 2 
komunikace 1 slušné chování 1 
právní vědomí 1 sexuální výchova 1 

respekt ke starším lidem 1 

Převážná většina učitelů i rodičů si něco z občanské výchovy pamatuje. Nic si 

nepamatuje jeden učitel a dva rodiče. 
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Všichni z dotazovaných učitelů se domnívají, že by mely být hodnoceny projekty, u 

rodičů má stejný názor pouze jeden respondent. Pravděpodobnou příčinou této 

diskrepance je fakt, že rodiče jsou méně informováni o tom, co to projekt je. 

Co by se mělo v OV hodnotit? (učitelé) Co by se mělo v OV hodnotit? (rodiče) 

projekty 5 skupinová práce 6 
aktivita 3 příprava 5 
skupinová práce 3 aktivita 4 
znalosti 2 chování 4 
příprava 1 znalosti 4 
schopnost komunikovat 1 projekty 1 
chováni 0 

5.3. Závěr 
Výchozí předpoklad, že míra prestiže vyučovacího předmětu občanská výchova je 

v českém prostředí tradičně nízká, byl výsledky dotazníku potvrzen. Zejména rodiče 

hodnotí předmět velmi nízko, učitelé mu sice přikládají větší význam, ale na 

předních místech se občanská výchova objevila jen v jednom dotazníku 

(pravděpodobně od aprobovaného učitele občanské výchovy). 

Představy studentů, učitelů ani rodičů v oblasti výukových obsahů občanské 

výchovy se od obsahů formulovaných R VP Z^nijak diametrálně neliší. Na 

nejvyšších příčkách se objevují témata související s prevencí sociálně-

patologických jevů, mezilidskými vztahy, komunikací a spoluprací. Výsledky 

dotazníku však ukazují к mnohem větší důležitosti tématu zásad slušeného chování, 

než jim přiznává RVP ZV. 

Praktická realizace projektu pro mne byla cennou zkušeností, která mě přivedla 

к přehodnocení přílišných očekávání, která jsem vůči žákům základních škol měla. 

Během realizace projektu jsem musela za chodu přizpůsobovat projekt jejich 

možnostem. Ne náhodou se v dotaznících objevuje „vyjadřování se" jako jedna 

z klíčových dovedností, kterou žáci chtějí v rámci občanské výchovy zlepšit. 

Vyjádřit srozumitelně svou myšlenku představuje pro mnohé žáky i devátých 

ročníků velký problém. 
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5.4. Dotazníkový průzkum v USA 
Přirozeným doplněním projektu na české škole by byl obdobný projekt realizovaný 

na škole v USA. Skrze kontakty, které jsem měla na učitele společenských věd 

v Michiganu, jsem se jej snažila domluvit, ale z pochopitelných důvodů jsem 

neuspěla. Učitelé mají svůj školní vzdělávací plán, který musí plnit a jejich žáci 

musí dobře obstát v celostátním testování. To nedává příliš mnoho prostoru pro 

projekt mimo školní vzdělávací program, který ve své minimální formě zabere čtyři 

vyučovací hodiny. Jako alternativu к projektu, který se tedy nepodařilo uspořádat, 

jsem připravila (kompilací dotazníků ze 7. a 9. třídy, kterou jsem ještě přizpůsobila 

americkým poměrům) dotazník, který jsem rozeslala učitelům společenských věd 

v USA. Bohužel, i přes urgence se mi vrátil jen jeden exemplář. Přestože jeden 

dotazník si samozřejmě nemůže klást nárok na obecnost faktů z něj vyplývajících, 

uvádím je zde pro ilustrační srovnání к českým výsledkům. 

Postavení OV v porovnání s ostatními vyučovacími předměty 

Společenské vědy se objevují na čtvrtém místě z hlediska důležitosti, a to za 

angličtinou, matematikou a přírodními vědami. Předmět společenské vědy má, jak 

jsme viděli, širší zaměření než naše občanská výchova. To jsem se pokusila 

eliminovat tím, že jsem do výběru předmětů navíc uvedla dějepis [history] a 

zeměpis [geografy], které se oba umístily až daleko vzadu (deváté a jedenácté 

místo). 

Z toho usuzuji, že prestiž občanské výchovy je v Michiganu docela vysoká, 

v souladu s prioritami vytyčenými Michigan Curriculum Framework. 

Vzdělávací obsahy 

Mezi nejdůležitéjší obsahy respondentka uvedla demokratické otázky, občanství, 

ekonomické otázky, politické systémy, volby, Listinu základních práv a svobod a 

práva a povinnosti občanů. Za méně důležitá témata po'važuje prevenci šikany, 

drogových závislostí, zásady slušného chování či výchovu к toleranci. 

Odpovědi respondentky opět korespondují se vzdělávacími obsahy, tak jak jsou 

formulovány v Michigan Curriculum Framework. 

Schopnosti a dovednosti 
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Mezi nejdůležitější schopnosti a dovednosti, které mají žáci v rámci společenských 

věd rozvíjet, podle respondentky patří komunikace, kooperace a řešení problémů. 

V tomto bodě se velmi blíží výsledkům dotazníkových šetření provedených v Ústí 

nad Labem. V posuzování důležitosti schopností a dovedností mezi Českou 

republikou a Spojenými státy tedy - můžeme-li zobecnit dostupná data - není velký 

rozdíl. I v rámcových programech obou zemí se mezi schopnostmi a dovednostmi 

klade velký důraz právě na oblasti komunikace, kooperace a řešení problémů. 
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6. Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo srovnání kurikulárních dokumentů vztahujících se 

ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost v ČR a Společenské vědy v USA. 

Dokumenty jsem porovnávala na různé úrovni obecnosti, od legislativního 

zakotvení až po jednotlivé školní vzdělávací programy. Každá tato úroveň je 

specifická a zabývá se problematikou z jiného úhlu, přesto lze vysledovat určité 

tendence, specifické pro dokumenty obou zemí: V USA jde o důraz na praktičnost a 

použitelnost dokumentu, přesně specifikuje, co je jeho smyslem a snaží se o 

maximální srozumitelnost. České dokumenty mívají někdy tendenci sklouznout do 

obecných prohlášení, ze kterých pro praxi nic nevyplývá, a na svého čtenáře klást 

vysoké nároky co se týče jejich srozumitelnosti. Americké dokumenty, ač nejsou 

psané mou mateřštinou, nevyžadovaly druhé přečtení к pochopení toho, co vlastně 

deklarují. V této zamlženosti českých dokumentů vidím jeden ze zdrojů problémů, 

které přináší implementace reformy školství v České republice. 

Přestože dílčí cíle reforem obou zemí se liší, hlavní cíl zůstává stejný: Zajistit svým 

občanům co nej lepší možné vzdělání. Přestože se obě reformy potýkají s vlastními 

problémy, směřování obou je podle mého názoru v zásadě dobré, je jen třeba 

nezastavit se na půli cesty a pokračovat v práci na těch oblastech, které potřebují 

dopracování. 

Přes zjevný fakt, že každý rámcově vzdělávací program uchopuje vzdělávací 

obsahy po svém, a do tohoto uchopení promítá socio-kulturní pozadí svých autorů, 

při srovnávání vzdělávacích obsahů a cílů jsem našla překvapivé paralely. 

V jednotlivostech a zaměření se oba dokumenty liší, avšak jádro vzdělávacích 

obsahů a cílů si je hodně blízké. Zdá se, že všudypřítomná globalizace proniká i do 

vzdělání. 

Během práce s texty vycházelo stále více najevo, jak silná je provázanost 

zmiňovaných dokumentů každé ze zemí, a jak se tyto dokumenty vzájemně 

ovlivňují. Tento vliv však není omezen jen na vztahy mezi dokumenty. V praktické 

části práce se podařilo dokázat, že výrazně formují i ty, kvůli kterým byly napsány: 

žáky a tedy i občany dané země. 
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Přihlášení se к cílům, které si vzdělávací obor Výchova к občanství vytyčuje a jejich 

prioritní formulování v kurikulárních dokumentech ČR může být jednou z cest, jak 

zvýšit prestiž tohoto oboru. 
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This diploma thesis is a comparative study of Czech and American curricular 

documents concerning the educational reform that is taking place both in the Czech 

Republic and the United States of America. By comparing the documents I have 

tried to find strengths and weaknesses of both reforms and educational systems in 

general and suggest some means of improvements in areas where I found it useful. 

I was comparing the documents on more different levels: In the first chapter I was 

concentrating on two acts as the bases of the educational reforms: No Child Left 

Behind in the USA and Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 

[National program of educational development in the Czech Republic] in the Czech 

Republic. The second chapter is dealing with the national curricular frameworks, 

and is comparing the Czech national framework to Michigan Curriculum 

Framework. The third chapter is concerned with schools' own curricula, and with 

the recommended ways how to develop them in both countries. As this thesis is 

aimed at area social studies and at civic education particularly, the next chapter 

compares the content standards and benchmarks of both frameworks. 

In the practical part of this diploma thesis I described the project that I carried out at 

middle school Vinařská in Ústí nad Labem in the Czech Republic. The project was 

aimed at finding out what are the attitudes towards school subject civic education 

among the students, their teachers and their parents. 
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Příloha 1 - Školní vzdělávací program (ukázka) 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI 

VZDĚLÁVACÍ OBOR : VÝCHOVA К OBČANSTVÍ 

Ročník Konkrétní učivo Očekávaný výstup Možné evaluační nástroje Mezi předmětové vztahy, poznámky 
6.tř. Míše škola: 

vklad vzdělání pro život žáci p ochopí význam vzdělávání - pí s emné ho dnoc ení (slovně) - D, ČJ, TV 
a vzdělání v průběhu lidského a) test OSV 
života b) referát kreativita 

- piáva a povinnosti žáků, žáci pochopí a budou c) ese] VDO 
společná pravidla a normy respektovat právo a povinnost Ф seminární práce - aktivní zapojení žáků do života školy 

jako celek-jednotu e) portfolio 
- aktivní zapojení žáků do života školy 

život ve škole vzbudit v žácích zájem o dění - skupinové hodnocení 
význam a činnost žákovské ve škole a) hodnocení jedince skupinou 
samosprávy b) hodnocení skupiny jedincem 

6.tr. Naše vlast: - sebehodnocení 
pojem vlasti a vlastenectví, žáci pochopí důležitost - ústní hodnocení - Č J, D, Z, W 
státní symboly, státní svátky, příslušnosti к národu, vlasti a a) pochvala 

- Č J, D, Z, W 

významné dny, významné kultuře b) motivace 
osobnosti, zajímavá a památná c) uznání 
místa, kulturní život, co nás Ф hodnocení aktivity 

6.tř. 
proslavilo e) hodnocení kvality provedení 

6.tř. Lidská setkání: 0 hodnocení praktického provedení 
pomoc lidem v nouzi žáci se vžijí do role člověka g> hodnocení žáka při samostatné - ČJ, D, W 

v nouzi, pochopí potřeby práci OSV 
p otřební lidé ve sp olečnosti člověka v nouzi a budou znát h) portfolio porozumění sobě samému a 

nabídku institucí poskytující - hodnocení známkou druhým 

lidská solidarita 
pomoc v nouzi - variabilní bodové hodnocení utváření mezilidských vztahů 

lidská solidarita žáci pochopí význam slova rozvoj komunikace a spolupráce 
solidarita, dokáží uvést příklady získávání sociálních dovedností 
solidarity mezi lidmi a pochopí pn řešení konfliktů 
důležitost vzájemné solidarity vytváření pozitivního postoje 
mezi lidmi к sobě ak druhvm 

Vzorek pracovní verze školního vzdělávacího programu ZŠ Vinařská (říjen 2006) spůsoby chování 



Příloha 2 - Tematické celky a názvy hodin ve Scope Curriculum 

Seznam tematických celků a názvů jednotlivých hodin ve Scope 
Curriculum pro oblast Společenské vědy pro 6. ročník. 

Ekonomika 
• Ekonomika- úvod 
• Lidské potřeby 
• Výběr a ekonomická analýza I. 
• Výběr a ekonomická analýza II. 
• Reklama 
• Vláda, výrobci, spotřebitelé 
• Vláda a daně 
• Odbory 
• Zaměstnanci versus zaměstnavatelé 
• Schémata zaměstnaneckých vztahů 

Západní Evropa 
• Zeměpisné vymezení 
• Důležitá města Evropy 
• Antika 
• Sociální stát 
• Důležití vůdci v Evropě 
• Velká Británie - cesta к demokracii 
• Politický systém Velké Británie v porovnání se systémem USA. 
• Nacistické Německo I. 
• Nacistické Německo II. 
• Evropská Unie 

Východní Evropa 
• Měnící se hranice: Ruské impérium, bývalý Sovětský Svaz, dnešní Rusko. 
• Vliv klimatu na ekonomiku ve východní Evropě 
• Politická témata v Bosně a Hercegovině 
• Balkán nebo Baltická oblast? 
• Ekonomická transformace v Rusku 
• Transsibiřská magistrála 
• Měny a jejich změny ve východní Evropě 
• Východní Evropa a Evropská unie 
• Zlatin deník: Život v Sarajevu 
• Pěstování pšenice na Ukrajině 

Kanada 
• Srovnání přírodního prostředí Kanadských provincií 
• Kanadská cesta к nezávislosti 
• Obchod s kožešinami v severní Americe 
• Ekonomika a pracovní příležitosti v Kanadě 
• Hatchet: Příběh o přežití v kanadské divočině 
• Kanada, náš obchodní partner 
• Separatisitcké hnutí v Quebeku 
• NAFTA a obchod s Kanadou 
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• Nové teritorium Nunavut 

Mexiko 
• Co víme o Mexiku 
• Mexické vlády minulosti i současnosti 
• Pohledy na kolonizaci Mexika 
• Legální a illegální imigrace z Mexika 
• NAFTA a Mexiko 
• Jdeme na fiestu 
• Mexická mytologie 
• Mexico City jako ekosystém 
• Mám naději, Životní příběh dívky z Mexika do Kalifornie 

Střední Amerika 
• Státy střední Ameriky 
• Panamský kanál 
• Peníze a Střední Amerika 
• Ať žijí banány aneb banánové plantáže ve střední Americe 
• Domorodci z Guatemaly 
• Organizace států ve střední Americe 
• Navštivte překrásné Belize 
• Současné problémy střední Ameriky 



Příloha 3 - Dotazník třídy 7.B 

Dotazník 
1. Seřaďte následující předměty podle významu, který jim přikládáte přiřazením čísla. 

(1 - nejdůležitější, 12- nejméně důležitý) 
Zeměpis _ Tělesná výchova Matematika 
Český jazyk Cizí jazyk Dějepis 
Hudební výchova Občanská výchova Přírodopis 
Výtvarná výchova Rodinná výchova Počítače 

2. Zakroužkujte sedm témat, která považujete v Občanské výchově za nejdůležitější: 
a) Komunikace 
b) Umění 
c) Pravidla slušného chování 
d) Mravní zásady 

e) Mezilidské vztahy 
f) Šikana 
g) Prostředí školy 
h) Občanská sdružení 

i) Majetek 
j) Tolerance 
k) Volby 

1) Nebezpečí alkoholu, kouření a drog 

3. Která další témata považujete za důležitá? 

4. Jaká schopnost či dovednost by měla být rozvíjena v Občanské výchově? (vyberte 
maximálně 3) 

a) Vyjadřování 
b) Komunikační dovednosti 
c) Tvorba a obhájení vlastního názoru 
d) Analytické myšlení (hledání souvislostí) 
e) Spolupráce 
f) Sebedůvěra 
g) jiné G aké) 

5. Co by se mělo hodnotit v O V? 
a) Aktivita v hodině 
b) Chování 
c) Vyjadřování 
d) Skupinová práce 
e) Znalosti 
f) Něco jiného (co?) 

6. Myslíte, že následující problémy mohou být řešeny v rámci OV? 
(označte ANO/NE u každého problému) 

a) Nevyhovující WC ve škole ANO NO 
b) Neshody ve třídě ANO NE 
c) Šikana ve třídě ANO NE 
d) Smutné prostředí ve třídě ANO NE 
e) Znečištěné ovzduší v obci ANO NE 

7. Pokud ano, jakým způsobem? Prosím vypište: 

8. Jsem a) učitel b) rodič 



Příloha 4 - Dotazník třídy 7.B 

Dotazník 
1. Co se podle mého názoru vyučuje v předmětu Občanská výchova? 

2. Jaká schopnost či dovednost by měla být rozvíjena v Občanské výchově? (vyberte 
maximálně 3) 

a) komunikace 
b) spolupráce 
c) vyjadřování 
d) kritické myšlení 
e) bystrost 
f) řešení problémů 
g) schopnost poznat sám sebe 
h) jiné (jaké) 

3. Kterou znalost, schopnost či dovednost osvojenou v hodinách občanské výchovy 
využijete ve vašem běžném životě? 

4. Pamatujete si něco z hodin OV? 
a) nic 
b) něco ano 

5. Co by se mělo hodnotit v O V? 
a) Aktivita 
b) Chování 
c) Příprava 
d) Skupinová práce 
e) Projekty 
f) Znalosti 
g) Jiné (vypište) 

6. Myslíte, že následující problémy mohou být řešeny v rámci O V? 
(označte ANO/NE u každého problému) 

a) Nedobré vztahy ve třídě ANO NE 
b) Nedostatek spolupráce ve třídě ANO NE 
c) Nevyhovující přístup některých učitelů ANO NE 
d) Preferování sportovních tříd ANO NE 
e) Znečištěná nádrž v okolí školy ANO NE 
f) Chemička ve mčstč ANO NE 

7. Pokud ano, jakým způsobem? Prosím vypište: 

8. Jsem a) učitel b) rodič 


